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tlistorico dos dispositivos constitucionaes 

A commissão nomeada pelo Congresso Constituinte de 1890-91 para dur 
parecer sobre o projecto de constituição elaborado pelo Governo Provisorio, 
manteve o art 5.0 do projecto (hoje 6. 0 da constituição), com a modificação 
apenas do n. 0 3, conforme se verifica no confronto entre a lei proposta e as 
duas emendas de membros da comrnissão (Pag. 88 do çol. í. Annaes) . 

P ROJECTO 
DE CONS'.l'ITUIÇÁO 

Art. 5.0 O Governo 
Federal não poderá in-
tervir em negocios pecu-
liares aos Estados, salvo: 

i. 0 Para repellir inva-
são estrangeira ou de um 
Estado em outro; 

2. 0 Para manter a fór-
ma republicana federa-
tiva; 

3. 0 Para restabelecer a 
ordem e a tranquillidade 
nos Estados, á requisi-
ção dos poderes locaes; 

4-·º Para assegurar a 
execução das leis do 
Congresso e o cumpri-
mento das sentenças fe-
dPraes. 

EMENDA ACEITA 

Ao art. 5. 0 n. 0 3 : -
Depois da palav1·a -
" tranquillidade " ~ di-
ga-se : " nos Estados, á 
l'equisição elos respecti-
ços Goçernos. » 

EMENDA REGEITADA 

Ao n .0 3 do art. 5.0 : -

Em vez da expressão -
" dos poderes locaes » -
diga-se - " do Goçenw 
do Estado Oll de sua As-
sembléa Legislatiça ••. 
Virgílio Damazio . 

O Sr. Ueira d e Vasconcellos : - ....... Mando tambem uma 
emenda ao ar t 5. 0 , que em grande parte reproduz a roateria do mesmo 
artigo. O meu fim, com esta emenda, foi corrigir uma inadvertencia dos que 
orgauisaram o projecto de constituição. 

Meus senhores, qualquer de vós, examinando as hypotheses a q;ue faz 
referencia a r .ª parte do artigo em questão, reconhecerá logo á primeira 
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vista que nenhuma connexão têm ellas com assumptos que se possam dizer 
peculiares á vida dos Estados . Parece que ha na disposição uma visivel 
contradição. Ninguem dirá que repellir invasão estrangeira ou de um estado 
em outro , manter a forma republicana federativa, restabelecer a ordem e a 
tranquillidade nos Estados e assegurar a execução das leis do congresso e o 
cumprimento de sentenças federaes, constitue negocio peculiar dos Estados. 
Todas essas cousas são de interesse geral e, por consequencia, da compe-
tencia do governo federal. 

Estabeleci como principio que, em caso algum a União intervirá nos 
negocios peculiares aos estados. Este principio será um~ regra sem excepção . 
fylas, para frisar hypotheses em que cumpre á União agir aos Estados, a 
bem da propria federação, especifiquei os casos de que trata o art. 5. 0 

ampliando-os um pouco . Fica assim em harmonia a l.ª parte do citado 
artigo com os seus differentes paragraphos .... ... 

Durante a r.ª discussão do p rojecto de constituição foram apresentadas 
as seguintes emendas ao art. 5.0 , na sessão de 13 ele Dezembro de 1890 : · 

Do SR. CHAGAS LOBATO : 

" Substituam-se as palavras • em negocios peculiares aos Estados 11 

por estas outras - no terrilorio dos Estados. " . 
Substitua- se o § 4.0 pelo segu{nte : " Para assegurar o cumprimento das 

leis da União e a execução das sei:i-tenças dos trihunaes federaes, nos termos 
em que urna lei especial regular essa intervenção. " 

Dos SRS . MEIRA DE VASCOJl/CELLos, JoÃo 'BARBALT:IO e BELLARMINO 
CARNEIRO: 

" Substitua-se o art. 5. 0 pelo seguinte : " O Governo Federal não inter-
virá em caso algum nos negocios peculiares aos Estados. A hem dos inte-
resses da União, porém, cumpre-lhe : 

r. 0 Repellir invasão estraugeifa ou de um Estado em outro; 
2. 0 Manter a forma republica:qa federativa; 
3. 0 Restabelecer a ordem e lranquillidade á requisição da respectiva 

assernbléa legislativa ou do respectivo governo, quando aquella não estiver 
funccionando ; 

4. 0 Assegurar a execução dai; lei s do Congresso Nacional e o cump1·i-
mento das sentenças e de quaesquer outros actos federaes. " 

Do SR. FRAi'<'crsco VEIGA : 

" Substitua-se pelo seguinte : 
O governo federal não poderá determinar a intervenção da força publica 

nos Estados, salvo: 
r.º Para repellir a invasão es~rangeira ou de um estado em outro; 
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2. 0 Para assegurar a fiel execução da constituição e das leis federaes e o 

cumprimento das sentenças e decisões dos juizes e tribunaes da União; 
3. 0 Para, á requisição dos respectivos governos, restabelecer a ordem 

e a tranquillidade. " 

Do SR. CYIULLO DE LEMOS (sessão de 16 de Dezembro 1890) : 
" Substitua-se pelo seguinte: - Sem.requisição dos respectivos governos 

ou cama,ras legislativas, o governo federal não poderá intervir em neg·ocios 
peculiares aos Estados, salvo : 

· r. 0 Para manter a forma republicana federativa ; 
2. ~ Para assegurar a execução das leis do Congresso e o cumprimento 

das .sentenças federaes. » 

A ~OTAÇAO EM 1.ª DISCUSSAO · 

Na sessão de 22 de Dezembro de 1890 (ool. I, pag. 3or) fez-se a votação 
do art. 5. 0 e elas emendas, sendo todas regeitadas, menos a apresentada 
pela commissão dos 21 e ficando o art. 6. 0 , não mais o 5.0 assim redigido 
para a 2.a discussão : 

" Art. 6. 0 O Governo Federal não poderá intervir em negocios peculiares 
aos Estados, salvo : 

r.º Para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro ; 
2 . 0 Para manter a fórma republicana federativa; 
3.0 Para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, á requi-

sição dos respectivos Governos ; 
4. 0 Para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. " 

A 2.a DISCUSSAO 

Na 2.ª discussão foram apresentadas as seguintes emendas 

Do SR. FRANcrsco VEIGA (sessão ele ~6 de Janeiro de 1891) : 
" Modifique-se assim o art. 6. 0 : 

O Governo Federal só poderá intervir nos Estados : r.º, 2 . 0 , 3. 0 e 4. 0 

(como está no projecto), accrescentando-se o seguinte : 
" Paragrapbo unico. - Em caso algum, porém, i.iltervirá o mesmo 

governo nas questões peculiaees dos Estados. ,, 
(Pelo modo por que está redigido o art. 6. 0 do projecto, parece que, nos 

casos nelle previstos, o Governo Federal póde intervir até mesmo nas 
questões peculiares dos Estados, o que, penso, não -lhe deve ser permittido 
em bypothese a lguma.) 
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Do Sn. LEOVIGILD o FILGUEI RAS (!Jol. II, pag. 482): 
" Em vez de - sentenças federaes - diga-s e - sentenças e decisões 

do Tribunal Federal de Justiça. " 

Do Sn. MEIRA DE VAscoNCELLOS (!Jol . II, pag. 493): 
" Na p rimeira parte deste artigo, em vez das p alavras - " não poderá 

intervir em " - diga-se - " não intervirá em caso algum nos ... " 
Supprima-se a palavra - c1 salvo ». 
Antes do n. 0 1, accrescentem-se as seguintes palavr as : - 11 A bem dos 

interesses da União, porém, cumpre-lhe 11 : 

Nos n.º' 1 e 2 supprima-se a palavra" par a "· No n .0 3 supprimam-se as 
palavras - " Para " - e - " nos Estados " - accresceri'tando-se depois da 
palavra - " governos " -, as seguintes : - 11 ou d as respectivas assembléas 
legislativas , quando estiverem estas funccionando ". 

No n. 0 4 supprima-se a palavra - " Par a " - e accresccntem-se depois 
de - Cong1'esso - a palavra - 11 Nacional 11 - e depois de - sentenças -
as palavras - " e de quaesquer outros actos » . 

Do Sn. GABRIEL DE MAGALllÂEs (Vo l. II dos Annaes. Pag . 524) : 
" § 2. 0 Substitua-se a palavra - " estrangeira " - pela palavr a 

" estranha " - e supprimam-se as palavras que se lhe seguem. 
§ 3.0 Supprimam-se as p alavras - "nos Estados » . 
§ 4.0 Depois da palavr~ - " sentenças " accrescente-se - « e actos "· 

Do SR . CHAGAS LOBATO (Vol. II dos Annaes. Pag. 594) : 
" Substituam-se as palavras - c1 em negocios peculiares aos Estados • 

- por estas outras - " no terl'itorio dos Estados ". 
Substitua-se o § 4. 0 pelo seguinte : " Para assegurar o cumprimento das 

leis da União e a execução das sentenças dos tl'ibunaes federaes, nos 
termos em que uma lei esp13cial regular essa intervenção . " 

A VOTAÇÃO EM 2.ª 

As emendas da 2.a di~cussão 1'o1·am todas regeitadas e o arL. 6. 0 da 
constituição (5. 0 do projeato do Governo Provisorio) nenhuma alteração 
mais soff-reu. (Vo l. III dos Annaes. Pag. 22.) 
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Limitação de poderes 

dos Governadores de Estados não organisados. 

PROJECTO N. 0 b6 

Em 27 de Juiho é publicado o parecer. Em 30 entra em '/. ª dísc. E' 
apprOCJado sem debate. Em 1° de Agosto entra em 2.ª disc. o art. I. º . 
Oram os Srs. Seçerino Vieira e Aristides Lobo. E' encerrado . Em 3 é 
approçado o art . I.º e o 2 .0 entra em disc. Emenda do Sr.. B. de Men-
donça. Entra em disc. o art. 3. 0 Encerrados sem debate. Em 4 são 
apprOCJados os a1·ts. 2. º e 3 . º e rejeitada a emenda. O Sr . Serzedello 
Correia requer e é concedida a despensa de interstício. Em 5 entra ern 
3.' d'isc. O Sr. F'elisbello Freire offerece emenda aditiPa. Ora o 
Sr. A11iphilophio . Encerrada a disc . Approoados os projecto e aditioo. 
A ' commissâo d f:! redacriio. Em 7 Approoada. Em 8 ençiado ao Senado. 





CAMARA QQ S DE PU TADOS 

SESSÁO DE 27 DE JULHO 

Limita os poderes dos governadores dos estados ainda nao organisados 
e dií óútras JWóvidéhéias. 

A comII).issão Q.e constituição e legislação a que foi presente a repi:ésen-
tação dos deputados ao Congresso constituinte de Goyaz, e b em assim os 
doéümentos que depois lh<q for.am offerecidos pór um de seus membros , teíido 

examinado a àit!j. representação é às mesfuos docu-
Pateaer, nientos, êhégou á fri~te convlcção . rJe que , effücliva-

mente o es tado de Goyaz, impedido de formar-se, 
acha-~e sob a pressão de açtos illegaés, violentos e arbitrarias que exige 
nie~!las câpã.zes êlé restitui-lo a seus direitõs . . . , .. 

Vê-se que, á despehó d.os ohstaclJ,iós õppostõs jJélo g·overnador de Gõyaz, 
OS representaµtes desse estádo COiisegii.irá.th reunir-se é éi,ppi:ovai·aín e jJI'O-
inti.igarain a Goi.lstituiÇão que traz ã data dé r. 0 ae junho de 189r. . 

Vê-se ma.is que õ govern,aàor, a guéb;i foi communicado esse fadoi não 
poz em duvida a súa légitifuidá.de, hem élle, nem o govérb.o federal â quem 
o filesmo foi cominúnicado. 

Vê-se ainda que, sem razão piausivel e fóra de todos os limites de suas 
faeu,ldade!), o vice-governador des.se mesmo estado, não çoritente corri os pri-
niéirõs adiá.rrientos, ordenou terceiro da .assej:nbléa constituinte, e isto contra 
a solemne affirmação do Ministro do Ihteriór, corno se -yê cio telegrâ.mma 
expedido por estb é impresso nó Goyáz dé 24 de maio tle 1891. 

Vê-se, fidaltnente, que o gevei'11ador dó 1·efeddo estado ousada e crimi-
nosamente arrogou-se o direito de decrétai' a dissoluçãó da assembléa eleita 
o já pelo mesmo gove~o reéonhecida como lêgal, tanto assim que ordenou 
o adiamento de seus trabalhos, de accordo com ó governo federal, étlmo já 
1icou dito. · 

Em taes condições, parece á commissão que o dever imposto pEUa Cons-
!it1:1i2ão 3:º Çonp-resso de ve_lar na guarda da Onnstítuição e das leis seria u~a 
Irnsao, si nao fosse . cumprido, em face de taes attenladt>s , que, sendo tole-
rados, destruiriam pela base a autonornih. e a independencia dos estados e 
podem impedir indefinidamente a orga1lisação dos mesmos ; e etn taes con-
dições, repetimos, parece á commissão, que não sómertte em atten.ção á situa-
ção anormal e anarchic3: de Goyaz 1 mas pa:l'a previu.ir que facto identico se 
p~ssa d!lr em outrbs estados, deve o Congresso decretar leí que interprete 
os arts. r.º, 2 . 0 , 34 n. 34 da Constituição é resguarde o direito que tem os recla-
màntes cómtJ quaesquêr outros em situação identfoa ou semelhante, de pro-
cederem á organisação es tadual sem quê o governador provisorió possa 
intervir ou, de qualquer môdo~ conhetier e obstar o alludido trabállio, como 
esearidalosamente fez no referio.o estado. 
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Veriílca-se do exame e estudo comparados dos arts. x.P, 2.0 , 34, n. 34, 35 
n. 1. o, 63 e arts. 2. º e 3. 0 das disposições transitorias : 

x.º Que a Constituição decreta que a forma de governo por ella adoptada 
é u. B.epublica Federativa, formando cada µma das antigas províncias um 
es tado autonomo (art. I. 0 e 2. 0 da carta) ; 

2 .º Que os estados devem ter a sua constituição decretada até o anno de 
1892, sob pena de serem submettidos, por acto do Congresso, á de um dos 
outros, até que elle adopte a que lhe convenha; . 

3.0 Que ao Congresso Federal compete (art. 34, n. 34) decretar leis orga-
nicas para a execução completa da Constituição ; 

. 4. 0 Que ao mesmo Congresso incumbe conjunctamente com os demais 
poderes, velar na guarda da Constituição e das leis . 

Ora; no conjuncto dessas disposições se vê que· a autonomia dos estados 
não pó<le ficar á mercê dos seus governadores provisorios, autoridades 
incompetentes, detentoras provisorias dos poderes publicos e de mero 
expediente para conhecer e decidir da validade dos congressos estaduaes, já 
dissolvendo-os, já adiando-os indefinidamente, j á intervindo em suas deli-
b erações. 

O exercício autonomo dos direitos esladuaes principia desde os actos de 
sua organisação e são precisamente estes que melhor garantem a sua inde-
pendencia, porque delles depende a estabilidade do seu futuro. 

Na hypothese que occorre e que solicita a intervenção do Congresso está 
a necessidade de uma medida legislativa que resguarde a independencia dos 
estados no que tocar á sua ~·ormação. 

Ao legislador ordinario ~ncarregado da decretação de leis organicas para. 
a execução da· Constituiçi\i.o incumbe ou não prohibir por determinação 
expressa a intervenção indepita de que se trata? 

Parece á commissão, que essa faculdade, sinão explicitamente conferida 
decorre implicitamente do conjuncto harrnonico das . disposições citadas, do 
art. 34, n . 34 e arts. 2. 0 e 3. 0 das disposições transitorias. 

Póde parecer e parece ,que os actos inconstitucionaes praticados pelos 
governadores provisorios dqs estados no trabalho d~ sua formação, ficam a 
cargo do Supremo Tribunal Federal. 

B.ealmente a Constituiç(io no art. 58 e) e no§ I .º b) desse mesmo artigo 
dá ao Tribunal Federal competencia : , 

1. 0 Para conhecer das Cfi.usas e conflictos entre a União e os Estados; 
2. 0 Para conhecer igua1menle da validade das leis ou dos actos dos 

governadores em face da Cqnstituição. 
Ora, não parece padecer duvida, que os actos do governador de Goyaz, 

ora submetlidos á aprecia9ão da comrnissão, estão sujeitos á alçada do 
Supremo Tribunal Federal. 

Resta, entretanto, verifii:ar si em virtude desse recurso fica o Congresso 
Nacional inhibido de interpor a sua autoridade legislativa, no sentido de 
restaurar a Constituição violada e dar-lhe execução. 

A competencia do Tribunal Federal, no entender da corumissão, não 
previne a jurisdição do Congresso nem a exclue. 

A differença entre as duas attribuições é esta - o Supremo Tribunal, 
al çada de conflictos politicos, conhece as hypotheses suscitadas perante elle, 
muilo embora de suas deci ões possa derivar a nullidade de actos governa-
mcnlaes e de leis declaradas inconstitucionaes. 

E' um poder limitativo, uma sentinella de fronteira que guarda entre si 
os limites de attribuições diff'erentes . 

A faculdade legislativa é ampla e é preventiva. 
Encarreg·ado o Congres~;o de J'ormular leis organicas sobre que se desdo-
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brem os preceitos constitucionaes, as suas attribuições regulam a propria 
formação dos estados, acompanha-os desde os seus J?rimeiros actos e estatue 
regras em defesa de suas autonomias e de seus direitos . 

Assim pensando a commissão offerece o seguinte projecto de lei : 
O Congresso Nacional decreta: 

Projecto n.0 56. Art. 1.0 E' vedado aos governadores dos Estados 
ainda não organisados : 

1.º Impedir por qualquer meio que o estado decrete a respectiva Consti-
tuição, dentro do lapso de tempo prescripto no art. 2. 0 das disposições tran-
sitorias da ConstitUição federal. 

2. 0 Deixar de convocar o congresso ou assembléa Constituinte do estado 
até dous mezes depois da publicação desta lei; 

3. 0 Intervir por qualquer forma no procesc;o da verillcaç,ão de poderes 
dos membros do congresso constituinte do estado ou tentar contra o acto 
dessa verificação e validade de seus effeitos; 

4. 0 Adiar, prorogar ou dissolver o congresso constituinte do estado, ou 
tentar por qualquer meio contra suas deliberações e actos ou a continuidade 
de seus trabalhos ; 

5.0 Arrogar-se qualquer autoridade sobre o regimen ou policia interna do 
congresso constituinte ou impedir, sob qualquer pretexto; sua reunião no 
local que o congresso escolher, não sendo edificio occupado por alguma 
repartição publica, caso em que a designação do local será feita de accordo 
com o governador e mediante autorisação deste. 

Art. 2. 0 As infracções da presente lei serão ·punidas com as penas de 
prisão com trabalho por dous a seis annos e perda do emprego, com inhabi-
litação para outro, no governo ou administração federal. 

Art. 3.0 São declarados nullos de pleno direito, por infringentes da Cons-
tituição Federal, todos os actos incriminados por esta lei, ainda que anterio-
res á sua publicação. - Amphilophio, presidente. - Aristides Lobo, relator. 
- Chagas Lobato . - Glicerio. - França Carvalho. - Bulhões . 

O SR. SERZEDELLO (pela ordem). - Requeiro á V_. Ex. que consulte a 
Camara, ·se concede dispensa de impressão para q:ue este projecto seja 
incluido na ordem do dia de amanhã ; a materia e urgente e de simples 
intuição. 

O Sn. PRESIDENTE. - Consultarei a Camara em occasião oppol'tuna . 

Em 30 entra em 1.ª discusão. E ' approvado sem debate. Em 31 é dispen-
sado o insterticio a requerimento do Sr. Serzedello Correia. 

OO CUME ~TO :> l'AIILA~IE!\'TA1lES . - YOL. !. 
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SESSAO DE 1° . DE AGOSTO 

O Sr. Sel·erino Vie ira não costuma fazer discursos ; não sabe nem 
póde fazel-os. 

Tratando-se, porém, de uma materia como esta, vem adduzir contra o pro-
jecto ligeiras considerações, sue cintas observações, no sentido de ouvir expla-

nar-se sobl'e elle a illustre commissão de leg·islação . 
2 .• discussão Entende que quem diz lei diz .uma regra !S'eral, 

o])rigatoria, contendo os preceitos destinaaos a 
do projecto n .º 56. regular uma serie, uma g·eneralidade de casos 

fuLUl'OS. 
Apreciada assim a matei'ia, ou accei ta esta definição , que póde não ser 

pratica, que póde não ser muito verdadeira, mas que em todo o caso é uma 
definição, vê-se que no caso sujeilo \não se trata de u ma lei, como o orador 
entende que deve ser uma lei. 

Trata-se, porém, de um projecto cruasi que com subscriplo para regular 
alguns factos, e abrangendo até factos prete ritos. Ora, a lei é d estinada, por 
via ele regra, a regular casos futuros ; tanto que se diz... ' · 

O SR. BuLHÕEs JARDIM. - Por cxcepção . 
O SR. SEVERINO VIEIRA. 1- Por excepção não. E' regra geral que a lei 

não tem effeito retroactivo sinão quando consagra uma instituição de direito. 
O SR. FELISBELLO FnEIRE. - Qual é a conclusão que V . Ex. tirn desse 

principio, em relação ao projecto? 
O SR. SEVERINO VmmA. - Diz que a conclusão é que o projecto, além 

do iuconveniente. de abranger um a ordem de factos muito restrlcta, em um 
tempo limitadissimo, retro trahe-se até ao passado, com o caracter mais ele 
uma sentença, do que com o caracter ele uma lei, vae punir factos que se 
deram ... 

O SR. BuLHÕES JAnDBi. - Punir, não; a parte penal não 'Lem effeito 
retroactivo. 

O SR. SEVEruN·o VIEIRA. - Pondera que annulla até certo ponto , e a 
nullidade é uma pena, que fulmina uma ordem de factos previstos pela lei, 
que a lei véda, ou cuja 1egitimidade não permitte. 

São estas, as consideraçpes que tinha de fazer, muito ligeiras e muilo 
succintas, sobre o projecto. . 

Deseja ouvir alguns dos illustrados m embros .da commissão que emittiu 
este parece1', porque tem as duvidas que acabou de expõr. 

Queria que se tomasse alguma providencia a r espeito do assumpto; mas 
não sabe si o meio mais regular seria este apresentado pela illustre com-
missão. 

Está de accordo com ella em que é preciso por cobro a desmandos que 
se tem dado ; mas quizera que isto se fizesse por meios mais competentes. 

E' neste ponto de vista que fez a impugnação ao projecto. 

O Sr. Aristides Lobq. - Diz que occupará por muito pouco tempo 
a attenção da Gamara, já porque no preambulo do projecto foram detida-
mente dadas as razões que a commissão t eve para claboral-o, já porque as 
ponderações feitas pelo seu honrado collega que acaba de faltar foram etfec-
tivamente muito succintas. 

O nobre deputado hesit11- em votar o presente projecto por duas razões : 
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primeira, porque na opinião delle, o projecto vem apenas acautelar raros 
casos que ainda possam exi tir : segunda, porque na opinião do nobre 
deputado o projecto retroage, abrangendo bypolheses que forem anteriores 
á sua decrelação . 

Quanto a pl'imeira das razões do nobre deputado, dirá simplesmente 
que bastava a existencia de um estado (apoiados) , perlurb11da na sua orga-
nisação e em sua autonomia, para que o Poder Legislativo viesse em 
soccorro immediatamente afim de restaurar e restabelecer a perfeita autono-
mia a que esse estado tem dfreito . (Apo iados.) 

A Gamara dos Depulados deve saber que não é simplesmente o estado 
de Goyaz, que tem so!Irido obstaculos a sua organisação ... 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Apoiado, ha outros. 
O SR. ARISTIDES Lono. - ... e isso em perfeita e verdadeira infracção do 

principio constitucional, que consagra a mais completa autonomia dos 
estados. 

Mais de um se acha nessas condições. 
Mas caso fosse exacto o que disse o nobre deputado, isso não invalida-

ria, ntLO poria um problema a competencia do corpo legislativo para decretar 
o projecto de lei em discussão. 

Disse o honrado collega que lhe parecia que o projecto se inspirou, ou 
pretendia estatuir, sobre um caso particular. 

O projeclo, porém, estabelece normas amplas que abrangem todos os 
casos e todas as hypothcses que se verificarem, nos limites que elle cogitou. 

Quanto ao projecto retroagir, responderá em poucas palavras ao nobre 
deputado. 

Disse S. Ex. que a lei só tem efl'eito para o futuro, isto é, para data 
posterior á sua decretação. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Em princípios assim é. 
O SR. ArusTIDES Lono. - Responde que é exacto; mas si o nobre depu-

tado tivesse tido o trabalho de analysar os casos examinados pela commis-
são, si tivesse r,artido das origens em que se baseiam as disposições de pro-
jecto, teria verificado que esta lei tem apenas um caracter declarativo, por-
que a ConstiLuição que é anterior á organisação dos estados, invalida radi-
calmente todos os actos que attentam ou que possam impedir a auLonomia 
dessas organisações estadoaes. 

Ora, a Camara dos Depulados, acha-se nesta situação : de um lado a 
Constituição determina expressamente que lhe incumbe estabelecer normas 
e preceitos, decretar leis que sirvam para o desenvolvimento de todas as 
dispo~ições constitucionaes; e de outro lado, nessas disposições está com-
prehendida indeclinavelmente e falalmente a necessidade de ser respeitada 
a autonomia dos estados, de modo que elles possam-se organisar, segundo 
o pensamento do legislador Constitucional. 

Porlanto, a nullidada que resulta para taes actos a que o orador se 
refere, não decorre precisamente da lei que a Camara está elaborando : ella 
eslá conlida no preceito Constitucional. 

VozEs. - Muito bem . 
O Su. SEVERINO VIEIRA. - V. Ex. permitte um aparte? 
O Sn. AHISTIDES Louo. - Pois não. 
O Sn. SEvEruNo VIEIRA. - Ha um outro ponto das minhas observações, 

sobre o qual desejava ser esclarecido: o meio pratico, o processo de fazer 
cffectivas essas disposições da lei. 

O Sa. AmsTrnEs LoBo. - O meio pratico, o processo é simplesmenLe 
este: decretada a lei pelo corpo legislativo, incumbe ao Poclcr ExecuLivo 
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dar-lhe execução, e applical-a aos casos qµe se revestirem das circums-
tancias de que o projecto cogita, nos estados em via de organisação. 

Dá-se a esse respeito uma especie de anomalia ou de aberração. O poder 
ditactorial central, já desappareceu completamente. 

Entretanto, ha estados que se organisam e que ainda estão debaixo da 
acção desse poder dictatorial que ficou extincto. 

VozEs. - Muito b em! 
UM SR. DEPUTADO. - Tendo o delegado maior poder que o delegante. 
O SR. ARISTIDES Loso. - Já vê o collega que o meio pratico, pelo qual 

se póde verificar a execução da lei decretada pelo parlamento, é aquelle 
que serve para execução de todas as leis. 

Passado o projecto e sanccionado pelo chefe do Estado, naturalmente o 
governo dará conhecimento delle aos seus delegados nos es4).dos que se 
estão organisando, e lhes fará vêr que os actos praticados por elles, de 
encontro aos princípios fundamentaes do regímen, são absolutamente nullos , 
e que é preciso, portanto, repôr esses estados em sua posição constitucional. 

Parece ao orador, por consequencia, que a duvida de seu illustre collega 
é pequena, de pouco valor. 

Não se quer demorar na trihuna. 
Expostas as razões que a commissão teve para elaborar es te projecto 

de lei , dará o orador qualquer outra explicação de que porventura algum 
dos nobres deputados necessite. 

VozEs. - Muito hem ! 1p uíto bem ! 
O Sn. PRESIDENTE. - Não havendo mais ninguem inscripto, declara 

encerrada a discussão e adfada a votação. 

SESSÃO DE 2 D.E AGOSTO 

E' posto a votos e approvado o seguinte artigo do projecto n . 56, que 
limita os poderes dos govtirnadores dos estados, ainda não organisados e 
dá outras providencias : 

Art. r. 0 E' vedado a.os governadores dos estados ainda não organisados : 
r. 0 Impedir· por qualquer meio que o estado decrete a respectiva consti-

tuição dentro do lapso de tempo prescripto no art. 2. º das disposições tran-
sitarias da Constituição Fef).eral; 

2. 0 Deixar de convocar o congresso ou assembléa constituinte do estado 
até dous mezes depois da publicação desta lei; 

3.0 Intervir por qualqu\er forn~a i;o processo da verilicação de poderes 
dos membros do con&'resso constitumte do estado ou tentar contra o acto 
dessa verificação e va.tidade de seus effeitos ; 

4. 0 Adiar, pro.rogar ou dissolver o cop.gresso constituinte do estado, ou 
tentar por qualquer meio contra suas deliberações e actos ou a continuidade 
de seus trabalhos ; 

5. 0 Arrogar-se qualquer autoridade sobre o regímen ou policia interna do 
congresso constituinte ou impedir sob qualquer pretexto sua reunião no 
locnl que o congresso escolher, não sendo edificio occupado por alguma 
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repartição publica, caso em que a designação do local será feita de accordo 
com o governador e mediante autorisação deste . " 

Entra em 2.' discussão o art. 2. 0 do projecto. 

O Sr. Bellarmino de Mendonça. - Sr. presidente, entendo que 
para os casos desta ordem, quando os crimes são qualificados - politicos, -
a pena de dous a seis annos é severa e creio que a perda do cargo é bastante . 

Neste sentido vou enviar á mesa uma emenda. 
Não quero embaraçar a passagem deste projecto, que é importantissimo 

e bom correctivo para os abusos que, sem escrupulo, teem sido praticados 
nos estados com violação de .sua autonomia. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discutisão, a 
seguinte Emenda ao art. 2 . 0 • 

Supprimam-se as palavras - as penas de prisão com trabalho de dous 
a seis annos e - . · 

Sala das sessões, 3 de Agosto de r8gr. - Bellarmino Mendonça . - Fer-
nando M. Simas. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão. 
Submettido a votos o artigo, verificou-se não haver numero . E' adiada 

a votação. 
E' encerrada, sem debate, a 2.a discussiio elo art. 3, ficando adiada a 

votação. Na sessão de 4 são approvados os artigos 2. 0 e 3. 0 e é regeitada a 
emenda ao art. 2. 0 

O Sr. -Serzedello Correia pede e obtem dispensa de intersticio. 

SESSÃO DE 5 DE AGOSTO 

Entra em 3. ª discussão o projecto n. 56, limitando a acção dos gover-
nadores dos estados a.inda não organisados . 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjuncta-
mente em discussão a seguinte Emenda. 3. ª Discussão 

do projecto n. º 56. 
Acrescente-se o seguinte artigo ao projecto 

n. 56: 
Entende-se organisado o estado para seu funccio -

namento autonomico, e pelo espírito desta lei, quando for approvada e pro-
mulgada a respectiva constituição e eleitos o governador e vice-governador, 
de conformidade com o regimento de sua assembléa constituinte e da pro-
pria constituição, por maioria absoluta de votos, em r elação ao numero legal 
da representação. 

. §. São nullos de pleno direito, para dar logar a sua repetição legal, os 
actos e deliberações tomadas sem essa maioria. 

Sala das sessões, 5 de Agosto de r8gr. - Felisbello Freire. - fCJo do 
Prado. - Leandro Maciel. 

O SR. PRESIDENTE. - Não havendo quem peça a, palavra, dou por encer-
rada a discussão. (Pausa.) · 

Tres Srs. deputados deixaram sobre a mesa uma emenda ao projecto, 
antes de encerrada a discussão, e por isso deixei de a mandar ler em occa-
sião opportuna, tendo encerrado a discussão. 
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Apezal' de não ter sido regular o modo de enviar esta emenda á mesa, 
vou mandar fazer a sua leitura, e declarar de novo em discussão o projecto. 

O Sr. Amphilophio . - Diz que, pela sua ausencia da casa nas dis-
cussões anlel'iores do projecto, deixara de entrar no debate, o que faz agora, 
já por ser membro da commissão de que emanou o projecto, já porque nessa 
qualidade foi quem, de accordo com as idéas de seus companheiros, reduziu 
a systema taes idéas , formulando o projecto pelo modo como elle se acha 
publicado. 

Diz que o projecto, sendo uma lei criminal, compõe-se de duas partes 
bem distinctas : aquella que define os delictos e a outra que commina a 
respectiva sancção penal. . 

Que quanto á primeira parte, nenhuma impugnação soffreu o projecto, 
pelo q_ue, acredita que os factos delictuosos alli definidos foram devidamente 
qualificados( versando a opposição sobre a outra parte sómente. 

Notará o.e passagem que não houve tambem quem arguisse o projecto 
de inconstitucional ou puzesse em duvida sua grande utilidade e vantagens 
no momento actual. quando é preciso entrar quanto antes no regimen da 
legalidade e annullar os desmandos e excessos da antiga dictadura . 

Circumscrevendo, pois, suas observações ao ponto unico em que o 
projeclo soffreu impugnação, começará tomando em consideração a censura 
de atacar o projecto o principio da não retroactividade das leis. 

Essa censura, porém, só póde refürir-se á disposição em que o projecto 
declara nullos de pleno direito os actos da dictadura, que, praticados ante-
riormente, são agora, por ~sta fórma, declarados sem effeito pelo projecto. 

Respondendo a este pop.to de impugnação, dirá antes de tudo que não 
trata-se na especie de assumpto que possa directa ou indirectamente entender 
com o principio da não retroactividade da lei em elaboração. 

Todos os actos da dirtadura estão sujeitos á revisão e oereclictum do 
Poder Legislativo, orgão immediato da soberania nacional, e, conseguinte-
mente, dependentes tambem da approvação daquelle poder para produzirem 
seus effeitos deante da nov::i. ordem de cousas, que seguiu-se á decretação 
da Conslituição. 

Que considerados deste ponto de vista os actos dos governadores, 
agentes da dictadura, não podem elles estar em melhor posição do que as 
proprias leis emanadas do governo provisorio, no uso de suas faculdades 
l egislativas ; e que assim cqmo póde o Poder Legislativo annullar o Codigo 
Criminal, a lei de organisaçj'i.o judiciaria e em geral todos as actos legisla-
tivos do governo central no período da dictadura, póde tambem, no uso de 
sua competencia legitima declarar irritas e nullos quaesquer actos praticados 
pelos gove1nadores dos est1;1.dos antes da organisação constitucional destes, 
pois, que em um e em outro caso não se trata de outra cousa que não seja 
conhecer de actos da dictadura para approval-os ou rejeital-os no momento 
aotual. 

E', pois, impertinente e descabida para o caso a invocação do principio 
da não retroactividade das ~eis. 

A admittir, entretanto, que semelhante principio pudesse ser invocado na 
discussão do assumpto, observará, que não tem elle, segundo o ensino uni-
forme de todos os publicistfls e jurisconsultoE>, o alcance que lhe pretende-
ram dar os illustre impugi+adores do projecto. 

Es.te principio, que é uma garantia de direitos adquiridos, só póde ter 
applicação quando ha, de facto, di l'ei.tos adquiridos a respeitar, e por isso, 
não tem applicação em materia de direito publico e nem mesmo, na esphera 
do direito privado, ás leis qe organisação e as processuaes, que são consi-
deradas materia de direi.lo publico. 

No proprio direito penal o re peito á não retroactividade das leis não 
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vae até suas ultimas conse~uencias, por ser princ1p10 corrente na sciencia 
a retroactividade das disposições que diminuem ou modificam a penalidade 
e outra não menos açcentuada restricção soffre o principio no tocante á 
materia do processo, do que dão exemplo todas as legislações. 

Estabelecidos estes princípios, que são fundamentaes na materia, per-
gunta o orador - onde está o direito adquirido que foi violado pelas dispo-
sições do projecto? Nenhum ha , nenhum póde haver, a menos que se pre-
tenda dar essa denominação á seríe de attentados e violençias que ô projecto 
veiu difinir como outros tantos delictos. 

Procederia a censura, si o projecto pretendesse cominar penas por actos 
praticados no passado, mas isto é o que não se dá, pois que as penas 
decretadas nelle só se farão effectivas no futuro, com a reproducção dos 
factos agora qualificados delictuosos, restando apenas para ter applicação 
actual ou immediata a nullidade de taes actos, o que quer dizer apenas que 
elles não podem produzir effeitos no regímen natural. 

A outra censura feita ao projecto é aquella que refere-se a um supposto 
excesso de penalidade para os crimes nelle difinidos, por parecer aos illus-
tres impugnadores que, bastaria para o caso a pena de perda do emprego 
ou inhabilitação para outro no governo ou administração federal. 

Ainda neste ponto é de todo destituída de procedencia a censura, pois 
que a simples perda do emprego, ainda acompanhada da inhabilitação para 
outro, nunca seria bastante efficaz para evitar a reproducção dos attentados 
que o projecto teve em vista punir. 

Em primeiro logar deve-se considerar que a inhamiliLação para outro 
emprego só refere-se a cargos federaes, por parecer aos autores do projecto 
que fallecia-lhes competencia para amf.lial-a a cargos estadoaes ; de modo 
que, tirada do projecto a pena corpora , ficaria o delinquente em posição de 
poder logo depois .do commettimento do delicto, aspirar empregos no governo 
ou administração dos Estados. 

Assim explicado o art. 2. 0 do projecto, pergunta o orador si seus impu-
gnadores acham que seria cousa séria, para tão gTandes attentados, a 
simples pena da privação de emprego federal com inhabilitação para outro 
da mesma natureza como pretendem : 
· Depois de outras considerações, mostra o orador com o exemplo de 
outros codigos, inclusive o italiano, como em regra, a pena da privação do 
emprego é sempre acompanhada de outra corporal, o que mostra quanto é 
aquella inefficaz para a punição dos delictos commettidos por fü.nccionarios 
publicos, e já assim. o dispunha em. muitos de seus artigos o codigo de 1830, 
considerado um. dos melhores do mundo, pelos mais autorisados crimina-
listas. 

Explicando depois como tinha sido correcto o projecto prescrevendo a 
pena de prisão com trabalho e não a prisão simples, desceu a largas consi-
derações sobre o system.a penitenciario moderno, depois dos congressos de 
Londres e Stockolmo, e terminou suas considerações dizendo ser a pena de 
prisão com trabalho aquella que melhor realisa os intuitos da penalidade, 
mormente, quando adoptados os grandes e importantes melhoramentos do 
systema da regeneração progressiva ou irlandeza. 

Não havendo quem peça a palavra, é encerrada a discussão e p1·ocede-se 
á votação. 

E' approvado o projecto com o additivo do Snr. F elishello Freire e 
outros. 



SESSAO DE 7 DE AGOSTO 

E' lida, posta em discussão, que é sem debate encerrada, · e appro-
vada a seguinte redacção do projecto 56. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.º E' vedado aos governadores dos esta-

R.edacção· dos ainda não organisados : 
i. 0 Impedir, por. qualquer meio, que o Estado 

do projecto n.º 56. decrete a respectiva constituição dentro do lapso 
de tempo prescripto no art. 2. 0 das disposições 

transitarias da Constituição Federal ; 
2. º Deixar de convocar o Congresso ou assembléa constituinte do Estado 

até dous mezes depois da publicação desta lei; 
3. 0 Intervir, por qualquer íórma, no processo da verificação de poderes 

dos membros do Congresso Constituinte do Estado ou tentar contra o acto 
dessa verificação e validade de seus effeitos; 

4. 0 Adiar, prorogar ou dissolver o Congresso Constituinte do Estado, ou 
tentar por qualquer meio contra suas deliberações e actos ou a continuidade 
de seus trabalhos; 

5. 0 Arrogar-se qualquer autoridade sobre o regímen ou policia interna 
do Congresso Constituinte 01t impedir, sob qualquer pretexto, sua reunião 
no local que o Congresso escolher, não sendo o edificio occupado por alguma 
repartição publica, caso em que a designação do local será feita de accordo 
com o governador e medeante autorisação deste. 

Art. 2 . 0 As infracções da presente lei serão punidas com a pena de prisão 
com trabalho por dous a seis annos e perda do emprego, com inhahilitação 
para outro, no governo ou administração federal. 

Art. 3.0 São declarados n-µllos de pleno direito, porinfringentes da Cons-
. tituição Federal, todos os actos incriminados por esta lei, ainda que ante-

riores á sua publicação. . . · 
Art. 4 .. 0 Entende-se organisado o estado para seu funccionamento auto-

nomico e por effeito desta lei, quando tiver sua Constituição approvada 
e promulgada por maioria absoluta de votos, em relação ao total de sua 
representação e eleitos o governador e vice-governador, de accordo com a 
Constituição .. 

Paragrapho unico . São µullos de pleno direito, para dar lagar á sua 
repetição legal, os actos e deliberações sem a presença daquella maioria. 

Sala das commissões, ? de agosto de 1891. - Felisbello Freire . - Ba-
tista da Motta. 

Em 8 o projecto é enviadp ao Senado. 



NOTA 

Proposição n. º 7. 

Em 10 de Agosto é lido o projecto da Gamara. Em 11 é publicado 
o parecer. Em 12 entra a proposição em 2 .ª discussão. Adiada em 13. Em 
14 oram os Snrs. Generoso Marques, Gil Goiilart, Coelho Campos, 
Aquilino do Amaral. Em 15 oram os Snrs. Amaro Caoalcanti, Eliseu 
Martins, Uba ldino do Amaral, Americo Lobo. Em 18 oram os Snrs . 
Q. Bocayuoa, Generoso Marqizes . Encerrada e apprMada. Em 19 entra 
em 3.ª disc. Oram os Snrs. J. Murtinho, José Hygino (que ojjerece 
emendas) Aquilino do Amaral. Em 20 oram os Snrs . Rangel Pestana, 
Coelho Campos (que ojjerece emendas), Domingos Vicente, Eliseu 
Jltíartins. Encerrada e approoada. Rejeitadas as emendas. Enoiada á 
Commissão de redacção. E enoiada á sancçcio . 





· SENADO FE DERAL 

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO 

Do 1. 0 secretario da Gamara dos Deputados, de 
Expediente. 8 do corrente mez, remettendo a seguinte Propo-

sição : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.º E' vedado aos governadores dos estados ainda não organisados: 
1. 0 Impedir, por qualquer meio, que o estado decrete a respectiva cons-

tituição dentro do lapso de tempo prescripto no art. 2. 0 das disposições tran-
sitorias da Constituição Federal; 

2. 0 Deixar de convocar o Congresso ou assembléa constituinte do estado 
até dous mezes depois da publicação desta lei; 

3.0 Intervir, por qualquer fórma, no processo da verificação de poderes 
dos membros do congresso constituinte do Estado ou tentar c;ontra o acto 
dessa verificação e validade de seus effeitos; 

4. 0 Adiar, prorogar ou dissolver o congresso constituinte do Estado, ou 
tentar por qualquer meio contra suas deliberações e actos ou a continuidade 
de seus trabalhos; 

5. 0 Arrogar-se qualquer autoridade sobre o regimen ou policia interna 
do congresso constituinte ou impedir, sob qualquer preLexto, sua reunião 
no local que o congresso escolher, não sendo o edificio occupado por alguma 
repartição publica, caso em que a designação do local será feita de accordo 
com o governador e mediante autorisação deste. 

Art. 2. 0 As infracções da presente lei serão punidas com a pena de 
prisão com trabalho por dous a seis annos e perda do emprego, com inha-
bilitação para outro, no governo ou administração federal. 

Art. 3. 0 São declarados nullos de pleno direito, por infrengentes da Cons-
tituição Federal, todos os actos incriminados por esta lei, ainda que ante-
riores á sua publicação. 

Art. 4. 0 Entende-se organisado o estado para seu funccionamento auto-
nomico e por effeito desta lei, quando tiver sua constituição approvada e 
promulgada por maioria absoluta de votos, em relação ao total de sua 
representação e eleitos o governador e vice-governador, de accordo com a 
constituição. 

ParagTapho unico. São uullos de pleno direito, para dar logar á sua 
repetição legal, os actos e deliberações sem a l?resença daquella maioria. 

Gamara dos Deputados, 8 de ag·osto de 1891. .-, Ma.tta Machado, presi-
dente. - Raymundo Nina Ribeiro. - Joâo da Silva Retumba. 

A's commissões de constituição de jus tiça e lcg'islação. 
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SESSÃO DE 11 DE AGOSTO 

A's commissões reunidas de justiça e legislação e de constituição e 
poderes, foi presente o projecto n. ? do corrente anno, remettido da Gamara 

dos Srs. Deputados, pensa que póde ser approvado 
Parecer. o m esmo projecto, porque consulta uma necessidade 

real prescrevendo regras e providencias tendentes 
a g·arantir a autonomia dos Estados no processo de sua organisação. 

Sala das commissões, 10 de Agosto de r8gr. - Campos Salles. -
Gomensoro. - Quintino BocayuPa. - Joaquim Felicio. 

Em i2 entra em 2.ª discussão. Adiada e ainda adiada em i3. 

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO 

S 1 • 

O r. Generoso Mar11ues. - O Sr. Presidente, prevalecendo-me da 
faculdade que nos dá o nosso regimento de discutir proposições desta ordem, 

não ,só em relação ao . artigo especialmente submet-
2." Discussão tido á discussão, como em relação á conveniencia e 

. _ utili\i,ade em geral das outras disposições do pro-
da propostçao n.º 7. jectq, vou offerecer á consideração do Senado algumas 

· duvidas que assaltam o meu espirito, ácerca desta 
proposição da Gamara dos EJrs. Deputados. 

O projecto do qual resultou esta proposição foi provocado pelo procedi-
mento do governador do EstaP,o de Goyaz, já largamente discutido nesta casa. 

As medidas consignadas no projecto, como consta do proprio parecer 
da respectiva commissão da Gamara dos Srs. Deputados, foram suggeridas 
para pôr cobro aos ab,usos, para atalhar os effeitos da arbitrariedade prati-
cada por aquella autoridade. 

Não pretendo de modo algum justificar o procedimento do governador, 
que considero attentatorio do direito, já exercido pelo Estado de Goyaz, de 
escolher livremente os seus representantes ao respectivo Congresso. 

Mas, será este o meio d,e cohibir os abusos e obviar os seu'.l effeitos? 
Tem o Congresso Nacional competencia constitucional para intervir por 
meio de lei nas questões de organisação dos Estados, nos conflictos entre os 
seus congressos constituintes e os governadores, delegados do chefe do 
Estado? Não iremos com estf1. lei procurar remediar um mal, praticando mal 
maior? E digo mal maior por.que o facto occorrido em Goyaz, o singular 
procedimento do cidadão qu~ está á testa do governo daquelle Estado, é um 
mal transitorio, e a intervenção inconstitucional do parlamento nacional será 
um mal permanente, porque abrirá um precedente funesto, que irá corroer 
pela base o systema federativo estabelecido pela constituição. 

Em que se fundou a Cajlllara dos Srs. Deputados para nos enviar esta 
proposição? 

Unicamente nas razões <Jo parecer da commissão de constituição e legis-
lação que formulou o projecto, em virtude de uma representação que recebeu 
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dos membros do congresso constituinte do Estado ele Goyaz, cujo mandato 
foi cassado pelo acto do governador. 

Os fundamentos desse parecer são os arts. 1. 0
, 2. 0 34 n . 34, 35 n. 1. 0 , 63, 

ela Constituição Federal e 2. 0 e 3. 0 das disposições transitorias da mesma 
Constituição. 

Diz a commissão (le) : . 
'" Do conjuncto dessas disposições se vê que a autonomia dos Estados 

não póde ficar á m ercê dos seus governadores provisorios, autoridades 
incompetentes, detentoras provisorias dos poderes publicos e de mero expe-
diente para conhecer e decidir da validade dos ·congressos estaduaes, já 
dissolvendo-os, já adiando-os indefenidamente, já intervindo em suas deli-
berações. 11 

Sr. presidente, examinei attentamente cada uma das disposições da 
Constituição Federal, em que se firma o parecer da illustrada commissão da 
Camara, e foi exactamente da comparação das disposições citadas, desse 
conjuncto a que ella se refere, que eu cheguei á conclusão inteiramente 
contraria. Essas mesmas disposições, Sr. presidente, me convenceram de 
que, longe de autorisar a intervenção da União na organisação dos Estados, 
a Constituição Federal procurou cóm todo o rigor vedar que os poderes 
federaes interviessem nessa organisação deixando-o exclusivamente a cargo 
dos poderes locaes. (Ha um aparte.) 

Eis o que prescrevem os artigos mencionados pela commissão no seu 
parecer : 

O art . 1. 0 adopta como forma de governo, sob o regimen representativo, 
a republica federativa . . 

O art. 2. 0 determina que cada uma das antigas províncias formará um 
Estado. 

O art. 63 dispõe (l&) : 
" Cada Estado reger-se-ha pela Çonstituição e pelas leis que adoptat', 

respeitando os direitos constitucionaes da União. 11 

Poderia a commissão tambem invocar o artigo 65 n. 2, pelo qual é 
facultado aos Estados, em s·eral, todo e qualquer poder ou direito que lhes 
não for negado por clausUla expressa ou implicitamente contida nas clau-
sulas expressas da Constituição. · 

Disposições transitorias. Art. 2. 0 (le) : 
" O Estado que até a.o fim do anno de 1892 não houver decretado a sua 

Constituição, será submettido, por acto do Congresso, á de um dos outros, 
que mais conveniente á essa adaptação parecer, até que o Estado sujeito a 
esse regímen a reforme, pelo processo nella determinado. 11 

Art. 3. 0 (le): 
" A' proporção que os Estados se forem orgauisando, o governo federal 

entregar-lhes-ha a administração dos serviços que pela Constituição lhes 
competirem, e liquidará a responsabilidade da administração federal no 
tocante a esses serviços e ao pagamento do pessoal respectivo. 11 

O que se conclue de todas essas disposições? 
Que a Constituição estabelecendo o regimen federativo, procurou entregar 

aos Estados toda a obra da sua organisação constituindo-se elles livremente 
pelos meios que a sabedoria dos seus legisladores constituintes suggerir. 

Si os Estados teem a plena faculdade de adoptar a sua constituição, sem 
outra limitação que não seja a de respeitar os principios da Constituição 
Federal ; si teem elles um período certo, até a.o fim de 1892, para se consti-
tuirem; si logo que os Estados se constituam, o governo federal lhes frá 
entregando a administração de todos os serviços que pela Constituição lhes 
competem; qual é a consequcncia sinão que a Constituição collocou a orga-
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nisação dos Estad.os a salvo de toda a intervenção directa dos poderes 
federaes? Onde a competencia do Congresso Nacional? 

Nos artigos citados, não; ao contrario, elles a excluem peremptoriamente. 
Diz-nos a commissão que essa competencia está firmada no art. 34, 

n. 34 da Constituição, que dá ao Congresso Nacional a attribuição de decretar 
as leis organicas para a execução completa da Constituição. 

Parece-me evidente que estn. attribuição se refere á organisação dos 
serviços que estão a cargo do Poder Federal, e não á dos que competem aos 
Estados, porque esta foi entregue pela Constituição aos proprios Estados. 

Si o pensamento do legislador constituinte fosse esse, de fazer com-
prehender nas attribuições do Poder Legislativo Federal a de intervir na 
orgauisação dos poderes dos Estados, tel-a-hia incluido no § 33 do mesmo 
artigo, que diz : " Decretar as resoluções necessarias ao exercicio dos 
poderes que pertencem á União "; ·ba<>tava accrescentar : - e aos Estados. 

Mas, desde que a Constituição neste paragrapho, que era o loo-ar conve-
niente, limitou esta attribuição do Poder Legislativo Nacional ás feis neces-
sarias ao exercício dos poderes da União, segue-se que ipso facto excluia- a 
em relação aos poderes dos Estados. · 

E' preciso que respeitemos severamente a ordem das competencias; ao 
contrario teremos desnaturado o principio fundamental das instituições, que 
é a divisão e limitação dos poderes, e ficará provado que ellas não teem os 
meios necessarios para impedir que um desses poderes annulle a acção que 
compete aos outros : e eu não vejo maior perigo para as liberdades publicas, 
porque a confusão dos po~eres traz como consequencia necessaria a 
anarchia. 

P?rtanto, .é ~ecessario PfOCurai: outro recu;so para deb~llar o m'.!-1. A 
propria cornilllSsao o procurqu, e diz que o me10 estava na mtervençao do 
Poder Jndiciario Federal, por isso que a elle compete conhecer das causas 
e conílictos entre a União e o~ Estados, assim como da validade de leis ou 
de actos dos governos dos Ei,;tados em face da Constituição. 

Senhores, o erro foi do proprio Congresso Constituinte, de não prever 
os factos desta ordem, para dar-lhes o remedio necessario nas disposições 
transitorias da Constituição. ~lle se preoccupou sómente com a organisação 
dos poderes federaes, deixando_a dos poderes locaes a cargo exclusivo dos 
Estados; mas cumpria-lhe tarqbem decretar medidas provisorias conducentes 
á organisação dos Estados. Houve esse pensamento de reconhecer-se a 
lacuna na Constituição ; mas µão houve uma providencia, não se preencheu 
a lacuna. E tanto disto se cogitou, que no decurso da 2. • discussão apre-
sentou-se uma emenda, dando aos representantes de cada Estado a faculdade 
de nomearem o governador Cfue devia exercer o cargo até á eleição respec-
tiva. Essa emenda, porém, foi retirada, e não houve mais providencia 
alguma a respeito por parte do Congresso Constituinte. 

O que se deve deprehender de tal procedimento do Congresso Cop.sti-
tuirrte? E' que elle entendeu que a esse respeito bastavam as providencias 
já dadas pelo decreto do governo provisorio, qué convocou os congressos 
dos estados e determinou o modo de sua eleição, deixan.do o mais ao poder 
revolucionario, ao poder de facto, que ficou ainda vigorando em relação 
aos Estados que não estava!\1 org·anisados. O que fôra consentaneo com o 
systema federativo da Constituição, seria que cada Estado se oro-anisasse 
com toda independencia, pelqs meios livremente escolhidos por e1les. Mas 
como proceder quanto ao seu gove1·no provisorio? Cada um havia de 
acclarnar o seu governador? De prover sobre as medidas necessarias para 
a reunião da assembléa que tivesse de decretar a constituição? Não seria 
isto deixar as antigas provin~ias, que se tinham de constituir em Estados, 
em completa anarchia com p1~rigo da ordem, do rompimento do laço que as 
devia unir? Para evitar estes males, na ausencia de disposições da Consti-
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tuição Federal, que provessem sobre a especie, o Presidente da Republica 
mui curialmente entendeu que lhe competia ainda a attribuição de nomear 
e demittir os governadores, e a estes entregou o g'@vei·no dos Estados, na 
occasião em que nelles se ia proceder á eleição dos congressos. 

Ora, a esse respeito a Constituição nada prescreveu ; ao Presidente da 
Republica não deu attribuição para nomear governadores ; foi omissa neste 
ponto; mas, não era possivel que os Estados ficassem entregues a si mesmos. 

O SR. GrL GouLART. - Porque não? 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Não era possivel, nem esse podia ter sido 

o·pensamento da assembléa constituinte, porque seria decretar a anarchia, 
. a confusão; alguem havia de governar. (Ha !Jarios apartes.) 

Mas o governador e os vice-gover:p.adores pedem demissão ou ficam 
impossibilitados de governar por qualquer circumstancia; como é que ... 

O SR. GrL GouLART. - Dá um aparte. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - . . . O nobre senador não deu solução 

acceitavel para todas as hypotbeses : appellou para os vice-governadores, 
mas estes podiam faltar na occasião ; recorreu aos chefes de policia, mas 
qual é a lei que autorisou o chefe de policia para servir de governador? Em 
todo caso era de nomeação do governo central como os governadores. (Ha 
um aparte.) ,, 

Não digo que reconheço attribuição o.o governador para semelhante 
facto : desde que as assembléas constituintes estão eleitas, a ellas compete 
a organisação dos Estados; os factos em contrario são abusos, e quem es tá 
defendendo os princípios cardeaes ·da Constituição , garantidores da auto-
nomia dos Estados não pócle de modo algum justificar taes abusos. 

Assim pensando, neni por isso desconheço que é preciso procurar algures 
o meio de reparar esses abusos ou impedir que cheguem ás ultimas conse-
quencias . 

A unica attribuição que me parece tem para isto o Congresso Nacional, 
é a de definir os crimes que, no uso de suas funcções provisorias, commettam 

•os governadores e comminar-lhe as penas ; porque o Congresso Nacional, 
pela Constituição (art. 34, n. º 23) tem a attribuição de legislar sobre direito 
criminal. Mas dahi para annullar tudo quanto está feito, neste ou naquelle 
Estado, ha uma distancia enorme. (Ha wn aparte.) 

Mostrarei depois ao nobre senad-0r que o projecto, tal qual está redigido, 
não comprehende sómente os Estados de Goyaz e Matto Grosso. 

Fóra daqui parece-me que, além dos meios que o patriotismo dos cida-
dãof dos diversos Estados lhes suggerir para fazerem vingar a legitima 
eleição de seus representantes, para que estes possam exercer as attribui-
ções que lhes pertencem, só vejo na Cons tituição o r ecurso para o Poder 
Judiciario; esse recurso a que a comrnissão alludiu no seu parecer, mas que 
entende, e divirjo nes te ponto do pensar da commissão, não exclue a inter-
venção do Congresso . 

A attribuição que tem o Congresso Nacional, mas que lhe não é priva-
tiva, de velar na g·uarda da Constituição e das leis, á qual tambem se refere 
a illustrada commissão, póde ser exercida por dous meios : um é a censura 
na tribuna de que tanto o Senado como a Ca~ara dos Deputados teem feito 
tão largo uso na presente sessão; o outro é a lei; mas os objectos sobre os 
quaes o Congresso Nacional pode legislar são os . especificados na Consti-
tuição. 

Si o Congresso Nacional póde intervir na organisação dos Estados, para 
anullar os actos relativos á, organisação das respectivas assembléas, póde 
tambem intervir na verificação d.os poderes dos membros dessas assembléas, 
no modo de vo tação das dis~osições da Constituição estadual, que tem de 
-ser sujeita á apreciação do Congresso; em toda a economia, emfim , dos 



- 32 

Estados e então a que fica reduzido o systema federativo garantido pela 
Constituição de 24 de fevereiro? 

Exponho estas duvidas ao Senado, que as resolverá em sua sabedoria. 
A mim parece, Sr. presidente, que este projecto, uma vez convertido em lei, 
será uma ferida profundíssima (não apoiados), que o Poder Legislativo 
nacional vae abrir na Constituição que elle mesmo decretou como congresso 
constituinte. · 

Ha, porém, no projecto uma disposição encartada á ultima hora, na 3.ª 
discussão, por uma emenda apresentada pelos illustres representantes de 
Sergipe na Gamara dos Deputados, emenda que foi votada acto continuo, 
sem que tivesse sido previamente impressa, nem discutida, como parece-me 
que carecia, porque ella é muito importante e supponho que, si a Gamara a 
tivesse bem examinado, attentamente estudado, depois de impressa, essa 
emenda não teria sido approvada, ao menos nos termos em que se acha. 

O SR. CA IPOS SALLES. - Mas não se póde presumir essa pr ecipitação 
nas votações da Gamara. 

O Stt. GENEROSO MARQUES. - Faço inteira justiça á Gamara, não a estou 
censurando, nem tenho para isso competencia. 

Mas a 'emenda foi apresentada quasi á hora da votação, quando é de 
uma importancia extraordinaria, porque torna a disposição do projecto, que 
só era applicavel a um ou dous Estados, extensiva a outros em hypotheses 
diversas. 

A emenda foi apresentada e votada immediatamente, e, como sabemos, 
porque já funccionámos no ~alão em que está funccionando a Gamara, nem 
sempre podem todos ouvir p~rfeitamente a leitura de um projecto ou emenda, 
que é feita na mesa. 

O SR. CAMPOS SALLES . -- Mas, perdoe-me, é feita na mesa em voz alta, 
e os trabalhos da Gamara cprrem muito regularmente . 

O SR. GENER,oso MARQU,ES. - Não contesto; mas o nobre senador sabe 
que a Gamara é composta de 205 representantes, dos quaes comparece mais 
de metade; por isso e atteqtas as más condições acusticas da sala, não é 
muito facil ouvirem todos rerfeitamente a leitura de todos os papeis. Não 
se deve presumir insciencia1 e eu mesmo estou certo de que os deputados 
que votaram tiveram plena ç:onsciencia de seu voto. 

UM SR. SENADOR. - Ne:in se póde suppor o contrario. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Não se póde suppor o contrario, nem eu 

o estou suppondo; mas .uma cousa é ter conhecimento por ouvir ler de 
momento, e outra é tel-o pela leitura propria, pelo exame e estudo que só 
esta póde proporcionar quimdo se tratar de assumpto grave e de muita 
ponderação, como é a materia da emenda á que me refiro. 

O nobre senador ouça 11 leitura do art. 4. 0 e convencer-se-ha de que se 
trata de um caso muito grave. 

Define-se neste arti~o qual é o Estado organisado e diz elle (lê) : 
" Entende-se orgamsado o Estado, para seu fimccionamento autonomico 

o por effoito desta lei, quando tiver sua Constituição approvada e promul-
gada por maioria absofuta de votos eru relação ao total de sua represen-
tação e eleito o governador e vice-governador, de accordo com a Consti-
tuição. " 

O SR. AMARO CAVALCAJ."lrn. - E pensa V. Ex. que possa haver uma orga-
nisação legitima sem essas ç:ondições? 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Que é que ahi ha de mais. 
O Sn. GENEI\OSO MARQtlES. - Vou mostrar ao nobre senado1-, e até 

espero que S. Ex. me apoiará com o seu voto. 
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O SR. CoELHo E CAMPOS. - E que hei de fazer, si V. Ex. me convencer? 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Tenho essa esperança. 
Neste artigo o projecto não se limitou a determinar que a Constituição 

fosse votada pelo Congresso, determinou até a maioria que era necessaria 
para se considerar approvada. · 

O SR. COELHO E· CAMPOS. - De accordo com o regimento interno que 
vigora lá, na assembléa constituinte. 
' O SR. GENEROSO MARQUES. - Nós não temos nada que ver com regi-
mentos internos, que são leis só nas respectivas assembléas; o regimento 
interno da assembléa de um Estado não pode ser votado pelo Congresso 
Nacional. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - E quem diz o contrario? 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Ouça o nobre senador (lé): "····· Constitui-

ção approvada e promulgada por maioria absoluta de votos, em relação ao 
total de sua representação. 11 

O SR. AMARO CÂ.vALCANTI. - E de outro modo não haveria Constituição. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - De maneira que é preciso que seja appro-

vada pela maioria absoluta dos membros que compoem a assembléa do 
Estado. 

O Sn. AMARO CAVALCAi'ITI. - Sem duvida. 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - Sem questão. E ' um principio certo de 

direito; como V. Ex. póde contes tal-o? 
O SR. GENEROSO MARQUES. - O nobre senador ouça-me, medite, e com 

o talento que todos lhe reconhecemos, com o seu bom senso, criterio e dia-
lectica de que dispõe, ha de chegar a concordar commigo em que isto é 
insustentavel. · 

Approvado pela maioria absoluta de votos do total da representação. 
Ora, o que ·é maioria absoluta? E ' metade e mais um dos membros da 
assembléa. Mas supponha-se que não compareceram, como geralmente não 
comparecem, todos os membros da assembléa ; supponha-se que a assem-
bléa compõe-se de 3o deputados e só comparecem 16. 

O SR. CAMPOS SALLES dá um aparte. 
O SR. GENERoso MARQUES. - Peço ao nobre Senador que me deixe con-

cluir o raciocínio. 
Comparecem apenas 16 dos 3o deputados; ha maioria, installa-se com 

este numero a assembléa. (Apartes.) 
Perdão; estou discutindo com os termos da lei e não com os apartes 

dos nobres senadores. Assim não posso discutir. 
Comparecem sómente 16. Um delles é o presidente, gue de ordinario 

não tem voto. Quinze deputados, mesmo por votação unarume, não podem 
approvar a Constituição, porque é precisa a maioria absoluta dos membros 
que compoem a assembléa. 

Portanto, a vingar esta disposição, póde até dar-se a hypothese de não 
se considerar o Estado constituído quando a Constituição foi approvada 
pela unanimidade dos membros presentes e em maioria. 

Eis aqui; foi um equivoco. Não se devia dizer - maioria absoluta do 
total da assembléa, e sim - pela maioria dos membros presentes á 
assembléa. 

Mas, mesmo desta maneira o Poder Legislativo nacional vae intervir 
até nos detalhes, na economia, no modo da votação dos congressos esta-
duaes. 

E o que fica r estando do direito que teem os congressos cstaduaes dP 
votar, já não digo a sua Constituição, mas mesmo o seu r egimento interno?! 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. J. {.f 3 ,L 
o,.e etb, o/ I 
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O SR. CAMPOS SA.LLEs. - Mas isso é em referencia aos estados que não 
se acham organisados. 

o Sn. GENEROSO MARQUES. - Seja éomo for, isto e uni absurdo, é insus-
tentavel. Espero que o nobre senador, estudando hem este· ponto, hade 
auxiliar-me com a sua palavra e tamhem com o seu voto. 

Diz ainda o projecto (lé) : 
u ... e eleitos o governador e vice-governador, de accordo com a Cons-

tituição. ,, 
De maneira que aqui, a proposição da Gamara dos Deputados condemna 

as eleições de governadores e vice-governadores, ou presidentes e vice-
presidentes, que foram feitas, em virtude do poder constituinte, que teem os 
congressos dos estados, e de leis tambem de ordem constitucional, por 
elles votadas, porém antes de decretada a Constituição,. · 

Neste caso ~stão diversos Estados : o Rio de Janeiro, S. Paulo, Ceará, 
Paraná, Parahy:Oa.e outros. 

O SR. CAMPOS SA.LLES. - O processo foi bem inventado, agradou a 
muita gente ... 

O SR. GENEROSO MARQUES. - E' verdade que pelo paragrapho unico 
deste artigo, não fica annullada esta eleição dos presidentes e vice-presi-
dentes ou governadores e vice-governadores, porque diz (lé): 

" São nullos de pleno diréito, para dar logar á sua repetição legal, os 
actos, e deliberações sem a presença daquella maioria. ,, 

Está claro que neste caso 1 só se acha Sergipe, si é verdade que lá, em 
vez de treie deputados, que e;ra ·a maioria absoluta dos membros da ,assem· · 
bléa, compareceram doze, e foram só estes os que votaram na eleição do 
governador e vice-governador. 

Mas, si a disposição do Pi'lragrapho não comprehende esses outros casos 
que apresentei, para que entãq esta definição, no art. 4. 0 , de que entende-se 
organisado o estado em taes çondições? 

Reprova-se a eleição do:;i presidentes e vice-presidentes que foi feita 
antes da promulgação da Constituição; mas a annullação só se refere ao 
Estado cujo congresso não funccionou com a maioria absoluta. . 

E' evidente, senhores, que este art. 4. 0 é insustentavel, salvo si nelle se 
fizerem profundas emendas modificando-o nos pontos que acabo de apontar. 

Em conseqúencia do que tenho exposto, o meu voto será o seguinte: 
votarei contra a generalidade do projecto, porque o considero inconstitu-
cional; si, poréni, o Senado, em sua sabedoria, entender gue o projecto 
póde passar e que está na cqmpetencia do Congresso Nac10nal votar esta 
lei, apresentarei, quando se tratar especialmente do art. 4. 0 , uma emenda 
suppressiva. 

O Sr. Gil Goulart. - Diz que o effeito do t\'rande acto politico da 
proclamação da Republica nà Capital Federal só fo1 reflectido nos Estados 
successivamente, quando podiam elles, no momento, acompanhar ou deixar 
de acompanhar a acção que se havia dado. 

Em alguns Estados, notoriamente no Pará, Maranhão e Minas, hduve 
alguma reiutancia em acceit:~.r-se o facto consummado, havendo proposito, 
por parte dos respectivos presidentes de resistirem, insistindo pela antiga 
fórma de governo. Entretanto, si acce1taram a proclamação, é claro que 
podiam deixar de acceital-a, conservando a sua autonomia. 

Por outro lado, S. Paulo, em um momento, soube da proclamação da 
Republica, proclamou tamhem a sua; mas, mantendo a sua àutonbmiá., 
porque elegeu um directorio qe tres membros. 

Por um sentimento honroso para o espírito brazileiro, procuraram,· 
pórém, todos os Estados iíla1J,lter a integridade dá patrià, e foDàIÍl·se stlbói'-
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dina,ndo ao Governo Provisorio, e este procedeu com prudencia, desde os 
seus primeiros passos; prudencia, que fez com que os diversos Estados fos-
sem l?e conformando com a decisão central até ao dia da decretação da 
Constituição. _ 

Até esse momento, os governadores provisorios acharam-se nos seus 
loe-iu:es, não tanto . pelo direito do governo provisorio de nomeal-os, mas, 
prrilcipalmente, pelo assentimento e concurrencia da vontade dos mesmos 
Estados. 

Foi em consequencia do tino, com que o Governo Provisorio procedeu, 
declarando, no seu primeiro decreto, gue não perturbava as relações sociaes, 
respeitando todos os .direitos adquindos, que os dous antigos partidos se 
amoldavam á nova situação, e, então, acceitavam a fórma republicana, e, 
bem assim, os governadores indicados. 

Ao votar-se, porém, a Constituição, appareceu a emenda, a que, ba 
pouco, se alludiu, para que as respectivas representações pudessem eleger 
os governadores. Essa emenda tinha perfeita ju1?tificação, porque, tendo-se 
dado a primeira eleição, contra il qual nada se havia articulado, e ~ev~ndo 
presumIT-se ·que os membros do CongreS$O representavam a maioria do 
paiz, tinham elles, incontestavelmente, direito para, assim como elegeram o 
Presidente da Republica, eleger tambem os governadores, votando os 
representantes de cada Estado o seu governador. . 

A prova de que essa medida era boa está em que essa emenda teve 66 
assignaturas, devendo suppôr-se que muitos outros voto$ pudesse obter na 
occasião do seu apoiamento. Essa emenda, porém, foi retirada, porçiue 
aquelles que julgavam a medida necessaria entenderam que os estados fic8<-
vam garantidos d<thi em deante, nada devendo receia.i· do poder central, 
visto como este poder ficava, pela Constituição, completamente desarmado 
para poder intervir nos estados. 

O orador regis~rou, e ainda registra a declaração do nobre sehador pelo 
Paraná de que a Cqn~tituição tornou-se omissa; não providenciando sobre 
o modo pelo qual, dahi por deante, seriam nomeados e exonerados os gover-
nadores; registrou essa declaração, porque já houve quem, p elo imprensa, 
quizesse sustentar que, no art. 3.0 , entendia o poder central achar funda-
mento para nomear e demittir os governadores dos Estados que ainda não 
estivessem organisados. O nobre senador mesmo declarou que O!) que tira-
vam argumento deste artigo não tinham base, porque, tratando ,o artigo 
apenas de serviços que se iapi entregando aos Estados, estava claro que 
não podia abranger essa attribuição. . 

O nobre senador disse , e com muita procedencia, que estes serviços não 
podiam ser sinão os de natureza geral, mantidos, até então, pelo governo 
central, que iriam sendo deferidos aos Estados, á proporção que se fossem 
organisando. 

O orador lembra-se de que, em um aviso ou decreto do Minislerio da 
Fazenda, declarou-se que as thesourarias, dahi em deante, ficariam sujeitas 
á acção directa do governo, sem que nellas pudessem intervir os respectivos 
g·overnádores . 

Portanto, o facto de continuar o poder central a manter serviços de 
natureza ~eral nos diversos Estados, até o dia em que tivesse de defiril-os 
a elles, nao autorisa a conclusão de que, por esse artigo, o Presidente da 
Republica es tava autorisado a nomear vice-governadores. 

A demissão dos governadores, que existiam nos estados, foi o primeiro 
e o mais rude dos ataques, com que 9 actual Poder Executivo feriu a 
Constituição, não porque a quizesse mutilar, mas porque não se embaraçou 
com a sua força dispositiva para chegar a seus fins, que eram possuir t<idôs 
os representantes de Estados, que não tinham dado o seu voto para presi-
dente da Republica áquelle que, actualmente, é o chefe do Poder Executivo, 
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e para ferir esses representantes no que devia ser escrupulosamente respei-
tado, porque era a sua consciencia, no que os proprios deeretos do governo 
provisorio proclamavam seu direito, no que a Constituição dizia estar 
garantido a cada um dos membros do Congre.sso. 

O Poder Executivo não hesitou em revirar os Estados, em perseguir 
partidos numerosos e disciplinados, que honravam a Republica, porque 
tinham sido seus braços fortes desde os primeiros momentos criticas ate o 
dia glorioso, em que se poderam entregar os .destinos do paiz ao proprio 
paiz, com a intervenção desses partidos por meio de seus representantes. 

Foi o primeiro erro dos actuaes conselheiros do Presidente da Repu-
blica, sacrificando-lhe a sua boa fama de futuro, por que devia honrar esta 
eleição; respeitan,do os votos dos que não votaram nelie, devendo provar ao 
mundo inteiro que a sua eleição foi livre, por isso que grande numero de 
votos não recahiu em sua pessoa, e era o facto mais nobre para essa 
eleição, porque, sahindo-se de um governo de dictadura, e em um primeiro 
congresso, que se diza filho exclusivo da vontade do governo provisorio, 
esse congresso tinha a independencia precisa para provar ao mundo que 
não estava sujeito á suggestão da dictadura, nem esta procurava impor-lhe 
a sua vontade, e deixava que sahisse das urnas, para elevar·se sobre o seu 
proprio pedestal, o nome glorioso do marechal Deodoro, que era o fundador 
da Republica. 

Depois de fazer largas considerações a respeito da eleição do actual 
Presidente da Republica, te-pete que foi um erro grave persee-uir os partidos 
organisados nos Estados \l derribal-os, só para fazel-os expiar as faltas de 
seus representantes, que necusaram o voto à S. Ex., sem que o fizessem por 
nenhum motivo pessoal, ~em que quizessem desconsideral-o, nem preten-
dessem diminuir a sua autoridade e o seu immenso prestigio civil e militar. 

Dessa perseguição do$ partidos, começando pela perseguição dos gover-
nadores, nasceu o mal-estill' dos Estados, e todos esses factos deplora veis, 

· que o Senado condemna1 inclusive o nobre senador, que acabou de fallar. 
O orador historia e relata os factos de perseguição de abusos inquali-

ficaveis, que se teem dadq nos diversos Estados, em todos os sentidos, e 
sobretudo, por occasião de eleições, sendo delles, unicamente, responsavel o 
governo federal. 

A' vista de tudo quanto se tem praticado, pergunta : como é que se 
negará ao Congresso Federal reunido, e que se compõe de representantes de 
todos os Estados, um mo40 de remediar tão grande mal? 

Pois o Congresso, que age em nome de todos os Estados, ba ·de 
permitlfr que os delegados do governo dissolvam congressos, annullem 
eleições e marldem proced,:lr a novas, e annullem diplomas? 

Disse, quando l'allou sobre este assumpto, que era escusado inquerir-se 
da opinião do Poder ·Executivo sobre o acto do seu delegado em Goyaz, 
porque devia-se presumir que esse delegado procedia de accordo com as 
instituições. daquelles que· o nomearam. 

O nobre senador pelo Paraná declarou que o governo da Republica 
procurou entregar aos Estiidos todo o trabalho da sua organisação; mas é 
justamente o que se censura, que elle, em vez de deixar que os Estados se 
organisassem rapidamente com o auxilio dos governadores, que tinham, 
com o auxilio desses partidos fortes, de que nasceram os represen-
tantes do Congresso, de:p10rasse essa organisação, alterando o systema 
da administração dos E$tados, motivando o adiamento de eleições, o 
adiamento de congressos, e, por ultimo, do da dissolução delles. (Mu ito 
bem.) 

O Sr. Coelho e Can;tJ}os. - Ek presidénte, si bem tencionasse tomar 
parte nesta discussão, não estava disposto a fazei-o já. 
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Entretanto chama-me nominalmente ao debate o honrado senador pelo 
Paraná, aproposito de um aparte sobre sua critica ao art. 4. 0 do projecto, 
e justo é que acuda ao seu appello . 

C'omeçarei por onde S. Ex. terminou, isto é, pelo final de suas apre-
ciações. 

Para o honrado senador é um desproposito o art. 4.0 , e insustentavel a 
materia nelle contida. 

Para que a definição d.o que seja Estado 01·ganisado \neste projecto? A 
que vem tal definição quando se trata de incriminar e reprimir actos 
vedados aos governadores? disse S. Ex. . 

Pelo que parece o nobre senador pelo Paraná - não prestou attenção á 
parte inicial do art. I. 0 do projecto, que assim se inscreve: " E' vedado aos 
governadores dos Estados ainda nâo organisados: " 

Para que se saiba quaes os Estados ainda não organisados, é preciso 
que a lei declare quando tem um Estado por organisado, para que se afaste 
toda a duvida na execução, dando á lei clareza bastante, como cumpre, 
mormente tratando-se de materia criminal. 

E' 9 que faz o art. 4.0 E' um complemento do art. I.º, e acredito que foi 
este um dos fundamentos da emenda na Camai·a dos Deputados. 

Parece que os illustres signatarios da emenda tiveram tambem em 
vista uma providencia de caracter politico ; pois que o artigo diz - estado 
organisado para o seu funccionamento autonomico ; isto é, tiveram em visto 
determinar o momento em que devia cessar a intervenção· do poder central 
nos estados para não continuar o que ora faz o governo nomeando, remo-
vendo funccionarios em estados de constituição promulgada e governador 
eleito. 

Portanto, não soffre duvida a conveniencia da definição do art. 4. 0 • 

Censurou o illustre senador, a quem respondo, um dos elementos dessa 
definição, aquelle que faz dependente a organisação do Estado da appro-
vação e promulgação da constituição por maioria absoluta de votos em . 
relação ao total da representação, entendendo S. Ex . que, pelo artigo, essa 
promulgação deve ser por votação unanime da maioria absoluta. 

Si assim póde parecer pelas palavras empregadas no artigo, assim não 
é effectivamente feito o confronto dellas com o que dispõe o paragrapho 
unico do mesmo artigo. 

O paragrapho unico diz : " São nullos de pleno direito.. . os actos e 
deliberações sem a presença daquella maioria. " 

Já se vê que se reclama a presença da maioria absoluta, mas não a 
votação uniforme della. 

Ha quando muito uma incorrecção de fórma ou de redacção nesta parte 
do artigo, a que o honrado senador póde, querendo, apl·esentar uma emenda, 
o que eu mesmo farei para dissipar qualquer duvida. 

Quanto á eleição do governador e do vjce-governaclor, é que, em geral, 
nas Constituições do-s Estados, a maneira da Constituição Federal, se r equer 
maioria absoluta no r. 0 escrutínio. E por isso o art. diz: " e a eleição do 
governador (segundo elemento da organisação do estado) feita de accordo 
com a respectiva Constituição . " 

O projecto nesta parte não cria direito, não innova; se limita a dar 
sancção leg·al, pois que assim o exig·e o estado elas cousas , ao que dispõem 
os regimentos das assembléas constituintes dos Estados, e as suas proprias 
Constituições, quando não observadas pela prepotencia dos governadores, 
ou por outro motivo, seja elle qual fôr. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Mas é que não temos competencia. 
O SR. COELHO CAMPOS. - E' o que veremos . Permitta o Senado abuse 
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ainda de sua attenção (não apotados) tqrµfl.iiqp em cq:qsiqer!:).ção as oo'jecções 
feitas ao projecto em geral pelo nobre senaqçir. 

Não é licito contestar a necessidade de disposiçêíes que rf:!glilem a p:r,ga-
nisação dos Estados em sua. intciaçfí.q, µo periodfl, qqe chamarei .,.--- de 
gestação. 

Si, pelo art. 63 da Constituiçiiq, ps Estadq$ se vegerem peias cqnsti-
tuições e leis que adaptarem, isto se entende, quando elles j~\ organ:isa~os; 
seguindo-se á coIJ-trariq, que ante$ de sua orgftffiSlJ.Ção por QHtfªEl d.j.sp'ostções 
deve!Jl Iler estal~elecidos os preliminares do mopessp p.~ SUft inici;i.ção e 
detalhes. · 

O Sµ. GE~ERoso MARQUES. - Dá um aparte. 
O SR. CoELHO CAMPps. - ConcorQ.o com V. Ex. gµe µas J),isp,osiçóes 

tran!iitorias deveriam ser traçados pelo legislador coHstituinte os lineamentos 
da o:cganisação dos Estados. 

Cer~o é que pelo dep·eto de 4 de outubro do anµo pfJ.ssado qeu o 
Governo Provisorio as bases do preparo de SUft organüiaçã.o. A pra~ica tem 
II\OStri+dP a :j.µsµfflciencia qeste decreto para IffOYidenciar sobré esse~ t~ntos 
conflictos e IH~rtu:i:l)açpes, que são o qesesperq p.ps Estfl.dQs. . 

N~p erf!. de sqppqr que q governo fjelos seus çleJegaqps nos Es.~ftçlps se 
conetituisse usµrnador de sua autonomüi., imponcj.o-lhes, cçimo tem fei10, a. 
sua VOn~ade 1 por veze~ absur4a~ inqcceita.vel, e P,el(JS meiO!l mais V~Olentps 
e cpmpres5ores. 

(Ha parias aparte{!.) 
Pqr exemplo: nrçir:rq.stµia.nçJ.p a Ofgftµisaç~p ~le uns P,elq acfünuento e 

dissolúção das a.ssemb~éas, · dando como organisados outros sem consti-
tuição prqmulgada, cqm governador elei~p sem nl1mero legal, etc., etc. 

Parece que nfto ha '.Juem justifique esse amontoado de irreglliaridp.des 
e violen9}as ; e não s~ contesta ;i. necessid~de de uma providencia con!ra 
tantos disparates e crimes. . 

' ~as de que µioqo ªs. providencias? ~ quem compete cJ.al-as? 
E o que vamos averiguar. 
A's autoridades estadoaes fôra debalde commelter essas providencias. 

Ellas, como se acham, na.da farão. 
' Vejámós ·: · · 

Os govermi.dores prpvisorios são em ger~l os autores de todas essas 
perturl)ações e irregularidades nos Estados. Falharia toda a curialidade em 
esperar delles (). repress40 dos seus desatinos. · 

Demais, elles teem sua competencia"restricta pelos decretps de 20 de 
novembro de 1889 e 4 de outubro de i8go. Por estes decretos elles não 
podem fazer o que teem feito, nem tão JlOUCO decretar ceí·ta ordem de 
providencias, quando m~smo não atinentes ' aos seus actos. -

As assembléas dos Estados, por igual; ellas se acham em causa; são 
adiadas, torturadas, disiiolvidas, perseguidas, e não teem como reagirem 
contra o poder subversiyo dos governadores, que as agitam e conturbam. 

E quando podessem reunir-se e funccional'; si limitariam á confecção 
do seu regimento e a n;tateria constituinte. Falta-lhes a competencia para 
leis repressivas e penaes. 

Incumbirá esta ordefU de providencias aos poderes federaes ? 
A qual P.elles 'l Ao Foder Executivo. 
DM Ei~· SEN+f>pR. - Si eHe é que q.utorisa ~sses abusos!. .. 

··-O Sn. CoELHO CAMPps. - De accordo; os ministros são os principaes . 
culpados. (Apoia_dos.) 

Mas falta-lhe a Colljlpetencia. constitucional para · decretar providencias 
d() qrP,em criIµinal pq.ra fulinim+r de nullidade os a.l)usos co!J1metidos. Si 
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houvesse boq. vontade de sua narte não sri estaria a ver essas tristes pala-
. midq.defi, es!')as yiolencias e µ,surpaçÕf'!fi qe s~us Çl.Hl efíª~ºI>· .. 

E' que, porém, para :fins', qµe se pp4em polJ-10'1r, Qs Ifl+llJ.Stros sãp 
cumplices do quanto se vê de piáo, prejudicial e fatq.} á prdem nQs Estados 
e aos destinos da Republica. · 

Elles póf:].em, mas nãp quererp. nem se dignam de , por suas instrucções, 
conter os fieus regulos :p.os Estados ; como que prefer~m ver os Ei:;tiidps 
estortegarerp,.-se em U!Jla luta do P,espotisruo contra a liqerdaqe, implan-
tanP,o a desprclem geral, a anarclúa. (Apartes .) 

'PP Poder Executivo nacléJ. ha a esperar. 
O '8R. GENEROSO MARQUES. - Dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Cumpre recorrer ao Poder Judiciario, diz o 

honrado senador. Sem duvida, mas· em que termos? O Poder Judiciaria 
pune delictos, annulla infracções ; à sua competencia, portanto, depende de 
leifi já exis~entes que ::J.ppliR_ue aos casps occu1·rentes. Muitos dos actos de 
perturbação dos Estados se acham sob sua fllçada. Não assim outros, 
que reclamam medidas, que não foram adoptadas, ou cp:ie devem ser mais 
positivas e ei'ficazes. 

Demais, o sel1 processo é longo e moroso, não satisfaz .a necessidades 
urgentes de momento e occasião; depende de acção proposta no juizo 
federal com recurso para o Supremo Tribunal Federal, sobre cada acto de 
infracção para o effeito de sua insuhststencia, como tal, sob o fundamento 
dà ille'gitimidade do poder, mas sem que directamente importe a destituição 
deste. 

O Poder Judiciario é provocado,, não tem iniciativa propria ; não crea 
direito; não age ppr rp.eçlidas geraes spbre os factos sociaes. 

A sua inte:rvenç1j.o é legál, é mesmo neces$aria, rµas nem sempre 
sufficiente e efficaz .' 

Isto, de lado o saber. Si teremos juízes· Não direi como um ilj:q.stre 
seqador que, ha dia~, positivapiente disse-nos que não os tínhamos . 

Teremos juizes? disse, ha dias, que 11.Ffedatiya. Mas, jillzes em gepj.l 
nomeados pelo actual governo, decidirem contra agentes do governo, sobre 
abusos pelo governp autorisacj.ps ... nestes tempos anormaes ... Póde ser; 
mas esperemos os factos . Nada mai~ adeanto. (Apartes.) 

Entretanto, st providencia~ sãp nricessarias, positivas, terminantes, 
resta o Poder Legislativo, CO!JlQ orgãp derradeiro . Ou elle provê as 
desgraças publicas, corrigindo, prevenindo OS abusos do governo J)Ol' seµs 
delegados, ou tudo está perdido. A sua cqrp.:petencia é manifesta. · 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Dá um aparte. 
O SR. COELHO CAMPos. - Não faço injustiça á classe da magistratura, 

mas é que lhe falta competencia, sua acção lenta nem sempre offerece 
remedia opportuno. . 

Não sei como contestar a compet~nciq. do Poder Legislativo . E' elle o 
poder creador que concretisa as necessidades publicas e ás provê e satisfaz. 

Foi como Poder Legislativo que o governo provisorio baixou o decreto 
de 4 de outubro do anno P9-Ssado. Si não ha mais o poder .dictatorial si o 
que elle decretou para a organisação dos Estados é insufficiente e ineÍ!icaz, 
si o legislitdor constituinte não providenciotj.1 ao Congreso Nacional, como 
orgão legislativo, incu~pe, p,rovidenciiir contra esses abusos e qsurpações 
decretando penas e 4p.nuÜanqq-p~ . 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Dá um aparte . 
O Sa. COELHO E CAMPOS. - Pelo art. 34 n . 34 da Constituição ao Poder 

Legislativo incumbe decretar leis organicas para execução completa da 
Constituição. 
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Pelo art. 35 n. r compre-lhe velar na guarda da Constituição e das leis. 
A Republica Federativa é a nossa forma governamental. Não ha fede-

ração sem os Estados. Logo prover sobre a organisação dos Estados, é acto 
constitucional, é executar a Constituição. (Apoiados .) 

Ora, si essa organisação não se faz, ou se faz desordenada, despotica-
mente pelas violencias e fraudes dos governadores, si as assembléas não 
têm liberdade de acção, se são perseguidas despotisadas e impotentes 
contra acção nefasta do governo, não será executar a Constituição, velar na 
sua guarda, legislar removendo esses obstaculos á organisação pacifica 
regular dos' Estados, reprimindo e corrigindo os excessos dos governadores 
provisorios? Pois b em; é o que faz o projecto. 

O illustre senador pelo Estado do Paraná, pelo que disse, põe em duvida 
a competencia legislativa sobre actos findos, ou passados . 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Não foi esse o meu argumento . 
O SR. COELHO· E CAMPOS. - Então não ha como contestar a nossa com-

petencia quanto ao projecto: porque fóra disto elle estatue sobre actos 
delictuosos de competencia legislativa irrecusavel. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Dá um aparte . 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - Si V. Ex. reconhece os abusos, e a necessi-

dade de corrigil-os , ha de confessar os remedias precisos. Esses remedias 
são a repressão pela penalidade, e a correcção pela nullidade e insubsis-
tencia dos actos. Na esphera legislativa não vejo outros, e é de que cogita 
o projecto. 

O SR. GENEROSO MARQ'fIBS· - Dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPqs. - Então razão tinha quando, ha pouco disse, 

que pareceu-me consistir o reparo do nobre senador em não comprehender-
se na acção legislativa os fjl.ctos passados. 

Mas S. Ex. é jurista distincto, sabe que a lei não retroage em materia 
criminal, salvo si a penaj.idade é mais branda, ou si se trata de direitos 
adquiridos, que não pode:m, ser feridos. 

Fóra disto, tratando-st:i de velar sobre a ordem publica de restabelecer 
o direito, de corrigir abusois, a lei rege tambem o passado (Ha um aparte) . 

V. Ex. labora em equivoco. O abuso não faz direito, para que praticado 
antes da lei, não seja por ella alcançado; para o fim de sua insubsistencia. 
Si o abuso envolve um crime, é que existe uma lei infrin&"ida. Se crime, 
porém, não é, mas um acto irregular e perturbador da ordem legal das insti-
tuições, a sancção si tradm; pela nullidade. 

O projecto qualifica crime alguns destes abusos punindo-os pelo futuro 
e declara nullos outros, sej;i.m ou não o resultado de delictos anteriormente 
qualificados . 

Sr. presidente, o honrado senador pelo Paraná, sabe o juízo que ·faço 
do seu criterio esclarecido, do seu atilamento desde o tempo de nossas 
relações de collegas na Camara dos Deputados. 

O SR. GENEROSO MARQ)JES. - Relações que sempre muito me honraram. 
O SR. COELHO CAMPOS. - Faço um appello ao seu bom senso e patrio-

tismo ; e espero que proceqa, qual é, verdadeiramente brazileiro para que 
não se satisfaça sómente d f,L boa paz e felicidade de que gosa o seu Estado, e 
venha, por seu concurso na actual emergencia, confraternisar comnosco, 
representantes desses pobres estados reduzidos a burgos podres pela pre-

· potencia do governo . 
Si o remedio que offeref!e o projecto não serve, nos indique S. Ex. outro 

que entenda mais consoante. 
O, SR. GENEROSO MARQUES. - Dá um aparte. 
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O SR. COELHO CA.111Pos . - Ah! então não ha remedio ; pérdemos o nosso 
tempo votando uma constituição, um regimen, que não ofl'erece garantias ! 
Mas isso é triste, desolador; é impossivel ! Pelo contrario, entendo que 
a omissão do l egislador constituinte não exclue a competencia do legislador 
constituido, e que a este incumbe fazer o que não fez aquelle. 

Desculpe-me o honrado collega ; S. Ex. se transvia dessa imparcialidade 
que eu de si esperava .. . 

O SR. GENERoso MARQUES. - Dá um aparte. 
O SR. COELHO CAlVIPos . - Mas V. Ex. vê, reconhece essas desordens que 

attligem e conflagram os Estados, e nos recusa os meios de r emedial-as. 
O SR. GENEROSO MARQUES . - Ainda não dei um aparte approvando 

esses abusos. · 
O SR. CoELHo CAlVIPOS. - Mas não basta reconhecP-r os abusos; é pre-

ciso reprimil-os, corrigil-os, e para isto é que ousei esperar o subsidio de 
de suas luzes, o seu concurso patriotico em bem dos Estados soffredores. 

Entendo que remedio ha e deve haver por honra de nossas instituições. 
O poder legislativo tem competencia incontestavel ; e si a não tivesse deve-
r.ia ter para não chegarmos ao estado de desespero. · • 

Sim, si um poder não houver que por providencias .acertadas vá em 
soccorro aos Estados, resta a estes a responsabilidade do seu destino : ou 
reajam com vigor reivindicando as suas liberdades por t odos os meios, 
mesmo pelas armas e á r evolução ; ou miseros rebanhos de Panurgio se 
resignem á fatalidade musulmana, abdicando a sua autonomia e os direitos 
dos cidadãos. . 

Em qualquer dos casos a situação não é normal, e por isso deve. ser 
conjurada. 

E ' o que faço, votando pelo projecto. 

O Sr. Aquilino do Amaral. - Julgava-se dispensado de intervir 
na discussão si não fosse representante de um dos pobres Estados, que tem 
sido victimas expiatorias de pequenas vinganças de um governo que não 
sabe reconhecer os princípios verdadeiramen te republicanos. 

Vem á tribuna para levantar um protesto contra as violencias e desaca-
tos que o governo central tem procurado inflingir ao Estado de que é o 
orador representante. 

Julga que, si o nobre senador pelo Paraná não fosse governador do 
Estado, não teria abundado tanto na defesa dos actos do governo. 

E' de opinião que, na conjunctura a que chegaram certos Estados, não 
haverá outro meio senão reagir, empregando uma violencia contra outra 
violencia; e declara que , si não tivesse tido necessidade de estar ausente 
de Matto Grosso, bavia de estimular os seus patdcios a expellirem do seu 
estado o despota, que, cm nome do governo central, foi alli conspurcar 
os direitos de seus concidadãos. 

Acha que a Gamara dos Deputados, approvando este projecto, exerceu 
um direito muito legitimo , porque cslá de conformidade com a Constituição, 
pela qual compete ao Congresso velar por ella e pelas leis . 

O congresso, por essa mesma attrihuição, deve procurar impedir que se 
esteja violando os direitos dos Estados, e exercendo a politica de vinganças, 
levando a sua sanha até á heroica provincia de S. Paulo, que, felizmente, 
para a honra do paiz, soube fazer engulir ao Sr. Lucena um decreto, que a 
aviltava. 

Depois de uma troca de apartes com o Sr. senador Generoso Marques a 
proposito do Estado do Paraná, o orador diz que, ao penetrar nos arraiaes 
da Republica, sente o seu espírito possuido do mais profundo desalento 
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dia.ri.te elos factos, qqe está preseIJ.ciando todos os dias ; e, &i pqr ventura, 
ainçl.~ não renµItciou o mandatq, é porqµe ei+~ende que, por m~or que seja 
o seu desaleIJ.to, deve fazer um esfqrço spbre si mel'!mo afim de collabór:ar 
par~ que est~ patria nãp fique, de uma vez para sempre, entregue a ambição 
daquelles, que faltaram á sua promes~a solemnemente feita. 

O que se está vendo em Matto Grqsso e en~ 0oyaz, não é republica-
nismo, e sim a mais completa de todas as immoralidades. 

Depois de relatar o que se tem praticado em Goyaz, diz que, na sua 
provincia, praticaram-se actos que os proprios botucudos, nos mais escuros 
sertões, teriam vergonha de praticar. Todos -os republicanos desse Estado, 
os do partido nacional, foram despedidos de seus cargos: houve, em menos 
de 24 horas, trezentas e tantas dell'lissões de todos os qu{'l eram republicanos. 
Os sebastianistas foram chamados a postos e collocados á fÍ·(mte de todos 

- os negocios publicas. Despediram-se os republicanos, que tinham sido elei-
tos em uma eleição regular, na qu<tl compareceram radicaes, republicanos 
historicos e seba,stianistas. . 

O orador historia o que se deu com os governos dos Srs. general Coelho 
e coronel Solou, e, ultimamente, com o do Sr. coronel Mallet, que levou ins-
trucções, como lhe affirmou o proprio governo para que mantivesse a eleição 
e a respeitasse completamente. Esse governador, chegap.do a Matto Grosso, 
assim se manifestou; porem, em vista de um telegramma, expedido desta 
capital, não sabe si por algum dos ministros ou pelo proprio Presidente da 
Republica, tomou a deliberação de homologar o acto praticado pelo Sr. So-
lou, declarando nulla a eleição de 23 de Janeiro , e convocando uma nova 
assembléa. 

1 Referindo-se ao pediflçi de informações, feito pelo Sr. Pinheiro Guedes, 
pergunta como é que sei;nelhante governador é conservado pelo governo a 
bem do serviço publico, segundo respondeu o governo ? 

Não ha por parte do chefe do Estado e dos seus secretarias uma orien-
tação de ordem publica .para os Estados, que ainda estão desorganizados. 

Contesta que o governo tem o direito de intervir emqu~nto· os Estados 
não se organizam, conforme entende o nobre senador pelo :Paraná. 

Acreditando no patriotismo dp Senado, pede perdão por ter occupado a 
sua attenção, mas o fez em nome da dignidade dos Estados de Matto Gros$ó 
e de Goyaz ; e pede ao npbre senador que, em vez de enxergar um horizonte 
tão escµro para a patria brazileira, venha em auxilio dos Estados de Goyaz 
e de Matto Grosso, cujos filhos não são bastardos, mas íilhos legitimas . 

Pede ao Senado que não rejeite este projecto, porque é de dever delle, 
que tem competencia pf).ra fazer leis, fazer esta que garanta o direito dos 
Estados, que lhe tem siqo extorquido. 

O projecto da Cama:ra dos Deputados será a arma com que os Estados 
se poderão defender, ou ao menos, levantar um protesto. (iVJuito bem.) 

Fica a discussão pela hora. 
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SESSÃO DE 15 DE AGOSTO 

Q Sr . Ubaldino do Amai·al. - Parecendo-me cpie não se poderá 
mais yotar hoje, por falta de numero, e porque ainda ba or~fiores inscriptps, 

vou justificar o meµ voto e de passag·em rel'erir-me 
2.ª Dis cussão a ur:µ inciq_ep.te qa sessão de hont m . 

. _ · Não ba no Senado, cpie se tenha pronunciado 
da prop?s1çao n .º 7. até agora, sinão um voto do qual se possa fieduzir 

. - a des?ecessidade de providencias el!l relaçfi.p ~l 
orgarusaçao dos Estados . Mais de um orador nega o seu voto ao projecto ; 
mas a maiorifJ. dos mesmos que o impus-nam, reconhece plenamente cpie os 
Estadps, ·pelo menos alguns delles, reclamam com toda a justiça contra a 
prepotencia de que estão sendo vtctimas. (Apoiados.) 

Si, pois, erro dando o meu voto para que o projecto seja convertido cm 
lei, julgo-me b em justificado pela companhia. 

Depois que a Camal'a dos Deputados, mesmo pela rapidez com que pro-
cedeq nas suas disµussões , mostrou cop.i;iderar medidas urgentes aqµellas 
que propoz (apoiados), e não have:[ido impugnação séria sobre a 1nateria 
principal, trancpiillisa-me ver que no Senado só p.a uma voz cpie duvida da 
necessidafie çle remedia contra os abusos denunciados. 

E' possível que o projecto , no seµ todo, no seu contexto, não satisfaça 
plenamente; é possivel ciue não saia desta casa uma lei perfeita; eu mesmo 
hesito em relação a algumas de suas disP,osiçqes; mas, quando uma arvore 
nasce torta, é difficil endireit~l-!1 (apo{qdos); q11ando dos tres noderes cpie 
devem ser inder,endentes e llCJ.riµpµicos, um desyia-se do cq.mipt1b systr::mati-
camente, não é possivel que os outros deixem de se ressentil' desse mal, e 
algumas vezes tambem não tenham de seguir pela curva. 

Não ha a menor duvida fie çrue, si ao povo brazileiro se tivesse deixado 
a liberdade de proceder como entendesse, de seguir o seu proprio instincto, 
tão bom, tão generoso, pacifico e prdeiro, es taria ha muito tpropo a Republica 
perfeitámente o.r"'anisada (apoiados e muito bem) e sendo a inveja do 
mundo. 

Todos os eTl'.lb~raços, todas as difllculdades que teem apparecido á orga-
nisação dos Estados são devidos exclusivamente ao Poder Executivo (apoia-
dos) ; é eíle que tem procurado, não sei com cpie intuitos, tudo perturbar. 
Muité].s vezes tenho perguntado a l11}rµ mesmp, que não sou politico, qµe não 
tenho a agudeza sufl1ciente para comprehender certos mysterios, qual a in-
tenção occulta, o fim, o plano com cpie se procura desmoralizar a Republica. 
A n!lo ser que se premedite a restauração, não posso comprehendel' a poli-
tica que se está fazendo. (Apoiados.) 

O SR. ELYSEu MARTINS. - Dá um aparte. 
O SR. UBALDINO no AMARAL. - Deante de uma situação tal, deve ficar 

de braçqs cruzfJ.dos o Congresso ? Me considero bastante calmo, bastante 
prudentP. e solfredor; mais de uma vez creio ter concorrido para conter a 
indignação e os ímpetos alheios ; mas até onde póde ir a nossa paciencia, a 
nossa indifferença para o soífrimento dos estados? Deante de umas objec-
çõ~s tão futeis e limitada~ lrnvemos de dizer o que disse um ministro, um 
destes dias , comp rei;;posta salvadora, a alguem que o procurava para The 
pedir providencia~ : - " isso não tem remedia, façam a revolução ? " Mas . 
cabe-nos aconselhar a revolução, ou resolver as cpiestões dentro da lei, 
esgotando todos PS re~ursos, e sq élCC~ita.rulo ~revolução, quando vier ~omo 



uma fatalidade, quando se impuzer de modo superior a todas as vontades, 
a todas as resistencias ? O papel do Congresso não é aconselhar lucta mate-
rial, mas procurar soluções juridicas e pacificas, e elle está dentro da Cons-
tituição, quando faz uma lei penal, atribuição sua. incontestada. Ora, o que 
está em discussão não é mais do que uma lei penal. 

O SR. EL YSEU MARTINS. - Dá um aparte. 
O SR. UBALDINO no AMARAL. - Não é escusada; o Cc:mgresso está no seu 

direito de modificar o Codigo Penal, si verificar que artigos alli contidos não 
são suffi.cientes, qual definição de crime não foi completa, que as circums-
tancias se modificaram ; as leis modificam-se com as circumstancias, não 
são eternas, não devem ser marcos de pedra. 

O Congresso não podia decentemente deixar ao abandono os Estados 
que estão sendo perseguidos. (Apoiados.) Mais ou menos, todos teem tido o 
seu periodo de soffrimentos; uns passaram esse periodo, mas para outros 
continuam as provações, e seria um ludibrio que nós, legisladores, decla-
rassemos não ter meio algum de soccorrel-os, e nos limitassemos a cruzar 
os braços, como os musulmanos deante da fatalidade. Si o poder Legislativo 
devesse ficar inerte, era melhor que abandonassemos estas cadeiras ; não 
havia necessidade de Congresso, era um poder inutil. '-

Já aconselhei a uma das victimas da prepotencia do Executivo que 
recorresse ao Poder Judiciaria. Indiquei-lhe o caminho que me parecia pre-
ferível; nem esse resta mais; não ficaria bem com ·a minha consciencia si 
dissesse a uma dessas pobres victimas : recorra ao Poder Judiciaria. Os 
j ornaes de hoje dizem o que se está passando em Goyaz : depois de demit-
tidos 24 deputados , o gov~rnador ainda mandou processal-os por diver sos 
crimes; o juiz secciona1, cuja acção foi" provocada por um official reformado 
do exercito em denuncia qontra o vice-governador Maia, começava no cum-
primento do seu dever a iµformar-se do à.ssumpto, abrindo audiencia sobre 
elle, quando, na capital do Estado, deante do governador, sua sala foi inva-
dida por 40 ou 5o individ1fOS, que dalli o expelliram ! Assim, o juiz está na 
impossibilidade de funccionar; e o official reformado que teve a audacia de 
dar denuncia contra um e~c-governador, foi mandado submetter a consefüo 
de guerra! 

Como confiar no Poder Judiciaria nestas circumstancias ? Quando 
mesmo um juiz, na capital de um estado, tenha bastante fortaleza e saber 
para preencher sua missão, que póde deante de um governador que tem a 
seu lado a força e atraz de si o Governo Federal, os ministros que lhe dão 
instrucções ? Que garantia póde ser essa ? Não é irrisão esperar que do 
Poder Judiciaria venha remedia para estes males? 

Sr. presidente, esta é a historia de quasi todos os Estados, e peço licença 
para, por um instante apeµas, r eferir-me a uma questão pessoal. 

O Senado conhece que procurei, quanto estava em mim, lançar uma 
pedra sobre as questões eleitoraes do Paraná. Podia ser o meu procedimento 
interpretado como quizessem ; já tinha declarado que eu e os meus amigos 
tínhamos sido derrotados, que todas as razões, todas as vantagens, todas 
as grandes Cf11alidades estíJ.riam do lado opposto. 

O SR. GENEROSO MAUQUES·. - Não apoiado; apenas o triumpho da 
opinião. 

O SR. SANTOS ANDRiU>E. - Não apoiado; o triumpho da policia. 
O SR. UBALDINO no A,.MAUAL. - Sr. presidente, não queria era tomar 

tempo a esta casa, trazenqo mais uma vez para aqui discussões eleitoraes, 
com as quaes a nada se chega e a cujo respeito este paiz já está perfeita-
mente edificado por longa,. educação dos tempos da monarchia. Para que 
r evolver o assumpto? Par?- que dizer que as eJeições do Paraná foram más, 
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e dizer o meu companheiro de representação que ellas foram mais immacu-
ladas do que a propria pureza ? 

O Su. GENEROSO MARQUES. - Não digo isso, mas tão boas quanto 
possivel. 

O SR. UnALDINO no AMARAL. - Para que dizer que, com os meus 
amigos, supponho ter a maioria do Estado, e dizer elle que a maioria é sua, 
e só por grande .complacencia não affirmar que tem a unanimidade ? Que 
resultado tirar de uma discussão desta natureza? 

Felizmente, Sr. presidente, quando orava o honrado senador por Matto 
Grosso, que fez uma benevola referencia a meu respeito, suppondo que eu 
seria digno de occupar o cargo de governador do Estado .. . 

UM SR. SJJ.NADOR. - Suppondo, não ; é muito digno. (Apoiado.) 
O SR. UBALDINO DO AMARAL. - . .. O nobre senador que occupa a pre-

sidencia desse Estado deu este aparte: " Si não foi, foi porque não quiz. " 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Disse isso, sim senhor, e é exacto; appello 

para V. Ex. mesmo. 
O SR. UnALDINO DO AMARAL. - Basta isto, Sr. presidente, para me 

collocar em uma ·situação que quero conservar mesmo em relação aos ami· 
gos do nobre senador, para que náo tornem a mandar-me dizer pela imprensa 
as chufas que consta terem-me diricrido. 

Não fui governador do Estado do Paraná, não propriamente porque não 
quizesse, mas porque não podia ser. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - V. Ex. relate o facto . 
O SR. UBALNrno DO AMARAL. - Não annui, porque não podia assentir 

a esse desejo dos meus honrados comprovincianos, como continúo a cha-
mal-os. 

Não ha, portanto, em mim paixão alguma, e da mesma sorte que o meu 
honrado companheiro de r epresentação procedeu lealmente neste assumpto, 
eu o faço a seu respeito: declaro-lhe que não teria duvida em dar-lhe o meu 
voto para governador do meu Estado. 

O SR. SANTOS ANDRADE. - E eu t ambem. 
O SR. UBALDINO DO AMARAL. - Eu o considerava mais nas condições 

de servir do que eu, porque elle morava no Estado, porque tinha lá relações 
que não tenho, porque tinha maior numero de amigos, tinha muito mais 
conhecimento dos negocios e dos homens, tinha mesmo na vida publica 
uma pratica que não tenho. 

Entretanto, Sr. presidente, sem querer voltar ao passado, hoje eu não 
podia dizer a mesma cousa em relação ao honrado presidente do Paraná, 
que infelizmente, arrastado pelos acontecimentos, por antigas relações, yor 
motivos em que não quero entrar, deixou de ser o presidente do Paraná, 
para ser o presidente de um grupo do parlido liberal. 

· O SR. GENEROSO MARQUES. - Não apoiado, o partido liberal está 
extincto; sou membro da União Republicana do Paraná, um partido tão 
digno quanto é .o de V. Ex. 

O SR. UBALDINO DO AMARAL. - Não es tou dizendo que não seja digno, 
mas o facto real é este: quem está hoje no poder no Estado do Paraná é 
uma fracção do partido liberal, a fracção mais numerosa, não o desconheço, 
mas do partido liberal do antigo imperio ; não está no governo do Paraná o 
partido republicano, como não está o partido conservador. 

O Sn. GENEROSO MARQUES. - Ora, no ·paraná, antes de se proclamar a 
Republica, só havia 18 republicanos, V. Ex. sabe b em disto . 

O SR. UuALDINO DO AMAllAL. - Sei que no Paraná o partido republi-
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cano era pequeno, não o estou contestàndo, como não cóntêsto ném os 
meritos do nobre senador, nem o seu direito a occupar áquelle cargo, nias 
somente prevejo que a sua administração ha de ser cheia de espinhos, que 
ha de ser arrastado por seus amigos a fazer máo governo, como já tem infe-
lizmente uma grande parte de responsabilidade nos actos do governo inepto 
qne precedeu ao seu. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Não tenho responsabilidade alguma. 
O SR. UBALDINO DO AMARAL. - Tem, porque era um homem que se 

achava no poder para o fim especial de fazer a eleição do Paraná. 
P eço ao nobre senador que, quando tiver occasião propria, declare se 

acceita os actos praticados por esse governador; não me refiro aos actos de 
política, mas aos de administração. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Nem todos. P eço a palavra. 
O SR. UBALDINO. DO AMARAL. - .. . si acceita aquelles de que dei noticia 

ao Senado nos meus discursos anteriores, em que me occupei com as suas 
escandalosissimas e inqualificaveis concessões, com os seus decretos que 
causaram pasmo nesta casa, si b em que eu não os tivesse trazido completos . 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Mas V. Ex. culpa a sua honestidade ? 
O Sn. UBALDINO DO AMARAL . - Não a estou pondo em duvida ; nem 

posso julgar, porque quasi não conheço o ex- governador. 
O SR. GENEROSO MA~QUES. - Desde qtie V. Ex. não attribue sirlão erro 

ao ex-governador, a que~tão é sómente de apreciação dos seus actbs, e eu 
explicarei o alcance dessp. responsabilidade que V. Elx. quer attribuir-me. 

O SR. UBALDINO DO AMARAL. - Estimarei que faça isso para que fique 
consignado; e para que ri:o futuro se saiba a quem se deve o estado a que · 
vae chegar o Paraná. 

O que desej o sóment,e é q ue o nobre senador diga si acceitou ou não 
esses actos; para mim tem a responsabilidade, tem a connivencia ; elle é seu 
amigo e foi sustentado pelo nobre senador e pelos seus. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Não apoiado; não me ouvia em actos 
administrativos. O Paraná todo sabe disto : V. Ex. não sabe porque não 
estava lá. 

O SR. UBALDINO DO ,/\.MARA:D . - Portanto, as difficuldades de adminis-
tração que o nobre senaqoi· vae encontrar, e negro futuro que se desenha ao 
Paraná ... 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Não apoiado . 
O SR. UBALDINO no AMARAL. - ... As difficuldades que o seu congresso 

vae en contrar deante do~ actos praticados pelo ex-governador, não são dé 
minha responsabilidade, nem da dos meus amigos; ha de haver quem sejá. 
responsavel. 

Sr. presidente, não entro mais em discussões sobre o Paraná; não quero 
entrar principalmente nessa triste cousa chamada eleição. Fui vencido, 
como foram os meus. Os amigos do nobre senador, segundo me consta, até 
mandaram fazer-me uma intimação para que eu renunciasse ao cargo de 
senador. 

O Sn. GENEROSO MAJiQUES. - Não é exacto ; não tenho conhecimento 
disso. 

O SR. UBALDINO DO AMAI\AL. - Tambem não li, mas não me custaria 
muito, Sr. presidente, fater-lhes a vontade, desde que po.desse ter a cons-
ciencia tranquilla de ciue se ia proceder a un1a eleição petfeitatnente livre. 

Sr . presidente, toquei neste incidente, porque não era possível pàssar 
por elle. 
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O SR.. GENERoso MARQUES. - E estimei muito que V. Ex. provocasse a 

discussão . 
O SR. UBALDINÓ DO AMARAL. - Não a provoquei. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - V. Ex. me chamou nominalmente á 

questão. 
O Sa. UBALDINO DO AMARAL. - Procurei sempre arredar a questão das 

eleições do Paraná ; muito positivamente declarei que não discutia, que não 
queria entrar nessa questão; entretanto, o meu honrado companheiro de 
representação, por muitas vezes, incidentemente, em apartes a outros que 
oravam nesta casa, chamava-me a terreno. 

O SR. GENERoso MARQUES. - Não apoiado; apenas protestei. 
O SR. UBALDINO DO AMARAL. - Sempre que havia referencia á eleição 

irregular de algum Estado, dizia umas vezes: " lsto não se entende com o 
Paraná; » e outras vezes dizia: " Protesto em relação ao meu estado . " 

De modo que, ou eu tinha de calar-me dando mostra de que estava 
annuindo a tudo isso, ou tinha de dizer alguma cousa. 

Finalmente o incidente de hontem, seguido de muitos aparter:: do hon-
rado senador obrigou-me a vir dizer estas palavrasi até para que os meus 
amie-os do Estado saibam que só por um principio superior, só por um 
motivo que considero de ordem muitíssimo elevada, foi que entendi collocar 
uma pedra sobre esta questão. 

O Sa. GENEROSO MARQUES. - Pois deve remover essa pedra. 
O Sn. UBALDINO oo AMARAL. - Preferi calar-me. 
Acredite o nobre senador, e os seus amigos bem o sabem, que não tive 

nem tenho pretenções políticas. Póde isto ser attestado por todos quantos 
foram governadores do Paraná, e por quasi todas as influencias daquelle 
Estado. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Eu tambem attesto que o nobre senador 
não pretendeu logar algum de eleição. 

O SR. UBALDINO DO AMARAL. - Fui o primeii-o a dizer que o lJ.Caso do 
nascimento, e a residencia durante a infancia e um curto período de juven-
tude, seguidos de longa ausencia, não me davam direito a representar um 
Estado, onde eu não tinha fámilia nem protectores, ao qual nenhum serviço 
prestára. 

Estas mesmas palavras proferidas de aJJundancia d 'alma, foram mais 
tarde envenenadas. 

Em excavações sobre a minha tão obscura vida, descobriu-se que ou 
inimigo dos estrangeiros, da federação, de Deus, do clero ... creio que ava-
rento tambem. Com as ambições que tenho, são-me bem indiíl'erentes taes 
juízos. (iVluito bem.) 

Levei mais longe do que devia este incidente, quando me cumpria discu-
tir o proj ecto. 

Não passa a discussão, por emquanto, do art. I.0 • 

O art. 1.0 está, ninguem o contesta, perfeitamente dentro das attribul-
ções do Congresso ; que ha necessidade de providenciar sobre a materia, 
todos o confessam, afim de que desappareçam as arbitrariedadas de que são 
victimas os Estados. 
· Ha, porém, quem conteste a nossa competencia, por entender que às 
medidas propostas constituem intervenção anti-federalista. 

Eis ahi um caso em que não entendo os pregoeiros do federalismo. 
Como se vae dar intervenção do Congresso no~ Estados ? 
Si ho~1".esse estados co.nstituidos ~om seus congre~sos, co1i1 seus :poderes 

em effect1vidade, sem duvida na.da tinhamas que lá Ir fazer, nem nos , nem 
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o Poder Executivo. Mas é exactamente o que não está feito. O que é preciso 
é garantir os Estados para se organisarem como quizerem. Si para os Estados 
ainda imperfeitos e incompletos tem o Executivo o direito de nomear gover-
nadores, direito que não está na Constituição, como taxar de exhorbitante a 
lei que se propõe assegurar a expressão da sua vontade, o modo por que se 
pretendem organisar ? 

Estes dous primeiros artigos são inatacaveis. Objectam contra o 3. 0 e o 4. 0
• 

Mas temos outro meio de sahir desta difficuldade? 
A acção do Executivo, dizem; mas ella constitue o mal sentido e con-

fessado por todos e tem dado lagar a grandes perturbações na vida dos 
Estados. Admittir que a Republica Federativa não póde modificar este estado 
de cousas importa o descredito da nossa fórma de governo. 

Ha uma lacuna na Constituição, asseveram; ella deveria nas disposi-
ções transitarias, ter dito alguma coisa; mas, se as disposições transita-
rias que não são própriamente materia constitucional, ressentem-se de 
omissão a esse respeito, porque não se ha de providenciar, quando o fim 
da revolução, quando o nosso principal intuito é fazer uma Republica Fede-
ral? Quem quer federação, quer Estados autonomicos, e quer os meios pru'a 
que elles livremente se constituam. 

Não vejo argumento plausível contra isto , e quando mesmo chegasse a 
duvidar da competencia do Congresso para adaptar o proj ecto, á vista das 
circumstancías occurrentes, não o combateria. Fóra da lei não conheço 
outro recurso ;para a sirtuação de alguns Estados sinão o appello ás armas; 
mas a violenc1a nunca fundou cousas esta veis, e, longe de preconisal-a, o 
nosso dever é empregar todos os meios para evitar a sua acção des lruidora. 
(Ha um aparte.) 

E individualmente o podemos fazer, como o caboclo que, quebrado o 
remo, desamparado o ~roverno da canôa, cruzava os braços, e ia rio-abaixo, 
á mercê do_ destino. Pa,ra os que não pertencem, porém, a essa raça primi-
tiva e resignada, e antes sentem nas veias o mixto inüammado de que hon-
tem fatiava o honrado senador por Matto Grosso, a atti.tude é differente, 
não é mais a do caboc~o, mas a do luctador que com todas as armas com-
bate pela defesa do seµ direito. 

De mim confesso que não confio na força, e, quando a esperança estiver 
perdida, prefiro abandonar-me á corrente de rio-abaixo, ainda mesmo com 
risco de precipitar-me no primeiro despenhadeiro. 

VoZEs . - Muito bj'!m; muito b em (1) . 

O Sr. Americo Lobo. - O discurso eloquente que acabamos de 
ouvir exige de mim r~sposta. Fui, é verdade, presidir ao Estado que se 
orgulha de ter sido he1'ço do nobre senador que acaba de fallar-; e na direc-
ção dos negocios publi,cos vi sempre da parte de S. Ex. a maior isenção e 
modestia e dizendo ou escrevendo sempre que não fazia questão nenhuma 
da sua candidatura; ªli suas vistas eram todas de democracia e de honesti-
dade. 

Dito isto, vou entrar na discussão do projecto, não sem accrescentar 
que o nobre senador é, não só para o Paraná, como para todo o Brazil, em 
qualquer eleição, um nome indiscutível, um homem-dogma, de cuja pre-
sença o Congresso Nacional não poderia de fórma alguma prescindir. 

Entrando na analyse do projecto, confesso minha estranheza por ver se 
considerar a Gamara dos Deputados como suspeita de precipitação . 

Não me consta que o projecto não tivesse tido alli as disposições e 

(1) Antes do Sr. Ubaldino do Amaral, falaram os Srs. Amaro Cavalcanti e 
Elyseu Martins, cujos <j.iscursos não constam nos Annaes. 
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intersticios legaes . Não poderia mesmo chamar-se precipitação a votação de 
uma medida política, porque as medidas políticas são sempre rapidas, para 
chegarem aos seus fins. 

E como póde o patriotismo da Camara dos Deputados ser incriminado, 
si realmente o projecto satisfaz a urna necessidade? Além disso, relembro 
ainda ao Senado que até o nosso proprio regimento diz que as discussões 
podem ser todas feitas em um só dia, em época de insurreição ou anarchia. 

Por minha parte, pois, não acompanho o nobre senador pelo Piauhy na 
accusação infundada e injusta feita áquella camara, nem tão pouco nas 
considerações com que quiz fulminar o projecto, pobre engeitado, que S. Ex. 
quiz que voltasse á sua fonte. examinadora, ás commissões que já o estu-
daram e solernnemente o acceitaran1. 

Todo o projecto se refere ao modo pratico de se levar a effeito a nossa 
federação, a qual não partiu da peripheria para o centro, mas do centro 
para a peripheria. 

Eleito o Presidente da Republica, com uma minoria dessidente que se 
honrou votando em V. Ex., Sr. presidente, para aquelle logar, estava findo 
o regímen dictatorial, e começava para a Republica uma éra de paz e de 
legalidade. . 

Aqui nesta casa não tem partido de mim nenhuma accusação ao governo; 
ao . contrario, tenho sentido prazer em confessar a lguns de seus actos justos 
ou honestos. 

Não acompanho o nobre senador pelo Paraná quando diz que parece 
haver uma causa occulta nesta reacção, ou razzia feita, á semelhança do 
regímen monarchico, contra os amigos daquelles que votaram em V. Ex. 
para Presidente da Republica. . 

Não ba nisto, supponbo, nenhum fim político, nenhum pensamento 
hostil á Republica; ha sómente um laivo de desgosto ; e o governo, mos-
trando-se assim apaixonado, enfraquece a autoridade da Republica, e enfra-
quece-se a si proprio. 

Estou certo de que todos aquelles que não votaram no marechal Deodoro 
para Presidente da B.epublica, não querem sinão que a sua autoridade seja 
respeitada, porque a Republica deve ser a paz, e não nos convem mudanças 
siuão as legaes. 

Embora não votassemos no marechal Deodoro, acceitamos, acatamos e 
proclamamos a sua autoridade. 

Era preciso, pois, que .o Presidente da Republica e seus amigos não 
accendessem essa lucta depois da sessão eleitoral de fevereiro, e que consi-
derassem todos os brazileiros igua.és e irmãos. 

Porém um pensamento de odio, de despeito, determinou uma política 
reaccionaria dos Estados. Não me refiro a todos, mas sómente a Goyaz. E' 
realmente adrniravel que, estando alli eleitos a constituinte e o governador, 
continue outro governador intruso. Em nome de quem exerce alli poder o 
major Paixão? Do governo provisorio? Esse já não existe. Do governo 
legal? Mas as funcções desse governador terminaram com a constituição do 
Congresso. 

Este facto dá a medida do confücto que existe entre a lei e o erro, 
conflicto que tenderá a desapparecer, si o Congresso Nacional souber bem 
cumprir a sua missão, adaptando os princípios salutares deste projecto. 

Não comprebendo como os amigos do governo impugnam o projecto 
porque elle consiste simplesmente na reproducc;-ão das medidas tendentes a 
garantir a autonomia dos Estados, isto é, a Federação Brazileira, porque a 
federação não existe emquanto não houver Estados todos organisados. 

Que mal podem trazer as disposições do projecto? São ellas inuteis? 
Concedo. São ellas a b c de nosso direito constilucional ? Concordo. São 
demais ; mas nesse caso os amigos do governo não podem impugnar o 

DOCUW.iN'l'OS PAH LAMENTAilES. - VOL. J, 



- 5Ó ~ 

projeclo, que ê o cumprimento da lei; e desde que SS. Exs. o :impugnem 
com tanto açodamento, [confessam a existencia de um corpo de delicto 
contra o governo, isto é, confessam que elle tem violado a lei constitucional. 

Não nego ao governo presidencial o direito de nomear e substituir os 
governadores dos Estados, ainda não organisados, desde que essas nomeações 
e substituições consultem o bem publico. 

O Sn. GrL GouLART. - No caso de necessidade. 
O SR. A11rnmco LoBo. - Não ha outro caso de neces&idade sinão o bem 

publico. Mas ultimamente o governo converteu amigos em inimigos. A vós, 
que votastes por mim, proclama elle, todas as honradas, todos os 
favores; mas vós, que votastes contra mim, sereis exterminados. 

Foi assim que se estabeleceu profunda e nefasta scisão na sociedade 
brazileira, e ate, como no caso de Goyaz, votaram-se encarniçadamente 
amigos contra amigos, porque o g·overnador de Goyaz era amigo dos seu s 
actuaes inimigos. 

Quanto á primeira parte do projecto , digo aos amigos do govei;no : si o 
governo tem sido uma Vestal, si tem exercido a lei, porque se irrita contra 
o projecto? 

O Sn. GENEROSO MARQUES. - Ainda não sei qual a opinião do governo 
sobre este prejecto. 

O SR. AMERico Lono. - Mas a impugnação denota que o governo tem 
commettido erros, e si o ,rrojecto é um compendio de be~u viver, por que o 
repudiam? 

S. Ex. o nobre senaqor pelo Paraná, disse tambem que não havia com-
petencia no Congresso; como não, si nós formámos a Constituição e a 
promulgáruos? E approyeito o ensejo para dizer que esta promulgação foi 
por mim lembrada: origin,alruente em prefacio que apresentei e que não foi 
acceilo; portanto, a idéa foi pela r.ª vez exposta por mim e não estou em 
contradicção com ella qqando impugno a parte inconstitucional da Consti-
tuição. Formámos, dizia, a Constituição hraúleira; podia ella ter sido sujeita 
por nosso voto ao plebiscito popular ou ás constituições dos estados; e oice-
versa, as dos Estados deyiam depender da nossa approvação . 

O Sn. GEKEnoso MA!1QUES. - Dá um aparte. 
O Sn. A11mRico Lono. - Isso não está textual na Constituição; mas a 

lacuna da Constituição está preenchida pelos Estados que se organisam, 
acceilo o nosso pacto ; mas não podemos deixar ~em exame a Constituição 
dos Estados , porque ellas podem ser reacciona.rias e temos o dever de saber 
si são dignas de nosso apreço ou não; devem ser sujeitas ao nosso julga-
mento, porque, si os Estados representam o todo, esse todo póde desapa-
recer pela discordia ou r~bellia das partes; todas estão pois sujeitas, ao élo 
jW'idico e á decisão do Senado. Ora, citei, em requerimento que fiz sobre 
Goyaz, dous artigos do codigo penal que impoem penas aos delictos de 
continuação ele exercício çle cargo depois da demissão e de usurpação de 
autoridade. 

Si existem esses crimes, si o governo o sabe, si o governo consciente-
mente os pratica e diz-se mesmo irresponsavel, metamo1·phozea-se elle em 
uma personagem mytholpgica que não tem, como nós , as míserias humanas, 
nem como nós carrega o pó da viagem; é uma divindade desconhecida e 
mysteriosa; e podemos µós admittir esses homens paganizados, envolvidos 
na couraça da irresponsabilidade? ão teremos capacidade tambem de 
intervir para o bem, não digo para o mal? (!Ia um aparte.) 

O juiz é o povo, é a consciencia de cada um ele nós. A verdade é umn 
só; os juizes neste a sslflllplo somos nós, porque, si não ha juízes para 
governo, elle está sujeito ao nosso julgamento. 



:Não ha os defeitos apontados no projecto; e ainda que fosse eile defei-
tuoso, é obra temporaria, limita suas disposições ao periodo de simples 
organitação dos Estados ; não podia vir obra-prima nem era, necessario. 

Mas, como dizia, si o codigo criminal é letra morta, si o crime e:;t;i 
commettido á lnz do sol e si o réo ainda tem a coragem de ll.fl'rontar as suas 
victimas, trazendo-as ant~ u1u, tribunal. .. 

Um SR. SENADOR. - E' mais do que coragem, é audacia -
0 SR. ArvmRrco Lono. - Si o codigq está, pois despedaçado ; si não ha 

responsavel ou si o responsavel administrativo ou governamental não tem 
consciencia de sua imputabilidade criminal; si estamos em um caminho 
falso resvaladio, como o Congresso não preencherá este vacuo estabelecendo 
uma pena? Desgraçadamente não terá effeito r etroactivo; servirá antes como 
uma lembrança, uma nota; os factos passados escapq_m absolutamente á 
applicação da nova penalidade em substanoia, para os factos futuros a p ena 
nova e para os anteriores a do codigo e é preciso que a nação tenha coragem 
de applica l-a. 

Como disse, sou solidario com todos aquelles que foram prosc11iptos ; 
não me praz relembrar as suas queixas e procuro aqui ser sereno, justiceiro 
e até imparcial entre o governo que d e um lado Julmina e os amigos de 
outro lado entoam o grito - APe, Cesar , moriture te salutant! Quero paz e 
ordem; o passado deve ser lavado e esquecido, e a Republica reorganizar-se 
com outra orientação. . 

Eu dizia ha pouco que as constituições dos Estados estavam sujeitas á. 
nossa approvação, porque póde formar-se uma reunião illicita, votar-se 
uma constituição illegal, reaccionaria ; emfün, a pseudo-constituição póde 
não ser votada nem discutida, póde ser imposta á força, e como ha de tudo 
isso escapar ao nosso julgamento? Porque o nobre senador pelo Paraná se 
insurgiu contra esta disposição no art. 4. 0 cm que se exige que a constituição 
de cada estado seja approvaçla por metade e mais um dos membros do 
respectivo congresso? 

Quanto a mim, os dous t erços são sempre precisos para toda e qualquer 
constituição, e o artigo em questão póde, sim, ser tax ado, q.nteE> de medíocre, 
porque exige maioria e nã;o unaqimid,ade. 

UM Sn. SENADOR. - V. Elx. vae além do representante de Sergipe, que 
apresentou uma emenda a esse artigo, 

O SR. AMERICO Loao . - Falo em thesee direi: toda constituição deve ser 
approvada por dous terços . Orn, o projecto diz simplesmente - metade e 
mais um : logo foi muito benevolo . Por mim, não posso conceber que uma 
constituição seja approvada por menos de dous terços. (Ha um aparte.) 

Si não reunirem-se os membros do Congresso estadual? Não haverá 
constituinte. Não sei corno estão votadas as constituições de nossos Estados; 
mas em these, como legislador, para mim dous t erços seriam o mínimo. 
Agora pergunto : estas constituições apprnvadas p elos congressos estão 
sujeitas ao referendum popular, como se diz na Suissa? Não; ellas valem 
pela promulgação dos congressos. Ora, como exigir que um Estado estabe-
leça as bases da sua constituição sinão pela maioria absoluta? Sem a 
opinião de m etade e mais um, pelo m enos, não ha constituinte. . 

Isto é claro como dous e dous são quatro. 
Porque razão então se ins urge V. Ex:. contra o art. 4. 0 '1 Não v:ejo Pazã0 

nenhuma ; acho~o até muito limitado. muito modesto no terreno d0 direito 
publico. , 

Demais, ainda ha o seguinte : como é rleita a metade mais um dos 
congressos? Parte da minoria deixa de comparecer. Ora, o membrQ do 
congresso é sempre o representante de uma fracção; sel-o"ha do povo, por 
uma ficção; é mero representante da maioria dos eleitores oomparentes. 
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Si V. Ex. amputa ainda mais essa maioria, cae por terra a representação; 
ella não mais existe. · 

O SR. GENEROSO MARQUES. - V. Ex. mesmo está reconhecendo a diffi-
culdade de justificar esse artigo. 

O. SR. AMmuco LoBo. - Ao contrario, julgo o artigo muito singeJo. Si 
fosse elle além mais, votal-o-hia com todo o prazer ; si exigisse elle os dous 
terços, votaria a favor dos dous terços, por isso hei de votar com facilidade 
a favor da metade e mais um, porque infelizmente a Constituição Federal 
não transferiu aos Estados todas as attribuições, a que elles tinham direito; 
contentou-se em lhes dar quasi que o acto addicional reproduzido. 

Sr. presidente, a hora está finda e creio ter demonstrado á plena luz a 
sinceridade com que presto o meu voto a favor do projecto ; e faço votos 
para que saia elle aqui triumphante e para que as duas casas do Congresso 
Nacional unam-se no sublime hymineu da federação, de modo que, espan-
cando-se quaesquer borrascas existentes contra a Republica, o .horisonte 
se illumine e nelle irradie o sol da liberdade brazileira._ (Muito bem .) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Em I/ é adiada, por falta de tempo, a discussão da proposição. 
1 . 

SE SÃO DE 18 DE AGOSTO 

O Sr. Quintino Bocayuva, antes de encetar a discussão deste pro-
jecto, pede permissão p~ra, na fórma que lhe parece mais completa e satis-

2. • Discussão 
da proposição n.º 7 . 

factoria, dissipar no animo do seu estimavel collega, 
senador pelo Estado do Piauhy , a apprebensão de 
qualquer intuito ofl'ensivo no aparte que deu logar 
a um incidente de que o Senado estará lembrado. 

Si não lhe permittisse, nunca, nem em espirito, 
nem na fór ma, qualquer çlesattenção para com o Senado e para com nenhum 
dos seus collegas, muito menos o faria para c'om o esLimavel senador, que 
sempre lhe tem dado provas da sua generosa b enevolencia. 

Mas , tornado á calma, talvez interrompida pelos accidentes da discussão , 
quando por diversos apartes o honrado collega se mostrava até certo ponto 
lastimar , primeiro pela confiança que ao orador inspira a rectidão do seu 
proprio espirito, que ell~ vae afinal concordar com o orador. 

Não procurará salientar a fórma pela qual o seu honrado collega 
entendeu dever aprecia,r o projecto em djscussão, projecto originario da 
Gamara dos Srs. Deputildos; mas, no aparte que então proferiu, quiz salvar 
ao mesmo tempo duas circumstancias : a primeira é que a Camara não 
podia por nenhuma fórma acceitar a co-responsabilidade da maneira, até 
certo pont o depressiva, com que o projecto havia sido considerado pelo seu 
honrado collega, a segu1:1-da é que o Senado não podia em caso algum acceitar 
ou satisfazer o pedido e o conselho que o nobre senador dava. 

Pensa mesmo que sp por uma momentanea obliteração de sua memoria, 
o nobre senador podia ser induzido a fbrmular um pedido que o Senado 



- 53 -

não poderia satisfazer e a dar a commissões reunidas de legislação e de 
constituição um conselho que a commissão não poderia acceitar e si o accei-
tasse, com certeza o honrado presidente do Senado poria o seu voto, porque 
seria até uma infracção regimental á execução do pensamento indicado pelo 
honrado senador. 

Como o Senado sabe, aos projectos oripinarios da outra camara, 
quando submettidos á discussão no Senado, pode elle propor alterações e 
modificações, que, importando emendas, teem de voltar com o projecto á 

. Gamara, onde elle foi iniciado; mas o Senado não tinha, nem tem, pelo 
proprio regimento e pelos estylos parlamentares, a faculdade de organisar 
um projecto substitutivo, que na substancia e na fórma exprima melhor o 
pensamento, que o nobre senador desejava tornar mais claro. 

Dada esta explicação, que espera que o honrado senador acceite com a 
mesma sinceridade com que o orador o faz, entrará propriamente no debate 
do projecto. 

O Senado sabe que nenhum interesse especial póde ter nos assumptos 
de Matto Grosso, de Goyaz, do Espirito Santo ou de qualquer outro dos 
Estados onde infelizmente ou não está feita o organisação autonomica elo 
Estado ou, embora feita, acha-se ella perturbada por varios lamentaveis 
incidentes; mas o gue pede licença para affirmar perante o Senado, contra-
dizendo por esta forma a opinião aqui emittida por outros respeitaveis 
collegas, é que não sómente o Congresso tem o direito de intervir com a sua 
acção efficiente, prompta, para remediar os males de que se gueixam as 
populações desses Estados, como ainda vae mais longe, os propr10s Estados 
já organisados e constituidos nem por isto estão isentos de que nelles a 
acção elo Congresso se faça sentir em qualquer época, quando a necessidade 
da revisão dos seus proprios codigos constitucionaes ou attitude menos 
correcta da autoridade constituída sejam um perigo para a instituição repu-
blicana proclamada pelo Congresso. . 

A um aparte do Sr. Elyseu Martins, pede licença para explicar bem o 
seu pensamento. 

Não sómente nesta camara, como tambem na Gamara dos Deputados e 
tambem na imprensa, observa-se que ainda não ha uma intuição perfeita e 
geral, quanto á natureza, á indole e á extensão dos poderes e elas funcções 
pertencentes ao Congresso no regimem que foi adaptado. 

A um aparte do Sr. Amaro Cavalcanti, que disse que isto é que é preciso 
ficar bem assentado, o orador, debaixo deste ponto de vista, acha-se de 
perfeito accordo com o seu illustrado e laborioso collega. 

Toda a questão poderia ser reduzida á escolha ou á preferencia dos 
meios pelos quaes mais prompta e efficientemente se pudesse chegar ao 
resultado desejado. 

Estes meios não podem e não devem ser, nem o appello á revolução, 
como aqui mesmo foi lembrado, porque, repetindo a phrase de um grande 
orador diz com elle que não commetterá jámais o crime de desesperar do 
seu paiz, nem p.óde ser tão pouco a invasão das attribuições do Poder 
Executivo, cerceando-lhe as faculdades das quaes elle se acha investido 
por força da propria Constituição, que foi votada, restringindo a sua auto-
ridade legitima e pondo obstaculos á sua acção, que o Senado deve presumir 
ser sempre inspirada pelos mais nobres e altos intuitos patrioticos e por 
uma correcta e perfeita lealdade para com o systema republicano. 

Disse que não tinha interesse de especie alguma nem em Goyaz, nem 
em Matto Grosso; e póde ir mais longe, dizendo que não os tem no proprio 
Estado que tem a honra de representar nesta casa. 

Por sua profissão, por sua indole politica, por inclinação de costumes, 
conservou-se sempre affastado desse terreno arido, onde se debatem as 
paixões e os interesses, embora legitimos, das collectividades partidarias, 
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para conservar-se nas regiões serenas dos princípios, fóra das espheras 
tempestuosas bnde essas paixões se desenvolvem e onde, arrastados por 
ellas, rnuitás vezes os melhores corações perdem, sinão um pouco de energia, 
ao menos perdem alguma cousa de pureza e imparcialidade para poderem 
ser juízes. 

Poderia, debaixo deste ponto de vista, recordando umá phrase historica, 
reproquzir nesta casa, comparando as cousas pequenas com as grandes, a 
resposta que deu um illustre parlamenl!lr francez, o grande poeta Lamar-
tine, quando lhe perguntaram, ao ser eleito membro do parlamento, em 
qual dos lados, em qual das fracções políticas iria tomar o seu logar e elle 
respondeu tranquillamente - ma place c'est comme lafont. 

Recorda a phrase para pedir antecipadamente a benevolencia de seus 
illustrados coll'egas, representantes dos Estados, cujos interesses estão 
cornprehendidos neste projecto e cujo debate fórma o assumpto da ordem 
do dia. 

Deseja sei~ imparcial, deseja apreciar a questão debaixo do ponto de 
vista geral,. debaixo de seu ponto de vista político, debaixo de seu ponto de 
vista constitucional e não irá, como o seu honrado collega pelo Estado do 
Pia.uhy, até ao ponto de estranhar aquillo qne elle classificou como sendo 
umâ precipitaçãd dá Camara dos Srs. Deputados a adopção do projP.cto que 
hoje se discute, porque, si houvesse precipitação, ella, longe de trazer cen-
sui"as, devia merecer antes applausos. (Maito bem.) 

Condemnar a pressa com que a Câmara procurou prover de remedio, 
por Itieio deste projecto, 1 a situação anomala, afflictiva e incomoda em que 
se acham àlguns Estados da União, não é louvavel. 

Si ha um ponto do p~Liz, ontle uma massa de cidadãos sP. dizem privados 
dos seus direitos posterg11dos pelo poder, o dever do Congresso é attentar 
immediatamPnte para es$a ordem de assumptos, afim de tornar effectivas as 
garantias estabelecidas D/º codigo federal. 

Não póCle corri grande justeza saber até que ponto são precedentes todas 
as allegações feitas com relação aos diíl'erentes Estados, por constituir, e 
outrds jã constituídos e que allegam a arbitrariedade ou a regularidade da 
sua Constituição ou a legf timidade e illegitimidade dos poderes que se dizem 
nelles estabelecidos. 

De facto concreto, deve declarar, o que mais impressionou o seu espirita 
e do modo mais deploravel, porque lhe páreceu um verdadeiro attentado 
digno da. mais severa exprobração do parlamehto brazileiro, é sem duvida 
o caso que chamará - o caso de Goyaz. (Apoiados) 

Ahi não ha, nem siqµer essa nobreza que, em algumas hypotheses, a 
attitude da violencia póde revestir-se, póde impôr-se, sinão á estima, ao me-
nos ao respeito e veneraç:ão dos povos . 

Na f'órma pela qual, na execução do seu pensamento, o governador 
daquelle Estado pareceu haver estabelecido a sua oriC'ntação politica e 
administrativa, encontra um desvio , uma aberração completa de todas as 
normas do governo parl~mentar, de todas as normas democraticas. 

Compreliend.e que o goverliador, fundando- se, com razão, ou sem ella, 
na illegitimidade dá. assembléa que encontrou constituida, houvesse por um 
acto, embora. dictatorial, cassado os poderes dessa assemhléa e convocasse 
o eleitorado do Estado Jlara outra eleiçfio, mas não póde cornprehenc!er, 
nem acPil ar aquella selPcção Psta ])decida pela antoridade quP mandou afas-
tar e mandou eliminar do numero elos representantes . por meio de 11ma ver-
dadeira demissão adminislrativa, lodos os reprPsentantPs que elle considerou 
deverem ter os diplomas cassados P. isto por sua propria autoridade. Quanto 
ao caso de Matto Grosso, a sua dirficuldade é maior. Segundo as inf'orma-
ções que possue, o Estado ele Matta Grosso encontra-se em verdadeira 
anarchia. 
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Diz-se que ha dous congressds estàdoaes e dous. governado1•es c duas 
constituições; e é evidente que, diante desta situação perigosa, que faz 
prever, si não annuncia desde já uma coalisão material, funesta entre as 
duas opiniões assim representadas naquelle Estado; é evidente que ha um 
perigo nacional, que determina a necessidade da interposiçflo dos altos 
poderes do Estado, afim de evitar as consequencias lamentaveis que podem 
resultar desta reciproca hostilidade, deste ahtagonismo, desta coalisão pre-
vista entre os elementos discordes daquelle Estado. 

O orador não entra na apreciação em que os seus collegas represen-
tantes daquelle Estado podem intervir, não entra na apreciação das inten-
ções do governador do mesmo Estado. Tem por este illustr e official do exer-
cito brazileiro o apreço e a consideração de t{ue o seu nome é digno . Consi-
dera-o um dos mais illustres officiaes do exercito e tem para com a sua 
pessoa a estima e a consideração de que o ju lga digno. 

Não sabe que se possa tão pouco attribuir" exclusivamente ao governo 
a intenção de haver dado instrucções especiaes a esse governador e a outros, 
afim de intervirem na organisação dos Estados por uma iül'!ua diversa 
daquella que a Constituição determina e que o interesse nacional exige . 

Sabe, por experiencia propria, porque já foi governo , sabe até onde a 
fa tal responsabilidade dos hort1ens pulilicos póde em muitas occasiões ser 
aggravada, pondo em coalisão com a sua propria consciencia, p ara suppor-
tarem o peso dessa outra responsabilidade maior, que lhes advem da con-
fiança que elles são obrigados a delegar em pessoas, de quem muitas vezes 
não esperam os resultados funestos que apparP-cem. 

O governo, na m elhor intenção., póde ter confiado dignamente nesse 
delegado corno nos outros, na esperança de que elles fizessem um governo 
de justiça e de moralidade, um governo de respeito á lei; mas compreheiidc 
que o governo tenha tambem necessidade de r eceber, por intern+edio dos 
seus propdos orgãos, dos proprios representantes ofllciaes elos Estados uma 
tal somma de informações, que excluam para elle a necessidade de demons-
trar a seu turno uma parcialidade decidida por este ou por aquelle elemento, 
por esta ou por aquella influencia que dispute a preponderância nos 
Estados. 

Sabe, por experiencia propria, que infelizmente o vicio da contextura 
política legada pelo regi.meu monarchico, continúa a ser ainda no regímen 
republicano o mesmo que era durante o reg-imen anterior. (Apoiados.) 

Sabe que infelizmente nem em todos os Estados essas divisões se o peram 
em nome dos princípios ou dos interesses reaes ; mas em npme das preten-
ções individuaes, de influencia política, pretendida por aquelles que querem 
o govnno, não para gpvernar o Estado, mas para ser governado pelas 
intluencias locaes (Apoiados .) De modo que, nesta situação o dever do Con-
gresso é mostrar se superior e imparcial, sereno no exame dessas questões, 
e não p1·estar a sua cooperação legislativa sinão de um modo generico, C{ue 
abranja os intereses reaes do Estado, os princípios cardeaes da política 
federal, os principios cardeaes contidos na propria cartà constitucional, seih 
de nenhuma fórma nem influir, nem induzir o Poder Executivo a fornecer 
agentes especiaes para a manipulação dos g-rupos políticos em- que acaso 
esteja dividida a opinião. Tal deve ser a marcha do governo, e tal deve ser, 
pelo menos, a norma do Congresso. 

Em muitos Estados constituídos, e não de hoje em que o Brazil se acha. 
no regímen legal porque deseja ser inteiramente imparcial; ainda mesmo no 
regímen do governo provisorio, não é menos certo que mais ou menos em 
toda a superficie do paiz o que se observou l'oi o seguinte: uma extrava-
sação dos elementos, sinã.o anti-republicanos, pelo menos indifl'erentes á 
Republica, com a tendencia manifesta de abafar a influencia, a preponderan-
cia legitima, a autoridade dos republicanos, que tinham historicamente e 
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politicamente a maior das responsabilidades perante o grande facto da revo-
lução de r5 de novembro. . 

Em alguns Estados, honra-se de o dizer, os republicanos historicos 
(como é o orador) tiveram a resignação patriotica de abafar todos os seus 
legitimos resentimentos para sacrificar-se nas aras da união e dos interesses 
geraes da patria, os impulsos do amor proprio, e os direitos que podiam 
legitimamente invocar, para conseguir mais ou menos, em todos os.Estados, 
a preponderancia a que lhes dava direito, sinão os serviços do passado, 
pelo menos a consciencia que se deve ter de possuir-se uma intuição mais 
perfeita da Republica. (Apoiados.) 

E si acaso os obstaculos actuaes embaraçam a marcha do Poder Exe-
cutivo e fornecem assumpto para estes debates no seio do Con.gresso, deve-
se exclusivamente á falta d e orientação republicana e a uma imperfeita 
intuição do dever por parte de quantos háo sido chamados á execução das 
novas instituições, qualquer que seja a sua boa fé e lealdade, que o reco-
nhece. (Apoiados) . 

Por este motivo é que continúa a ser, como membro desta corporação , 
o mesmo espirita tolerante, conciliador, que acredita haver sido antes e 
depois de r5 de novembro. Sejam quaes forem, e poderia dizer que são 
muitas, as amarguras impostas ás suas almas pelos accidentes da vida poli-
tica, após a victoria do proprio principio, sejam quaes forem as ingratidões 
com que se ha pago a attitude generosa e correcta dos· homens que no mo-
mento historico tiveram em suas mãos a summa do poder publico, mas dos 
quaes, por honra delles, 11enhum abusou dessa immensa autoridade, para 
fazer della um uso infenso á liberdade ou ao direito de seus concidadãos, 
uma revolução, que não conta na pagina austera de seus actos sinão a r es-
tricção, que nem se póde dizer coação da liberdade, um· ligeiro constrangi-
mento imposto a quatro c~dadãos deste paiz, obrigando-os a um afastamento 
temporario, sem nenhum desacato ás suas pessoas, rodeados de todas as 
garantias, de todas as de:(ferencias, qual foi o acto reactor ou violento com 
gue se manchou o governo provisorio no dominio da omnipotencia? 
(Apoiados). 

O SR. CAMPOS SALLEs. - Felizment~ a esse respeito não ha sinão decla-
mações dos apaixonados ou de alguns despeitados. 

O SR. QurNTINO BocAYUVA. - Sob este ponto de vista, prosegue o ora-
dor, ainda mesmo no governo dos Estados mais longiquos, o governo pro-
visorio foi mais feliz do qµe está sendo o governo actual. (Apoiados.) . 

Em toda parte procurou-se collocar cavalheiros que, correspondendo ás 
intenções do governo provisorio e á sua politica, fossem os interpretes leaes 
do seu pensamento , e o seu pensamento era de moderação, de justiça, de 
respeito ás garantias dos putros seus compatriotas. 

O SR. P1NHEIRO GuEDES. - Matto Grosso é testemunha disso. 
O SR. Qu1NTINO BocAYUVA. - Insuspeito para com os seus antigos ami-

gos e co-religionarios pol~ticos , no dia seguinte ao da victoria dizia a todos 
elles que a Republica não havia sido feita sómente para os r epublicanos, 
mas para todos os brazileiros (muito bem) ; que a sua politica não podia 
deixar de inspirar-se no sentimento da vontade mais fraternal para com todos 
os concidadãos; que o governo devia, quanto possível, abrir mão das suas 
pro1irias, legitimas, ambições pessoaes para recolher no seio das novas insti-
tuições republicanas o co:q.curso de todas as boas vontades, a cooperação 
de todos os talentos, chamando-os a uma communhão fraternal e patriotica, 
porque só tinha e devia ter em vista o engrandecimento , a prosperidade e a 
glona da patria commum. 

Essa politica, sabe, níto foi bem comprehendida por todos e ainda hoje 
não é julgada com imparctalidade e justiça pelos adversarias . 
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O Sn. CAMPOS SALLE . - E por muitos quel oram nossos amigos. 
O Sa. ELYSEU MARTINS. - Dá um aparte. 
O Sa. QumTINO BocAYUVA. - 1 ão desejaria referir-se nem a nomes 

proprios, nem a incidentes pessoacs, porque, tanto quanto é possivel, pra:a-
lhe guardar nas discussões dos a.ssumptos essa elevação moral que, des-
prendendo-o de todas as preoccupa.ções e interesses restrictos, o habilitam a 
olhar com serenidade para os .acontecimentos, e, com tolerancia., sinão bene-
volencia, para. todos os indivíduos, a.inda. os seus proprios adversa.rios. Mas 
póde resentir-se, póde não queixar-se, gemer, quando, pelas propria.s mãos 
de amigos e correligiona.rios, sente vibrarem sobre sua pessoa. as percussões 
injustas dos golpes com que, em nome da critica partida.ria, elles proprios 
se julgam autorisados, sinão a diminuir, pelo menos a enfraquecer a sua 
autoridade e o seu prestigio perante seus proprios amigos de ouLr'ora, como 
havendo renegado no poder as suas doutrinas e esquecido os seus compa-
nheiros de causa, os que foram os verdadeiros cooperadores que prepararam 
a victoria. 

Mas é desconhecer absolutamente o alcance dos actos politicos; e des-
conhecer a índole das proprias revoluções, a autoridade e a influencia que 
esse ruesmo facto occasional determina por certas individualidades, preten-
der que, pelo facto de haver o ora.dor occupado no partido republicano ante-
riormente uma posição que lhe foi dada mais pela generosidade de seus 
amigos do que por seus merecimentos (não apoiados), quando o acciden le 
ele 15 de novembro elevou-o ás alturas do governo, o ' consLiLuisse, de auto-
ridade propria, como elles hoje lhe lançam em rosto, a cabeça directora do 
governo, transf"ormanclo em braços, em instrumentos de todos os que não só 
eram seus companheiros gloriosos na acção, mas que por seu proprio pres-
tigio e autoridade tinham pelo menos tanto valor como o proprio orador. 

Como pensa. que a. discussão deste projecto é sobretudo uma discussão 
ampla.mente politica., é que se permitte estas digressões historica.s e estas 
apreciações genericas. 

Sem desejo de ma.nffesta.r vangloria., mas unicamenLe no intuito de sal-
var a sua responsabilidade, sinão perante a historia que não terá de occu-
pa.r-se com o seu nome(não apoiados), perante os contemporaneos e a.quelles 
que o honram com a sua. estima, é necessario que diga, podendo appella.r 
para os seus proprios companheiros de governo, que foi sempre coherente, 
não sómente com a. sua. doutrina, mas como o proprio progra.mma., a que 
todos os republica.nos historicos, que fizeram parte do g·overno provisorio, 
achavam-se vincula.dos pelas tradições, pela. coherencia. e pela honra.. 

O governo provisorio desejava, como queria.mos provar, que, em de-
monstração da sincerida.~e aos princípios que havia propaga.do por ta.~tos 
a.nnos, fundasse um reg1men de governo que fosse realmente federativo, 
republicano, democra.tico, um governo ou uma instituição r eves tida de todos 
os a.pparelhos que pudessem assegurar a exequibilidade deste principio, 
tornando a Republica indistructivel no tempo e no espaço, e offerecendo ªC!s 
seus concidadãos, em uma constiLu.ição verdadeira.mente federal e republi-
cana., os elementos com que todos tra.ba.lhassemos para. que, affirmando-o 
na. consciencia. publica., garanLindo Lodos os dirciLos, assegurando todas '._lS 
liberdades pudesse, a.o fim da exi tencia, morrer com esta doce consol~çao 
de ter sido o operllrio ou o colaborador de uma obra. perpetua, ~ohda., 
cimentada pela confiança e pelo apoio sincero de todos quantos habitam o 
territorio do Bra.zil; mas por isso mesmo queria uma coustiLuição federal, 
republicana., democratica. 

O ideal do governo provisorio, como foi traduzido no projec~o ?-e cons-
tituição que elle teve a honra de offerecer á Assembléa Const1tmnte, era. 
crear com os Estados autonomos, senhores dessa necessaria e restricta inde-
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pendencia administrativa para o livre manejo de seus negócios locaes e in-
ternos, organisar parallelamente uma união tão solida, tão forte, tão asse-
gurada no seu destino presente e no seu destino fvturo, que em tempo algum 
nenhum abalo local, nenhuma commoção, nenhum perigo e<'terno, podessem 
vir despedaçar essa obra de sabedoria, de patriotismo e d e grandeza, que 
queria legar aos seus concidadãos. 

·O SR. PINHEIRO GUEDES. - Penso que, uma vez org·a.nisados os Estados 
e mantida a sua autonomia, a União nada tem que recear. · 

A familia bragantina é uma familia unida; o Brazil será sempre uno; a 
questão está em respeitar-se o direito dos Estados, a sua autonomia . . 

O SR. QurNTINO BocA,YUVA. - Prosegµindo diz que não ha duvida que 
o sentimento geral, ·o sentimento universalisado entre os brazileiros, é esse; 
mas não é menos verdade que, ou por falta de comprehensão perfeita . do 
regímen, ou por excesso de aspirações , que o orador denominou - aspi-
rações de um radicalismo intransigente (apoiados), veja frequentemente 
encimadas no espírito publico, tendo entrada no proprio recinto do Con-
gresso Nacional, infiltradas nas legislaturas locaes , pretenções essencial-
mente adversas a esta união perfeita, solida e indestructivel, que é a base 
do systema federativo. (Apoiados.) 

O SR. PINHEIRO GUEDES. - V. Ex. tem toda a razão, mas nós nos 
podemos queixar do materialismo e do positivismo . (Riso .) 

O SR. EL YSEU MARTINS. - E porque não do espiritismo ? (Riso ,) 
· O SR. PINHEIRO Gu*DES. - O espiritismo só traz benefiCios : ensina o 

homem a ser bom, a re~peitar o direito dos seus semelhantes. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. QmNt'INO BoqAYUVA. - Ainda ha poucos dias um dos mais illus-

trados. membros do Congresso sustentou na outra camara que, a autonomia 
federal contida na Cons~ituição equivalia ao reconhecimento das soberanias 
independentes dos EstacJ.os. 

Não, senhores, diz p orador, esse principio não é verdadeiro, e é· por 
consideral-o falso e erµ opposição ao systema republicano federal, que 
discute este proj ecto e lhe as'>egura além do concurso da sua fraca palavra, 
o seu voto affirmativo. 

Para que por meio da autoridade soberana do Con·gresso, autoridade 
C1lja extenção de poderes vae além da esphera restricta que lhe tem sido 
traçada por varios oradores, se vá prover de r emedia aos males de que se 
sentem os Estados ainda não organisados. . 

O seu honrado collega, senador pelo Estado do Piauby, disse aqui que, 
emquanto esses estado,s não est avam orga.nisados constitu.cionalmente, a 
sua situação era a de um prolongamento do es tado revolucionario, que a 
unica autoridade que ~hi se podia fazer sentir era a mesma autoridade 
dictatorial, de que se tinha encontrado de posse e chefe do governo provi-
sorio. 

O SR. COELHO E CA~Pos. - Apreciação fals a . 
O SR. EL YSEU MARTINS. ·- Falsa n ão, verdadeira. 
O SR. QmNTINO BocAYUVA. - Diz que essa proposição, perdoe o seu 

illustre collega, encerra um preceito falso e um preceito funesto 
O Sn. ELYSEU MARTINS. - V. Ex. que defina a situação dos Estados. 
O SR . QmNTINO BqcAYUVA. - Vae definil-a . Desde o dia em que foi 

v otada a Cons tituição F ederal, si hou vesse a verdadeira compreh en.são .do 
regimen , escrupulo e respeito pela propria autoridade das instituições 
juradas,_ segundo a phFase consagrada outr'ora, ma~ hoj e substituída pela 
affirmaçao solemne da honra de todos os mandatanos, em nome dellu, os 

/ 
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governadores nomeados para esses Estados deviam manter-se naesphera dà. 
presidencia imparcial do movimento politico dos seus estados, deixando que 
os elementos populares se pronunciassem livremente (apoiados); não deviam 
ir com o intuito e o fim de fazer uma politica nos Estados, mas de presidir 
de modo que dessem livre expansão aos elementos populares. Fóra disso 
não seria sómente a monarchia, seria consagrar-se com o proprio assenti-
mento o poder da dictadura que só se póde exercer pela força material, com 
grande descredito para a autoridà.de moral do Congresso e sobretudo para 
a propria autoridade moral da Constituição. (Muito bem.) 

A questão, por mais restricta que seja, parecendo attingir sómente aos 
interesses locaes de Matto Grosso e de Goyaz, é uma questão complexa que 
attinge e fere os interesses ela nação hrazileira perante o estrangeiro, dentro 
e fóra da patria. 

Em quanto não se estabelecer uma confiança absoluta, assegurada de 
que o reg1men republicano está implantado e executado no paiz, não , como 
a expressão da imposição da força, mas com sinceridade e verdade de um 
regímen democratico, onde o prinêipio federativo é o de todos os poderes, 
nem dentro nem f'óra da patria pode-se considerar garantida esta ordem de 
cousas. (Apoiados.) 

(Ha alguns apartes. ) 
A côntrâdicção que es tá embaraçlirido ao mesmo tempo a vida do Poder 

Executivo , e a vida do Congresso Nacional, e tanto mais lastimavel e tanto 
mais digna de severa censura, quanto não ha quem ignore que ha um 
movimento espontaneo, um movimento sincero, um movimento fecundo em 
grande resultado de uma approximação, de uma cordial harmonia entre o 
chefe do Estado e as altas corporações, entre as quaes estão divididos os 
poderes . 

Tend'o confiança na lealdade do Presidente da Repli.blica e no seu 
empenho patriotico de promover o bem estar ele sua patria, não se deve 
deixar de es tranhar que elle, pondo de lado o auxilio efficaz daquelles que 
o podiam coadjuvar, vá perdendo o prestigio de que gosou sempre entre os 
seus patricios , e que possa t er a gloria invejavel de deixar na historia e nas 
tradições deste paiz o nome mais honrado e patriotico. 

(Ha um aparte.) 
Isso só da harmonia pôde resultar, e ha de provir não da subordinação 

de um poder a outro ... 
O SR. AMARO CAVALCANTI. - Dá um aparte. 
O Sn. Q. BocAYUVA. - E' a razão pela qual contrariando o pensa-

mentçi de,alguns collegas, pensa que votando por este projecto o senado 
respeita a esphera da sua aLtribuição, e não invade por nenhuma maneira 
a esphera das attribuições do Poder Executivo. 

E' mesmo inclinado a crer que o proprio Poder Executivo poderá vêr 
neste projecto, uma vez convertido em lei, a arma de que elle precisa para 
intervir. 

O meio de alcançar o hem não é sómente mudando o pessoal ao chegar 
as noticias dos abusos commettidos por esses delegados; seria mesmo uma 
tarera superior aos esforços de um poder regular, e mesmo com algum 
desses Estados já se tem dado a hypothese de chegar um nomeado posterior 
ao anterior, e colloca o g·ovcrno federal na attitude de não saber a quem 
deve deleg·ar a sua confiança. de não ter o meio necessario para manter nos 
Estados o imperio ela justiça e da ordem publica. 

Não sabe, nunca lhe aprouve attribuir má fé a ninguem, muito menos 
aquelles que por sua alta posição de responsabilidade polilica, teem direito 
á consideração daquelles que podem fazer a critica de seus actos, mas em 
uma communicação ha pouco tempo lida nesta casa, recorda-se de que o 
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Poder Executivo, por orgão de um dos ministros, declarou ao Senado que 
se taes ou taes abusos se haviam dado naquelles Estados, encontrava-se em 
difficuldades pelos escrupulos que tinha de interferir no assumpto, para não 
ferir o principio federativo. 

o SR. vV ANDENKOLK. - Sing·eleza governamental! 
O SR. QurNTINO BocAYUVA. - Diz que essa allegação não póde ser 

tomada ao serio. Si a condição dos Estados onde esses abusos e essa 
situação deploravel se tem manifestado, é justamente a de dependenCia do 
Poder Executivo, visto que constitucionalmente elles ainda estão fóra da 
esphera · da propria instituição constitucional ; como é que póde faltar ao 
governo a autoridade necessaria para influir sobre os seus mandatarios, 
afim de obrigal-os a seguir uma politica mais discreta, mais prudente, mais 
justa, mais respeitadora dos direitos e da liJJerdade de seus concidadãos? 

Mas neste ponto não sabe si sómente os Estados ainda não constituídos · 
são aquelles onde o principio federativo ainda está menos bem represen-
tado. Seria uma questão incandescente, e até neste momento inconveniente 
que o orador a agitasse. 

Mas para prova da asserção, que ba pouco aventurou, de que nem em 
toda a parte se comprehende ainda perfeitamente a indole do systema 
politico ciue foi adoptado, lembrará que em uma legislatura local, ainda ha 
poucos dias apresentou-se uma indicaçfw, requisitando do Poder Executivo 
que fizesse a~resentar a essa legislatura local o convennio celebrado com o 
governo dos Estados Un~dos da America do Norte. 

Ora, é realmente nã,.o ter lido a Constituição, em nome da qual essa 
mesma legislatura, está funccionando, a pretenção de exigir do Governo 
Federal que mande apresentar um tratado internacional a urna. legislatura 
local ! Por outro lado n ijco faltam vozes autorisada~ que assegurem que os 
Estados autonomos representam outras tantas soberanias, e que ao 
Congresso Nacional faltam attribuições, falta poder para interferir na sua 
vida intima e conhecer. da propria indole da sua instituição. Ahi é que é o 
grande erro e o grande engano. (Apoiados.) 

Não SP pó de confundir autonomia local, isto é, a extensão de liberdades, 
de independencia necessa,ria para gerir livremente os seus interesses em uma 
esphera de acção tão ampla, como mais ampla ainda poderia ser a esphera 
das municipalidades, ql.J.e nesse caso viriam tambem a constituir a sobe-
rania municipal; com essa soberania e independencia politica vinculada por 
um contracto, que esse qão é o regímen da federação como foi feito. 

Nos Estados Unido&, onde se fo[ buscar os moldes para a instituição 
que foi adoptada, as autonomias locaes, verdadeiras soberanias indepen-
dentes, precederam a uqião; no Brazil, foi o contrario, a união precedeu as 
autonomias locaes. Elle era uma nação unida, homogenea, com todos os 
vínculos de homogeineiqade, que podem estabelecer a perfeita unidade de 
uma raça, de uma naçãq. De modo que, o trabalho que por tantos annos se 
empregou para fazer sentir a necessidade do desvinculamento dos appa-
relhos centralisadores do Imperio , que abafavam toda a actividade, toda a 
vida local; si o trabalho foi justamente na demonstração dessa necessidade, 
na condensação dessas aspirações legitimas e razoa veis; delle resultou a 
condensação do espírito republicano e si chegou finalmente á i:ealisação dos 
intuitos patrioticos, no dia memoravel em que a revolução tdumphante 
assegurou a transformac;ião social e política da patria. 

Nos Estados Unidos, na constituição americana ha dous artigos cujo 
espírito foi trasladado riara a pl'Opria Constituição Brazileira, émbora por 
uma fórma mais concisa, e a seu ver, menos perfeita; mas, o espírito da 
disposição constitucional é identico em uma e em outra Constituição. 

Recordará o principio americano. 



' - 61 -

Os Estados Unidos, e note o Senado que em toda a Constituição Ameri-
cana o unico artigo em que essa referencia aos Estados Unidos é feita, é 
esse; os Estados Unidos, isto é, a collectividade dos poderes estabelecidos 
pela constituição, a representação nacional da união de todos os Estados 
outr'ora confederados, garantiu aos Estados a manutenção das suas insti-
tuições republicanas. 

Por uma fórma diversa chegou-se a definir o mesmo principio, estabe-
lecendo no art. 6. 0 os casos de não intervenção, adoptou-se a fórma negativa, 
os casos de não intervenção do Governo Federal, isto é, a expressão da 
unidade nacional representada pelos seus tres poderes não intervirá, diz a 
Constituição, não poderá intervir nos negocios peculiares aos Estados, salvo, 
primeiro, para repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro ; 
segundo, para manter afórma republicana federativa . 

Ora, pergunta, si deante desta disposição constitucional tem ou não tem 
o Congresso direito não sómente, mas o dever de acudir a qualquer Estado 
onde a fórma republicana federativa não esteja sendo praticada? (Apoiados .) 

Desta disposição constitucional, resulta para o Senado , não sómonte o 
direito, mas o dever de acudir a essa fracção da União, onde o imperio da 
lei ainda não poude chegar. (Apoiados.) 

De modo que, dentro das proprias attribuições, exercendo unla funcção 
que é propria do Senado, cumprindo um preceito constitucional e um dever 
que delle decorre, o CongTesso votando uma lei que proveja por qualquer 
fórma a necessidade de attender o mais promptamente possível , a consti-
tuição desses Estados, que ainda estão privados do regímen constitucional, 
procederá com acerto, com sabedoria, e zelará particularmente a verdade 
do systema federativo republicano, que é a verdade constitucional. 

Por conseguinte, não desejando tomar mais tempo ao Senado e acredi-
tando que da adopção deste projecto, inde,rendentemente da substituição 
dos governadores e de uma intervenção od10sa nas faculdades do proprio 
Poder Executivo, resultará meio mais prompto e mais efficaz para encurta1· 
o caminho doloroso que estão fazendo esses Estados para attingirem o esta-
belecimento de sua verdadeira estruciura institucional, sem necessidade de 
recorrer a meios coercitivos ou violentos , sem necessidade de interpor auto-
ridade moral do Congresso, para promover nesses Estados a substituição 
de umas influencias por outras, de umas por outras preponderancias que 
acaso disputem a superioridade nos manejos dos negocios de seu estado; 
sem interpor mesmo juízo a respeiLo da maior ou menor lealdade com que 
tenham procedido as diversas parcialidades; si poderá convertido em lei 
este projecto, assignalar dous factos positivos que bastam, quando menos, 
para salvar as intenções e autoridade moral do Senado. 

De um lado manda-se ao Poder Executivo, para que o execute, um meio 
que a propria Constituição lhe confere : o mandato da assemhlêa expressado 
nessa lei; por outro lado é uma esperança consoladora aberta aos oppri-
midos ou vencidos desses proprios Estados, que, á simples noticia de vot ação 
desta lei se considerarão assegurados nos seus destinos e liberdade, podendo 
attender quanto devem á prosperidade e engrandecimento de suas proprias 
instituições. (Apoiados; muito bem, muito bem.) 

O Sr. Generoso Marques. - Sr. presidente, tenho ouvido com toda 
attenção os discursos com que os illustres membros desta casa, que sus-
tentam o projecto, teem procurado defendel-o, e, apezar do esforço que hei 
empregado para convencer-me de que me acho em erro, apezar da extraor-
dinaria superiol'idade dos oradores que defendem o projecto, já quanto á 
competencia intellectual, já quanto á autoridade para a melhor orientação 
republicana, cada vez mais se revigora em meu espírito u. convicção de que 
a verdade está de meu lado. 



Quer me parecer que o que tem predominado nesta discussão tem sido 
o sentimentalismo, a sympathia da causa dos estados que se dizem oppri-
midos e pedem providencias para que nelles se realise a organisação já 
effectuada nos outros, sympathias da qual partioipo tambem. 

E a prova de que é esse o ponto predominante na discussão, está em 
que o argumento - Achilles - de quasi todos os defensores do projecto é 
este : " pois havemos de tolerar que o governo esteja indebitamente inter-
vindo nos negocios dos estados, impedindo-os de chegarem á sua orga-
nisação constitucional? Demos um remedio a isto; si este projecto não 
serve, indiquem-nos um meio de reparar o mal que todos sentem e 
lamentam." 

Porventura é isto razão para que o Poder Legislativo se julge legalmente 
revestido da faculdade de resolver essas dil1iculdades que os nobres 
senadores encontram, como todos nós? 

Si as nossas instituições são deficientes, si não indicam remedia para o 
mal que tratamos de reparar, oom que direito o Poder Legislativo julga-se 
armado deste poder que as instituições não lhe conf'erem expressamente, 
como fôra mister, porque, como b em disse um dos nobres senadores que 
trataram desta materia, a competencia é de direito estrioto, não se póde 
ampliar? 

Já disse, e a discussão cada vez mais me convence desta verdade: o 
erro foi do Congresso Constituinte; provém de lacuna da nossa Constituição, 
de não ter ella provido sobre as medidas provisorias necessarias para. a 
organisação dos Estados.1 

Sr. presidente, uma 4as maiores garantias das fórmas de governo livres 
é a perfeita limitação do~ poderes politicos e o respeito reciproco de todos 
elles aos lünites que lhes são assignados na Carta Constitucional. 

Si os poderes políticos não teem perfeitamente delimitadas suas attri-
buições; si hoje o Poder J;.,egislativo invade as attribuições do Executivo; si 
hoje os poderes da Unjão invadem o dos Estados, que amanhã o Poder 
Executivo, o Poder Judic{ar.io procure invadir as attribuições, a competencia 
do Poder Legislativo, e o$ Estados se julguem tambem armados de autori.-
sação para exercer em qs poderes que áquelles concede o pacto funda-
mental? 

V. Ex. Sr. presidente, já uma occasião, em esphera muito mais restricta 
salientou a gravidade da ,inobservancia da lei; V. Ex. dessa cadeira disse qi.ie 
todos os dias se fazem nesta casa accusações ao Poder Executivo, censuras 
acerrirnas ao governo, m<ts, que para que estas censuras possam ter echo na 
opinião, para que o Senado julgue-se bastantemente forte para articulai- as 
e dar-lhes effeito, é necessario que o 8enado dê o exemplo de respeito á 
lei. V. Ex. se referia simnJesmente a uma questão regimental, á lei que tem 
execução sómente neste recinto, sómente entre os membros desta assem-
bléa. 

Que não se deve dizer em relação á Constituição que, organisando os 
poderes politicos, eleve ser por todos elles acatada, sob pena de, desde já, 
quando apenas começa a sua execução não merecer da parte dos cidadãos, 
da parte dos funccionarios obrigados a mantel-a, aquelle respeito, aquelle 
acatamento de que dependem a tranquillidade e a felicidade da patria? 

Qual é o remedio 'l perguntam os nobres senadores. Sli elle não existe na 
Constituição, respondo, q,ue autoridade tem o corpo legislalive ordinario 
para invental-o ? Sinão j4lgaes efficaz a intervenção do Poder Judiciario, o 
elemento ponderador, regulador da harmonia dos poderes políticos, embora 
essa intervenção seja liruitada aos casos occurrentes, então só restam os 
meios indirectos , e esses encontram-se expressos na Constituição. 

Não contesto a attriJ:>uição do corpo legislativo para decretar a pru;te 
criminal do projecto em cj.iscussão, a qual eu acceitaria com certas modifi-
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caçôes. Si pretende-se declarar criminosos os actos que estão praticando 
os governadores de Goyaz e Matto Grosso, faça-se a lei criminal, estabele-
çam-se as penas e prornover-se-ha a punição dos que a i,nfringirem. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA. - Porém para os factos posteriores. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - O crime só existe depois que elle é qua-

lificado em lei. .. 
O pR. FIRMINO DA SILVEIRA. - Apoiado. 
Q SR. GENEROSO MARQUES. - ... mas definir hoje o crime e annullar os 

actos praticados anteriormente á sua qualificação, é o que não me parece 
que esteja de accordo com os principios elementares de direito e nem com 
os preceitos da Constituição. 

O SR. TAVA,RES BASTOS. - Mas como lei interpretativa póde-se fazer. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Não póde ser uma lei interpretativa, 

porque não está na Constituição o pensamento de punir o acto pelo qual 
um governadol.' adia ou proroga a assembléa de um Estado (apoiados); não 
es tá na Constituição nem siquer a determinação de gue o governador· con-
vocará a assembléa constituinte do Estado. A Constituição não cog·itou dos 
actos dos governadores da dictadura, porque ella, como já disse, não deu 
providencias para a organisação dos Estados ; deixou a estes a faculdade 
de organisarem-s.e corno b em o entendessem,, corno a unioa . limitação de 
respeitarem os preceitos do Constituição Federal. 

Note o Senado. : 
Quando se discutiu o art. 62 do projecto de Co,nstitu,ição, que correspon-

dia ao art, 63 da nossa actual carta constitucional. foi pelo voto do Congresso 
Constituinte eliminado o n. 2 desse artigo, que dizia : 

" Os governadores e os membros da legislatura local serão electivos. " 
Até isto, até um principio que parecia fundamental na organisação dos 

Estados, a electividade dos Governadores, o Congresso eliminou do projecto 
de Constituição. Para que? Para manter em toda sua amplitude a liberdade 
do Estado na obra de sua organisação, e neste intuito substituiu todo aquclle 
art. 62 e seus numeros que limitavam a acção . do Estado pela simples dis-
posição do art. 63, que diz ( lê) : · 

" Cada Estado reger-se-ha pela çonstituição e pelas leis que adoptar , 
respeitados os principias constitucionaes da União. " 

Deixou, portanto, a mais ampla, amais completa liberdade aos Estados. 
E, ainda mais, em toda a Constituição não se encontra uma só vez a 

palavra gooernador como se encontrava no projecto d.e Constituição decre-
tado pelo governo. 

O SR. MoNTErno DE BArrnos. - Entretanto elles estão intervindo, estão 
a impor a sua influencia de accordo com o governo, e V. Ex. acha que isso 
não é inconstitucional, que isso é dar liberdade aos Estados, que a Consti-
tuição quer que se organisem como entenderem. 

O Sa. GENEnoso MARQUES. - Âcho esse procedimento muito irregular, 
e o tenho condemnado perante os principios. · 

O SR. Col):LHP E CAMPOS. - M;as é irremediavel. 
O SR. GENEnoso MARQUES. - lrremediavel, não. E' preciso que chegue-

mos ao ainago da questão, é preciso que fallemos com toda a franqueza e 
vou usar della, porque provavelmente tenho de estar pouco tempo nesta 
casa e quero exprimir o meu pensamento completo. 

Senhores, si vós não achardes meios de responsahilisar o Preside1:rte da 
Republica pelos actos dos seus delegados provisorios nos Estados , e não os 
encontrareis na Constituição, serão inutei.s lodos estes expedientes. 
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O Sn. AilrAno CAVALCANTI. - A accusação é o meio extremo; a legisla-

ção é o meio ordinario. 
O SR. Gm-;Enoso MARQUES. - E a razão é esta (tomo toda a responsabili-

dade desta opinião) : o chefe da nação, em relação aos Estados não consti-
tuídos, não se regula pelas disposições da Constituição. Isto é uma verdade 
incontestavel, porque os representantes da nação, não só nesta como na 
outra casa do parlamento, ainda não apresentaram o meio de se organisar 
provisoriamente o governo dos Estados para este presidir á r espectiva 
organisação, á organisação constitucional. Com convicção, ninguem póde 
negar ao chefe da nação o direito d e nomear governadores provisorios, por-
que a consequencla seria ficarem os Estados em completa anarchia. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Mas para que ? 
O Sn. GENEnoso MARQUES. - Quem ha de nomear? Pois, si o Presi-

dente da Republica nomeia e demitte os governadores dos Estados sem que 
a Constituição o autorise, e vós não achaes meio para condemnar este pro- . 
cedimento, nem para supprir a falta que, porventura, se desse, si o Presi-
dente da Republica não interviesse, forçoso é confessar que o Poder Legis·· 
!ativo ordinario está desarmado dos meios directos para, por si só, resolver 
os conflictos entre esses ~overnadores e os congressos estaduaes. 

Pois esses funcionar10s, na vossa opinião, não teem existencia legal e 
ides dar-lhes _regulamento ! (Apartes) . _ . . , 

Sem duvida alguma todos os cidadãos da Republica estao sujeitos a 
Constituição como estão 'ás leis ordinarias, mesmo ás do antigo regímen, que 
a Constituição mandou vigorar, mas aqui trata-se da organisação geral dos 
Estados, de caso sobre o qual a Constituição é omissa. 

Apresente:in-me as di1,>posições da Constituição que dão solução a estas 
duvidas. Vejo que não m~ respondem. Quem nomeia os governadores pro-
visorios ? A Constituição não cogitou delles. 

Chegareis, pois, !orçqsamente commigo, á esta conclusão : que, omissa 
a Constituição, o que vigora é ainda o poder dictatorial de que foi armado 
pela revolução o actual Presidente da Republica. (Apartes.) . . 

Todo o mal de onde provém ? Provem dos governadores provisor10s 
que subsistem. A questão, pois, é toda com os governadores. Demittam-se, 
procure o Congresso affa,stal-os dos Estados; sem isto nada conseguirá; 
mas quem é que demitte os governadores ? E' por uma lei que se faz esta 
demissão? Não, çr1;1em o demitte é. o chefe da nação. (Apartes) 

A responsabilidade qessa omissão e toda nossa, dos legisladores cons-
tituintes, que dormimos sobre o caso, e tanto maior é essa responsabilidade, 
quando o mal foi apontado no momento. 

Houve quem observasse que não havia na Constituição providencia para 
a nomeação dos governadores dos Estados; houve quem indicasse uma 
medida que a Conslilui\1te recusou, mas não substituiu, como devera ter 
feito. 

Ui11 Sn. SENADOR. - A emenda foi retirada. 
~ Sn. GENEROSO MAT!QUES. - E' a mesma cousa; o Congresso approvou 

a retITada da emenda, como rejeitaria esta; é questão de palavras. 
A competencia ha de estar expressa. Qual é o artigo? A commissão da 

Camara dos Srs. Deputados diz que é o art. 34 n. 34 da Constituição, já tive 
occasião de examinar essa disposição e notei que a commissão recuou do 
preceito constitucional applicavel á. hypothese, porque viu que esse preceito 
contrariava a sua opiniãQ : 

E' o § 33 do art. 34, que diz (l~): 
11 Decretar as leis e r~soluções necessarias ao exercício dos poderes ... " 
Si se limitasse a isto, estava liquidada a questão; mas o legislador 
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constituinte accrescentou : '' que pertencem á União. " Não comprehendeu, 
pois, as leis e resoluções necessarias ao exercicio do poder dos Estados. 

O § 34, em que se fundam os defensores do projecto, diz (l~): 
" Decretar as leis organicas para a execução completa da Constituição. " 
Ora, que são leis organicas ? São as que dão organisação aos serviços 

creados pela Constituição. 
Mas quaes são os serviços cuja organisação compete ao Poder Legisla-

tivo Federal? São os que a Constituição especifica. Já t emos a lei organica 
da magistratura federal, feita pelo governo provisorio, o que não exclúe a 
competencia do Congresso ; está tratando o Congresso de leis de orCJ"anisa-
ção do exercito, leis organicas da instrucção publica, leis organicas á'a mu-
nicipalidade do Districto Federal. 

Nesta casa está em discussão a lei da organisação dos ministros, a lei 
da responsabilidade do chefe do Estados: está em elaboração a lei organica 
eleitoral. 

Eis aqui as leis organicas que nos competem. 
Como vamos agora fazer ·leis organicas para os Estados ? Com que 

direito ? . 
A voz eloquente e autorisada do ilustre senador pelo Rio de Janeiro, 

que me precedeu na tribuna, acaba de suggerir um novo argumento no 
art. 6° da Constituição, que autorisa s governo federal a intervir em nego-
cios pecLiliares aos Estados, para manter a tórma republicana federativa. 

Daqui deduziu S. Ex. a competencia que teem os· poderes da União de 
intervir nos factos que chamam a nossa attenção pela discussão do projecto 
porque este tende a manter a fórma republicana federativa. 

Mas isto, senhores, é uma these constitucional. 
Não determina a competencia deste ou daquelle poder ; é uma these que 

foi desenvolvida em outros artigos da ConstitUição, onde se procurou, para 
garantia dos princípios estabelecidos, armar os poderes politicos dos meios 
necessarios para os fazer effectivos. Portanto, este preceito não resolve a 
questão. E' preciso, como fez o nobre senador pelo Rio Grande do Norte, 
como fizeram os outros colle&:_as que discutiram o assumpto, como fez a com-
missão da Gamara dos Srs. Deputados, procurar entre essas attribuições 
dos diversos poderes, aquella que pôde dar o meio para a solução da 
questão. 

o Sn. GIL GouLAill'. - Logo, V. Ex. concorda que na Constituição 
existem disposições que servem para o caso. 

O Sn. GENEROSO MARQUES. - Logo, deviam existir na Constituição. 
O nobre senador esquece que para mim a Constituição é omissa a este 

res~eito. Podemos empregar meio indirecto, já o disse mais de uma vez e 
repito, podemos definir o deliclo e comminar-lhe a pena; mas não temos 
meio directo de intervir nos Estados. Essas difficuldades que apparecem 
agora nos Estados deviam ser previstas. 

Nada mais natural; não se transforma de um momentq para outro um 
regímen de governo, substituindo-o por uma fórma inteiramente diversa da 
precedente, sem obstaculos, inevitaveis mesmo quando como succedeu entre 
nós, as novas instituições são bem acceitas por toda a nação. 

Podemos considerar-nos felizes pela facilidade com que vamos atraves-
sando o período de organisação, de modo que sómente dous ou tres Estados 
estão por entrar no reginrnn normal; quando o que se suppunba era que 
muitos annos seriam precisos para che~~rmos a este resultado. 

O nobre senador que me precedeu a.isse que a difficuldade que da parte 
dos im1rngnadores do projecto apparccia, para resolver a questão, nascia d e 
uma con l"usão de noções elementares entre autonomia e soberania. 

S. Ex., mestre na interpretação das instituições republicanas, procurou 
DOCU!IIBNTOS PAllLAlllENTARES. - YOL. I. 5 



nos ensinar como a nossa ConstiLuição conferiu aos Estados autonomia, ma.s 
não soberania. 

Peço licença a S. Ex. para perguntar a qual dos mestres havemos de 
seguir nesta licção: a S. Ex. ou ao nobre senador por S. Paulo, ex-ministro 
da justiça? 

Quando no Congresso Constituinte, em uma importantíssima discussão 
a proposito da organisação judiciaria, aquelles que o contestavam diziam 
que os Estados entre nós não eram soberanos e sim autonomos, S. Ex., em 
resposta, procurou delidamente demonstrar-lhes que estavam em erro, que 
os Estados são soberanos e não simplesmente autonomos. 

Mas, como quer que eja, e devo declarar que me inclino mais á opinião 
que acaba de sustentar tão brilhantemente na tribuna o honrado senador 
pelo Rio de Janeiro ; qualquer que seja a theoria verdadeira, o que é certo é 
que havemos de ir procurar a maior ou menor amplitude das attrihuições 
da Constituição, e ver até onde ella esLende essa soberania ou essa auto-
nornia. 

Ora, da discussão havida, o que me parece cada vez mais claro é que 
os poderes· federaes, pela serie de attribuições que lhes dá a Constituição 
da Republica, não se acham munidos de meios para intervir . directamente 
na organisação dos Estados, os quaes a Constituição suppoz habilitados com 
todos os recursos para procederem á sua propria orgaoisação constitucional 
com aquella facilidade com que se fez a da União. 

E para terminar esta 1ponto, faço uma interrogação aos nobres senadores 
que sustenLam o projecto : si estas difficuldades tivessem occorrido, não em 
relação aos Estados, mas em relação á organisação da União; si tivessem 
havido, por exemplo , successivos adiamentos do Congresso Constituinte; si 
o chefe da nação não tivesse procedido com o desinteresse e patriotismo 
com que procedeu, convqcando prnmptamente e para periodo relativamente 
breve o Congresso Consti,ttúnLe e entregando-lhe os destinos da nação; qual 
o remedio? 

O SR. AMARO CAVALCANTI. - O nosso dever era reagir. 
O SH. GENEROSO MARQUES. - Eis alú a resposta do nobre senador 

auxiliando-me; nova re olução1 mas V. Ex. não acha outro recurso, wn 
meio pacifico de destruir os effeltos desses actos. 

Por que? Porque a nf!.ção não estava organisada, não tínhamos ainda 
uma Constituição. 

Pois o caso é agora quasi o mesmo em relação aos Estados. E digo 
quasi, porque já demonstrei que tínhamos meios indirectos na Constituição; 
carecemos, porém, de poder, para directamente intervir na constituição dos 
Estados. 

E' quasi a mesma si~uação em que se acham aquelles Estados ainda 
não organisados, e si ~ssim não fosse, os nobres senadores já teriam 
respondido á minha interrogação. ' 

Qual o meio que tenfl.es para impedir que continue em um Estado esse 
governador ou outro que o chefe da nação entenda que alli deva conservar, 
apezar dos protestos e reclamações que chegam ao Congresso? . 

Eis aqui o que penso a respeito da generalidade do projecto. 
Tenho, porém, objecções muito serias a respeiLo de um artigo, ao qual 

o nobre senador por Sei;gipe, a quem muito considero desde o tempo em 
que tive a honra de ser seu collega na Camara dos Deputados, liga interesse 
íundamental. 

O SR. CoELno E CAMPOS. - Ligo interesse ao projecto todo. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - E' o art. 4. 0 , que foi encartado no 

projecto á ultima hora na ultima discussão da Camara dos Deputados. 
Este artigo é a mais dirçcta annullação que se póde praticar ... 
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O Sn. COELHO E CAMPOS. - Da prepotencia dos governadores. 
O Su. GENEROSO MARQUES. - ... do poder, que ninguem contestou aos 

congressos constituintes dos Estados, de proverem á verificação de seus 
poderes ; é uma disposição regimental dos congressos, não é outra cousa, 
porque até estabelece a fórma da approvação da Constituição e da eleição 
do governador e dos vice-governadores e o tempo em que este acto se ha 
de r ealisar. 

Tanto as minhas considerações calaram (e não esperava outra cousa 
do espírito lucido do nobre senador por Sergipe) que S. Ex. julgou neces-
sario mandar uma emenda, que se acha tambem em discussão e que 
corrigirá, é certo, um dos defeitos do proj ecto, aquelle que se refere á 
maioria necessaria para a reunião do Congresso e para a votação. Mas 
não é este o unico vicio, ha outros ; nem a disposição do artigo me par1~ce 
necessaria para o complemento do projecto, acho- a até dissonante do .fim 
capital deste, porque o projecto trata de pôr cobro ás arbitrariedades dos 
governadores contra os congressos e o artigo trata de annullar actos 
praticados pelos congressos constituídos. (Ha um aparte.) 

A mim não incommoda absolutamente, porque o paragrapho unico 
deste artigo, que é a parte sanctiva, não é applicavel ao estado que 
represento. 

Si o paragn,1.pho declarasse nullos todos os actos praticados contra a 
disposição do artigo, podia effectar a eleição do presidente e dos vice-
presidentes daquelle estado, porque essa eleição foi feita antes da appro-
vação da sua constituição, em virtude de uma lei de caracter constitucional, 
assim como foi a do presidente de S. Paulo, do governador do Rio de 
Janeiro .. . 

O Sn. CoELHO e CAMPOS (com ironia) . - E as de outros estados. 
O Si~. AMARO CAVALCAN'l'I. - E tudo illegalmente: o carro adeante 

dos bois. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - E' o que resta provar. Mas é desneces-

sario o artigo, para os intuitos do projecto, porque embora defina o que são 
estados organisados, essa definição era escusada desde que taxativamente 
menciona cada um dos actos que são annullados e incnminados pela lei. 
(Ha um aparte .) 

Si teve algum alcance mais, ainda é attentatorio da Constituição, 
i•orque esta não limitou, nem determinou a occasião do exercício autono-
mico dessas attribuições conferidas aos Estados• (Lé) .. . • e eleitos o governa-
dor e vice-governador. 

Já demonstrei que a Constituição não impõe a condição de ser electivo o 
cargo de governador. 

E ternos já mn exemplo; o Congresso de Goyaz não elegeu governador, 
determinou na constituição que servisse de governador até á eleição definitiva 
o presidente do congresso. Do mesmo modo podia a constituição de 
qualquer outro Estado determinar que seu primeiro governador fosse o 
mesmo que lá estava representando o governo central. 

Podia, porque não ha na Constituição disposição que o vede. 
Portanto, como vae esta lei prescrever ~e os governadores serão 

eleitos em tal tempo, deste ou daquelle modo? (Ha um aparte.) 
Até designa a denominação · que terão os chefes dos Estados : serão 

governadores e vice-governadores, quando é sabido que alguns Estados 
não adoptaram esta denominação; os do Paraná, S. Paulo, Minas, Ama-
zonas e outros adoptaram a de presidente e vice-presidente. 

De modo que o artigo considera irregular o acto dag_uelles Estados cujos 
congressos elegeram seus governadores antes da Constituição .. . 
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O SR. COELHO E CAMPOS. - Fóra da Constituição. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Mas em virtude de lei especial decretada 

pelo proprio Congresso. Pois o nobre senador pretende que com este artigo 
se vão annullar todas essas eleições ? 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Dá um aparte. 
E ' verdade : V. Ex. declara que não é esta a intellig-encia do artigo, e 

o paragrapho unico assim autorisa a entender, porque diz (ld) : 
« São nullos de pleno direito, para dar logar a sua repetição legal, os 

actos e deliberações tomadas sem essa maioria. " 
O SR. AMARO CAvALCANTI. - Dá um aparte. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Engana-se o nobre senador; discuti para 

mostrar que aquella limitação é inutil. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Dá um aparte . 
O SR. GENEROSO MAHQUES. - Si o que annulla o acto não é ter sido 

praticado em desaccordo com a Constituição e sim a falta de maioria legal 
para funccionar a assembléa, segue-se que esta di~posição não comprehende 
a da ultima parte do artigo e, portanto, devia esta ser supprimida por 
inutil. 

De tudo isto concluo que ainda quando as outras disposições do 
projecto sejam adoptadas, esta me parece que não está no caso de merecer 
a approvação do Senado. 1 

O SR. CoELHo E CAMPO~. - A mais innocente, vejam isto ! 
O SR. GENEHoso MARQUES. - Declarei que mandaria uma emenda 

suppressiva, mas depois re~ecti e deixei de mandal-a, porque trata-se da 
~· discussão, em que a votação é por artigos, e posso perfeitamente votar 
contra este artigo, independentemente da emenda. 

No final dos seus discullsos, tanto o nobre senador por Serg·ipe, como 
o nobre senador por Matto 0-rosso, exagerando a importancia do meu apoio 
nesta questão ... 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Não, senhor. 
O SR. GENEHoso MARQt/ES. - ... apoio de que SS . Exs. não precisam ... 
O SR. COELHO E CAllIP0\3. - Muito, muito. 
O SR. GENEROSO MARQqEs. - ... porque o projecto já está previamente 

approvado por grande maioria desta casa ... 
O SR. AMARO CAVALCA~rr. - Espero que o Senado saiba cumprir o seu 

dever. 
O Sn. GENEROSO MARQUES. - ... os nobres senadores appellaram para 

os meus sentimeri.Los de co:rpmiseração para com os seus Estados, que ainda 
não puderam se organisar, afim de que os auxiliasse nesta obra de patrio-
tismo que SS. Exs. estão fazendo em prol da organisação dos mesmos 
Estados. Mas sinto dizer ... 

O SR. CoELIIO E CA.t"11POS . - Non possumus ... 
O Sn. GENEROSO MARQUES. - ... que, por maior que seja o affecto que 

me liga ao nobre senador por Sergipe e o desejo que tenho de concorrer 
com 8. Ex. para pôr cobro il- esses actos que, como já disse, condemno por 
arbitrarios e irregulares , entendo que não devemos resolver questões desta 
gravidade pelo sentimental,ismo, sinão unicamente pelo imperio da razão; e 
é porque estou convencido, e a este respeito agradeço o juizo que, acerca 
da sinceridade das minhas convições, externou o nob1'e senador pelo llio 
Grande do Norte ... 

O Sn. COELHO E CAMPO!';/. - Não ha duvida nenhuma ; não se póde negar. 
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O SR. AMARO CAVALCANTI. - E ainda o mantenho ; cr eio que V. Ex. está. 
perfeitamente convencido. 

O SR. GENEROSO MARQUES . - : . . que não posso acudir ao appello 
de SS. Exs. . 

O nobre senador por Matto Grosso provocou nesta discussão um 
incidente, que não posso deixar ·passar sem algumas considerações, a que 
me obrigam não só o mandato que recebi dos meus concidadãos pará 
representar o Paraná nesta Gamara, como a immerecida votação que me 
deram para presidente daquelle Estado. (Não apoiados .) 

Em um ponto estou de perfeito accordo com o nobre senador por Matto 
Grosso : é quanto á preferencia que S. Ex. revelou, do meu illustre 
companheiro ·de representação para o cargo de presidente ou governador 
do estado que ambos representamos nesta casa. 

Reconheço a superioridade do nobre senador, tanto em relação a 
talentos, como em relação á orientação republicana. 

O SR. UBAJ,DINO no AMARAL. - Não apoiado. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Mas, infelizmente, nem eu, nem o nobr· 

senador por Matto Grosso sorrios o juiz desta ques:tão . 
Elia foi, bem ou mal, resolvida pelos unicos competentes, que são 

os membros do congresso do Estado do Paraná e, bem ou mal, é o eleito 
por esse congresso aquelle que tem de exercer, durante o primeiro 
quatriennio, as funções inherentes ao governo. . 

Mas, estimei que o nobre senador provocasse esse incidente, porque 
preciso tirar a limpo algumas arguições, um tanto vagas, porém nem por 
isso destituídas de muita gravidade, que no principio desta sessão foram 
aqui formuladas pelo meu illustre collega. senador pelo Estado que 
represento, e tambem até onde poderá ir a minha participação nos actos, 
que S. Ex. condemnou nesta tribuna, praticados pelo ultimo governador no 
período da dictadura . · 

S. Ex. julgou-se obrigado a intervir no incidente, não só por tel-o 
provocado o nobre senador por Matto Grosso, como tambem porque disse 
S. Ex. que a cada passo eu estava, por meio de apartes, chamando a. 
attenção do Senado para o que se passou no Paraná. 

Si se fallava a respeito dos abusos que se praticavam no Estado A, 
exclamou o nobre senador, eu acendia logo com um aparte : • Isto não se 
deu no Paraná" ; si tratavacse da organisação de serviços em relação ao 
Estado B, eu acendia com outro aparte: " No Estado do Paraná isto se fez 
muito bem. " 

Mas, apello para o Senado : quantas vezes ·interrompi discursos ou 
proferi apartes semelhantes ? Duas unicamente : uma quando fallava o 
nobre Sr. 2. 0 secretariai em r elação aos negocios de Goyaz, e outra quando 
fallava o no.bre senaa.or pelo Maranhão e a proposito de um aparte, 
supponho que do nobre senador pelo !lio Grande do Norte. 

O SR. AMARO ,CAVALCANTI. - É exacto; me lembro bem. 
O Sn. GENEROSO MARQUES . - O nobre senador pelo Espírito Santo 

c.ondemnava o que se estava praticando e se praticára nos Estados com 
tanta generalidade, que me obrigou a dizer : " V. Ex, não póde generalisar 
a sua accusação, porque não conhece as eleições effectuadas em todos os 
Estados . " 

O nobre senador pelo Maranhão fundamentava o seu projecto a respeito 
da nomeação de magistrados, e o nobre senador pelo Rio Grande do Norte 
deu um aparte, dizendo : " Em todos os Estados prescindiu-se do f essoal 
que fazia carreira da magistratura, e organisou-se esta com pessoa alheio 
a ella. " Eu disse : " Menos no Paraná. " 
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O Srt DOMINGOS VICENTE. - A minoria fórma a excepÇão . 
O SR. GE!'ffiROso MARQUES. - Ora, es ta é a verdade, e aquella minba 

observação tinha por fim salvaguardar com effeito o meu Estado dessa 
condemnaçã:o que pesa sobre Goyaz, Matto Grosso, Sergipe e outr os 
Estados. 

E eu tinha obrigação de fazel-o : pi'imeiro, porque estou convencido de 
que o Estado do Paraná se organizou muito r egularmente; segundo1 porque 
é verdadeira a minha proposiçãoJ pois, fui eu qúerb. decre :ou á. organisação 
judiciaria do Estado d o Paraná, fui eu quem fez as primeÍÍ'às nomeações do 
seu Tribunal de Appellação e dos seus juizes de direito, e, portanto, posso 
dar testemunho ele que não inclui na magistraturá daquelle Estado um só 
individuo estranho a essa carreira . .. 

O. SR. CoELHo E CAMPOS. - Obrou muito b em. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - . . . mesmo ein virtude das disposições d â 

lei organica da magistratura daquelle Estado, lei que procurei modelar pelo 
projecto de Constituição que já estava em discussão . . 

Pretenderia S. Ex. que ouvisse tudo isso em siHmGiO ? Então melhor 
fôra que o nobre senador não tivesse tomado a iniciativa d a minha 
revocação á es ta casa. 

Occupando aqui uma cadeira e sendo tambein presidente do Es.tado qúe 
represento , não fôra digno dupla da confiança com que me honraram os 
paranaenses si não procurassy defender-me da increpação que porventura 
resulte das plirases de S. Ex. ou de qualqueí· outro collega nosso. . 

O no:tli·e senador declarou que não queria tratar dos eleições do 
Paraná. Tambem não virei abusar da attenção do Senado com questiun-
culas eleitoraes; não o fiz jámais na antiga camara dos deputados, como 
faria agora quando o Senado não tem que intervir nessas questões '1 

Mas não posso deixar de r,rotestar contra a nota, que S. Ex., no começo 
da actual sessão, aqui lançou no que denominou - capitulo da eleição do 
Paraná. 

Essa nota foi : - Vide Gqraz, vide Espirita Sànto. 
E' inteframente injusta ~s ta sentença do nobre senador. O que se 

passou em Goyaz, que motivou as reclamações que conhecemos, foi o t er 
rmpedido 1J governador que se constituisse o Congresso; mas no Paraná 
eleito o Congresso, este reuiüu-se no dia competenLe, verificou os seus 
poder~s e installm:-se sem a rnendi· perturbação. ' 

Pode ter relaçao o que se passou no Pru·àna com o que se diz ter 
succedido no Espirito Santo, cujos representantes, nesta casa, asseveram 
ter vencido nas urnas um partido, dando a apuração victoria a outro 
partido? 

UM SR. SENADOR. - V. El\(. não póde fallar do Espirito Santo, do mesmo 
modo porque entende que o rµeu colloga não póde fallar no Paraná. 

O SR. GENEROSO MARQUES . - Não estou discutindo os negocios do Bspi-
rito Santo, estou repetindo o que VV. EExs. dizem, isto é, que alli forrun 
apuradas actas falsas, de mpdo a dar ganho de causa ao partido vencido 
nas urnas. 

Ora isto ninguem attribuiu á eleição do Paraná; ella foi feita com o 
concurso dos dous partidos, que mais ou menos estiveram representados 
nas diversas mesas; houve alg_1:1ns protestos, muito poucos , em quatro ou 
cinco secções, porém nip.gue~ Cl.isse que foram apuradas actas falsâs; nunca 
houve semelhante arguição. 

Não houve duplicata em .p.enhuma localidade. 
Portanto, que semelhançlj. póde haver entre o que se passou no Paraná. 

e o que se diz ter occorrido np Espírito Santo? 
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U:i.i SR. SÊNADon. - Dá i.uh aparte. 
O SR. GENEÜ.oso MARQUES. - O nobre senador não contestou que eu 

deqlarei, 'com toda franquçza, que acceitava-o parà governadór do Parariá. 
S. Ex., pqr motivos qúe até hoje ignoi·o, mas respeito, recusou a candida-
tura, porém disse : " Tambem eu acceitava o nome çlo nobre senador '" -
e aqµi agradeço-lhe o juizo que a este proposito manifestou à meu respeito. 

Porém S . Ex. accrescentou : '' Hoje não teria este procedimento "· -
porqhe o nobre senador aéha-se á testa de uma fracção ao antigo partidb 
liberal; porqhe ha de ser ~rastado pelos s,eus amigos á administrar r)lal ; 
porque tem i'esponsabilidàde pelos actos do ex-governador Aguiar Lima; 
nos quaes teve coímivencia, plirase que me pareceü ouvir e que lhe escapou 
no calor da discussão, pois connivencia é cumplicidade, combinação parà 
o mai. 

o Sl!-. UBALDINO DO AMARAL. - Si usei desse termo nao Live intenção 
de offendel-o. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Mas a mesma cousa se dá de ii1ili1 pái'â 
com o nobre senador. Hoje não votarià em S. E:ic. pai'a g·overnadói· do 
Paraná, e com mais razão do cf.úe S . Ex. á meu respeito ; ijàrque, litiJiéa 
tendo o nobre senador militado eili politica, não tinha necessidade de pôr-se 
á testa de ün:i,a fracção do partido conservadoi'; podia manter-se neutro, 
como disse á S. Ex. que devia fazer . Elu tinha urna desculpa ao meiids : 
milito na política do Paraná ha 25 annos; durante a monarchia fui seinpi·e 
membro do pártido liberal e alli exerci füncções da mais álta confiança 
popular. 

Proclamada a Republica füi cbnvidàdb para a formação de um partitlo 
que era composto da maiora do antigo jjai'tido liberal, uma fracção do 
pai·tido conservador, e alguns i·epublicahôs historicos. 

Enttetanto o nobre senadbr não tinha compromisso alg·um: apresentou-
se sem precisãb algtiina á testa daquelle oúti'à pru:tido e prestóti o seu nome 
para ser candidato a governador. 

O SR. UnALDINO DO AMARAL. - Nunca me ptopui. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Mas os seus amigos o propuzeram. 
Sabia que V. Ex. não aceitava, que era um jogo que faziam como o 

seu nome; mas o certo é que o partido á cuja testa V. Ex. se achava, Bºr 
isso que era o prim.eiro signat~rio da chapa quy .elle apresei;i.tava ao Estado, 
o proclamou candidato, e nao appareceu contes~ação alguma do nobre 
senador. 

UM SR. SENADOR. - Dá um aparte. 
o Sn. GENEROSb MARQUES. - Isso é tinia apreciação inexàcta. 
Seria muito bom que o antigo partido Iiheí'fi.l do Pàranâ estívesse unido 

nà sustentação do actual g-óverb.o do Estado 1 porqüe esse partido foi alli 
semjJi'e o mais forte. 

V. Ex. sabe que no Paraná, durante um grande numêro de legislaturas; 
o partido liberal teve sen:ipí·e dous terços da assembléa provincial. RepHtl, 
isso é uma apreciação menos v rdadeira, não porque o nobre senador seja 
capaz de dizer conscientemente uma inverdade, mas pelas falsas infot-
mn.ções que $. Ex. tem dos seus arnig·os. 

Quando se proclamou a Republica, os antigos partidos dissolveram-se, 
não só nominalfüente po1' deliberação dos chefes, nias de facto; e mais farde 
fol'lnaràm-se dois outros partidos, esse que era apoiado pelo governb e sé 
compunha da maiora do partido cónse1·vador e muitos poucos rcj:mblicauos 
historicos, e a União Repuhlícana, que, como já disse se compunha da 
maioria do partido Iiberal, . de muitos conservadores, tambem de alguns 
~·epublicào.bll hlstó1icos, e de cidadãos que não pertenciam até então a 
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nenhum dos antigos partidos do Estado, como o general Cardoso, o tenente-
coronel Amorim Bezerra e muitos estrangeiros que se naturalisaram, em 
virtude da lei da grande naturalisação. . 

Ao partido que era apoiado pelo governo uniram-se alguns poucos 
chefes liberaes; e tambem á União Republicana uniram-se alguns chefes 
conservadores; de maneira que foram dous partidos inteiramente novos' os 
que se estavam degladiando, quando alli chegou o Sr. Dr. Serzedello Corrêa, 
governador que presidiu a eleição geral e que muito louvavelmente, de 
modo que faz honra ao seu tino e aos seus sentimentos democraticos, 
procurou e conseguiu harmonizar os grupos, do que resultou a organisação 
da .chapa e a eleição dos actuaes representantes do Paraná em ambas as 
camaras. 

Portanto essa indisposição de S. Ex. com o antigo partido liberal devia 
desapparecer, porque não é o par tido liberal que está sustentando o governo 
no P araná; é um novo partido, organisado é certo, com elemen1;os do partido 
liberal, como tambem liberaes existem no partido que merece o apoio do 
nobre senador. . 

Fallou o nobre senador na influencia que os meus amigos exerciam 
sobre mim; mas isto não é uma razão para que S . Ex., deixasse de dar o 
seu apoio ao collega que achava com as qualidades precisas para bem 
desempenhar o logar de governador, desde que o nobre senador, que podia 
deixar de intervir na lucta partidaria, não acceitava a indicação do seu 
n ome. 

Mas o nobre senado~ me conhece desde os bancos academicos; sabe 
quaes são os meus sentipientos, e , portanto, ha de fazer-me a justiça de 
acreditar que eu cederia aos meus amigos só aquillo que me fosse licito 
ceder, assim como o nobre senador, collocado em igual posição, o faria. 

Fóra, porém, daquillp q ue for compatível com o decoro e a dignidade 
do governo, os meus ami13"0S bem sabem que nada me podem exigir, assim 
como sei quanto devo a ;mim proprio e ao meu Estado para não transigir 
com aquelle dever a b eneficio de qualquer que seja o amigo político que, 
porventura, assim o pret<:inda. 

Disse ao tomar posse e repito agora que, si não tivesse a certeza de que 
subindo os degráos do poder não desceria um só na estima e consideração 
dos homens de bem, pref~riria permanecer na penumbra da minha honrada 
obscuridade. 

Tambem não eram ntotivo para que o nobre senador assim se pronun-
ciasse sobre os actos adrr]ini.strativos do ultimo governador do Estado, com 
os quaes S. Ex. suppõe q11e estou de tão inteiro accordo , que devo assumir a 
responsabilidade delles. O nobre senador reside fóra do Estado e por isso 
está completamente eng·aµ.ado a respeito da minha situação em relação a 
esses actos do ex-govern~dor. 1 

Não fui ouvido, não fµi consultado sobre nenhum dos actos administra-
tivos do governo do honqi.do general Aguiar Lima. De muitos desses actos, 
de que fallou o nobre senador, só tive conhecimento quando foram publi-
cados nos jornaes; e o cpntracto do Banco Regional, só agora, ha poucos 
dias, é que tive occasião de conhecer, nesta capital. 

O SR. UBALDINO no 4MARAL. - E não reclamava contra os actos desse 
governador? 

O SR. GENEROSO MAl'j.QUES. - Reclamar para que? Pois o oongresso do 
Estado não ia reunir-se? Pois eu não fazia parte do congresso que tinha de 
tomar conhecimento de tqdas essas concessões? 

E neste ponto, quanto aos actos do governador, tenho ainda uma queixa 
do nobre senador e vou external-a. O nobre senador, mofando de conselheiros 
que, segundo S. Ex. en~endia, rodeavam o ex-governador do Paraná a 
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proposito de uma concessão em que se citava a legislação de 186o sobre 
sociedades anonymas e o codigo commercial, disse : " Avaliem os juriscon-
sultos desta casa de que conselheiros estava rodeado o governador. " 
S. Ex. ignorava que eu não tinha participação alguma, nem siquer tinha 
tido noticia desse acto antes de publicado ; mas pelo que diz aaora, que 
tenho responsabilidade por esse e outros, porque esta':'ª ao lado âo goyer-
nador, parece que me mclue no numero dos conselheiros a quem attribue 
semelhante cincada. Ora, tenho razão de me queixar do nobre senador, 
porque S. Ex. que, como já disse, me conhece ha muito tempo e que é meu 
collega duas vezes, sabe que, si não goso de nomeada alguma como cultor 
do direito, todavia não envergonho os collegas com que bom.breio. 

O SR. UBALDINO DO AMARAL. - Não podia attribuir-lhe ignorancia da 
lei sobre sociedades anonymas. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Eis ahi porque eu disse que achava muito 
boa a provocação do nobre senador por Matto Grosso, porque todas estas 
cousas ficam esclarecidas, e ambos os senadores pelo Paraná sahirão bem 
desta discussão. 

O mesmo juízo que formo sobre o caracter do nobre senador , sei que 
S. Ex. forma a meu respeito : portanto podemos nos entender publicamente, 
como o poderiamos particularmente sobre este ou outro qualquer assumpto. 

O SR. UDALDINO DO AMARAL. - Dá um aparte. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Outras situações! Vou responder a es te 

aparte do nobre senador que tem allusão a outra consideração sua quando 
tratou do incidente. Para S. Ex., depois da eleição do Estado, negrejaram 
os horisontes do Paraná. (Ha um aparte.) 

As concessões I Responderei ao aparte do nobre senador, sem esquecer 
o do nobre senador pelo Paraná. 

Desde gue foi salva a honestidade do ex-governador nessa questão, não 
preciso justificar seus actos, porque elle, si errou, foi em boa fé. Quanto aos 
efl'eitos desses actos, fique sabendo o nobre senador que, por disposição 
exi;iressa da constituição do Estado, na qual os meus collegas hão de attri-
bmr-me alguma influencia, estão todos sujeitos ao Congresso. Eis aqui a 
disposição do artigo 5. 0 das disposições t ransitarias da constituição do 
Paraná (Zé) : 

" Todos os privilegios, garantia de juros, subvenções a emprezas, 
vendas de tenas, isenção de qualquer impostos e direitos, aposentadorias 
ou jubilações concedidas de r5 de Novembro de r88g em diante, ficam 
dependentes de approvação da assembléa do Estado para terem vigor. " 

O SR. UnALDINO DO AMARAL. - O primeiro acto do seu congresso foi um 
decreto especial fazendo cidadão paranaense a esse govei·nador, donde 
concluo que os actos delle estão approvados. 

O SR. GENEnoso MARQUES. - Não apoiado : isto não é motivo para o 
nobre senador su:ppor os actos approvados pelo congresso, porque essa 
concessão de um tüulo foi uma deferencia p essoal que o congresso entendeu 
dever prestar a quem tinha contribuído para a boa orientação quando o 
Estado se constituía; o congresso achou que elle soube tornar-se digno de 
uma menção e esta foi o tittilo, que si não póde ter effeitos legaes , em todo 
caso preenche o fim, o qual foi dar o congresso, em nome do Estado, uma 
demonstração de apreço ao governador general Aguiar. Mas, além da men-
cionada disposição, releva notar que o mesmo ex-governador expediu um 
decreto em 3 de Junho, sujeitando ao congresso todas as concessões de 
terras e colonisação que tinha feito. 

O nobre senador perguntou-me : approva-os? Não posso, não devo 
mesmo antecipar juízo de.finitivo quando esses actos estão pendentes de 
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voto do Congresso, e talvez do meu proprio, caso as leis que tratarem desse§ 
actos sejam sujeitas á sancção; mas o que posso declarar, e isto o satisfará, 
é que eu, si fosse governador, não teria feitb taes concessões nos termos em 
que foraiu feitas. 

O nobre senador vê escuros os horizohtes do Paraná depois da eleição. 
Era natilral. Em quanto S. Ex. estava no ciino da montanha, o horizonte 
era um; ag·ora que se acha na base, o horizonte não pôde ser o mesmo. 

S. Ex. julga que estou assentado em cadeira de espinhos : confesso que 
sim, a mesma que seria para o nobre senador, mas os homens políticos não 
teem direito de procurar sómente leito de rosas; o patriotismo exige delles 
todos os sacrificios. 

O que hei de, pois, fazer sinão supportar .os espinhos? 
Disse o nobre senador em aparte que fui o culpado do rompimento da 

conciliação. I ão é exacto; si não o foi S. Ex., foram seus q.migos. Quando 
se tratou de orgànisar a chapa para o congresso do Estado, nenhum dos 
partidos confiava na escolha que o outro fizesse de governador. Nessas 
circumstancias fizeram-se differentes propostas para góvernador e não se 
pôde chegar a um accordo desde que o nobre senacl,or não quiz acceitar a 
candidatura. Por ultimo, propuz que cada úm dos lados désse i8 deputados 
(metade da representação). Os amigos do nobre senador offereceram ao meu 
partido, assim á laia de esmola, o terço (12). 

O SR. UBALDINO no AMARAL. - Dá um aparte. 
O SR. GENEROSO M'A.RQUES. - Não eram tres partidos, eram dous : a 

União Republicana e o optro que hoj e se denomina partido republicano. 
Era um modo de illudir a outra parte; era uma conciliação em qúe uma 

das parles ficava com l11do. 
_ Por isso não houve accordo e dissolveu-se a conciliação. Quaes os 

culpados? ... 
O nobre senador queixou-se da apreciação injusta que se tem feito no 

Paraná a respeito da attilude que S. Ex. assumiu, constando-lhe que havia 
uma intimação para que renunciasse sua cadeira. Ignoro isso e acho que 
não é exacto: que neste como em outros assumptos o nobre senador está 
mal informado. Mas, si os desgostos que alguns adversarias lhe teem cau-
sado, são motivos para pssas queixas, mais razão teria de fazel-as eu, que 
desde que se começou a pleitear a eleição do congresso, fui, na folha que é 
o orgão do partido do nobre senador, o alvo de toda a sorte de injurias, de 
que aliás nunca fiz caso . 

Tenho dado as explicações a que me obrigaram o incidente provocado 
pelo nobt·e senador por Matto Grosso e as considerações feitas pelo nobre 
senador do Estado que represento. 

Concluindo, declaro que votaria pelo art. 1. 0 do projecto se elle se 
limitasse a definir a crimtualidade dos governadores e a comminar as penas, 
com as restricções que já manifestei; voto contra o art. 3. 0 , que annulla 
factos consummados e contra o art. 4. 0 pelas razões que expendi. 

Tenho terminado. (Muito bem; muito bem.) 
Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 
São successivamentp postos em 2." discussão, sendo esta sem debate 

encerrada, os arts. 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 e 5. 0 do projecto. 
São postos a votos tambem successivamente 

.approvados os r eferidos artigos, sendo a proposição 
adoptada para passar a 3.ª discussão. 

Approvação da 
proposição 

em 2 . a discussão. 
3.• discussão. 

O SR. GrL GouLART (pela ordem) r equer dis-
pensa de inlcrsticio para que o projeclo enLre em. 

Consultado, o Senacl.o conéede a di.spensa. 
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SESSÃO DEJ 19 DE AGOSTO 

O Sr. José Hygino diz que não vem prolongar o debate; dirá apenas 
algumas palavras para explicar as emendas que vae enviar á mesa. 

Parecem-lhe muito defeituosos os arts. 3. 0 e 4. 0 

3.ª Discussão do projectq que está em discussao. . 
. _ Segundo o art. 4. 0 , entende-se organisado o 

da propos1çao b.. º 7. Estado, quando tiver a sua constituição approvada 
e promulgada por maiora abso luta de votos em 

relação ao total de sua representação, e eleitos o governador e o vice-
governador de accordo com a constituição. (Dirirrindo-se ao Sr. presidente.) 
Ve V. Ex. que esse artigo exige que a Constituição do Estado seja appro-
vada por ínaiora absoluta dos membros que compõem o respectivo cong,resso. 
Essa exigencia não tem justificação. 

E' certo que o congresso de qualquer Estado não póde constituir-se 
legalmente sem a presença da maiora absoluta dos seus membros; mas, 
uma vez constituído co'm essa maiora, póde tomar delib t;:rações, e, por 
consequencia, approvar a constituição, por maiora relativa de votos. 

E' este principio que está consignado na Constituição Federal, onde se 
diz que qualquer das duas casas do Congresso se constitue com a presença 
da maioria dos seus membros, e delibera por maioria relativa de votos. 

Si passar o art. 4. 0 elo projecto, como está concebido , poder-se-ha pÇn· 
em duvida a legalidade de toda a constituição que não tiver sido approváda 
por maioria absoluta dos membros do congresso, embora este ilinccionasse 
com essa maiora e approvasse a constituição por maiora relativa de votos. 
(Apoiados.) 

Tambem o orador não comprehende nem explica a razão porque se 
exige que a constituição, depois de approvada, seja promulgada por maioria 
absoluta dos m embros do congresso. Approvada a constituição, a mesa do 
Congresso a promulga em nome deste. 

Por ultimo o orador · observa que no final do mesmo art. 4. 0 tamhem se 
exige que o governador e o jvice-governador ·sejam eleitos de accordo com 
a constituição. . 

Sabe-se que em diversos estados os governadores foram eleitos antes 
da approvação e promulgação da constituição. Crê que o congres~o do Ceará 
foi o primeiro que procedeu assim e esse exemplo foi seguido por varios 
outros . Ora, esses congressos constituintes, investidos da plenitude dos 
poderes para organisar o Estado, hem podiam encetar o exercicio de suas 
funcções, creando, antes de tudo, o cargo de governador e provendo-o por 
~leição . Essas eleições são completamente l egitimas e não podem ser 
mvalidadas por terem sido feitas anteriormente á constituição do Estado. 
(Apoiados.) . . 

Entretanto, si passar o art. 5. 0 do projecto, entrará em duvida si taes 
e~eições são ou não legitimas e si os governadores assim eleitos podem con-
tmuar ou não a exercer a autoridade de que estão investidos. (Apoiados.) 

Os defeitos apontados podem ser corrigidos por esta emenda que o 
orador apresenta : 
. ."Entende-se organisado o estado, quando o respectivo cong1·esso, cons-

titmdo com a maioria absoluta dos membros que o compõem, houver appro-
vado e promulgado a constituição, e eleito o governador de aecordo com a 
constituição, ou antes della, caso o congresso assim tenha deliberado. " 

Quanto ao a.rt. 3, ahi está deelarado que são nullos de pleno direito, po1· 
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ml'ringentes da Constituição Federal, todos os actos incriminados :por esta 
lei, ainda que .anteriores á sua publicação. 

Assiro serão nullos de pleno direito os actos pelos quaes os governadores 
dissolveram, adiaram ou intervieram de qualquer modo na organisação ou 
nas deliberações dos congressos constituintes. Mas, declarados nullos taes 
actos de violencia, como se ha de voltar ao regímen da ordem e da legali-
dade ? Serão os membros do congresso dissolvido ou adiado que convocarão 
a si proprios, ou será o governador, autor dos actos incriminados, que dará 
ai; p1·ovidencias que as circumstancias pedirem ? 

O projecto nada diz, deixa que os Estados se organisem como puderem, 
e o orador, receia que, deste modo,, ás violencias e arbitrariedades pratica-
das, e que aqui teem sido denunciadas, siga-se agora a anarchia ! (Apoiados .) 

Não é possivel supprimir ou pôr á margem o governo. O orador não 
quer apurar qual a responsabilidade ou o gráo de responsabilidade que cabe 
ao governo por esses desatinos praticados em diversos Estados, e que tanto 
d esprestigio tem lançado sobre o novo regímen, resultado de uma revolução. 
Mas, qualquer que seja a culpa do Poder Executivo, é para elle que se ha 
de voltar o Congresso, commettendo-lhe a tarefa de dar execução fiel a 
esta lei. 

Pensa que o art. 3. 0 deve sersubstituido por uma emenda, nestes termos : 
• O Poder Executivo dará as providencias necessarias para restabelecer 

a ordem e o regimen da legalidade nos estados, cujos governadores houve-
rem praticado . actos incriminados por esta lei. " 

Habilitado por e~ta lei, para cohibir os seus delegados. cumpra o Presi-
dente da Republica p seu dever, e, si o não fizer, infringirá uma disposição 
expressa de lei, e cop:imetterá um crime, pelo qual poderá ser responsabili-
sado pelo Congresso. (Apoiados.) (1) . 

Veem á mesa as seguintes Emendas. 

Ao art. 3. 0 

O Poder Executivo dará as providencias necessarias para restabelecer 
a ordem e o regímen, da legalidade nos Estados cujos governadores houve-
rem praticado actos incriminados por esta lei. 

Ao art. 4. 0 

Entende-se orgru;risado o Estado, quando o respectivo congresso, consti-
tuído com a maioria absoluta dos membros em relação ao total da represen-
tação, houver approyado e promulgado a constituição, e eleito o governador 
e vice-governador de accordo com a constituição ou antes della promulgada, 
caso o Congresso assim tenha deliberado. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 189r. - José Hygino. - Ubaldino do 
Amaral. - Francisco Machado. - Amaro Cavalcanti. - Americo Lobo. 

São apoiadas e postas conjunctamente em discusão. 

O Sr. Aquilino do Amaral. - Respondendo ao orador que o prece-
deu na tribuna, o Sr. Joaquim Murtinho, occupa-se em primeiro logar do 
projecto em discussão e das emendas apresentadas pelo Sr. senador José 
Hygino. 

Passando depo~ a tratar da situação anarchica em que se acha o Estado 
de Matto Grosso, fa:(. o historico de todas as violencias e injustiças que alli 
se tem praticado de15de a proclamação da Republica até hoje, combate as 

(1) Antes falou o Sr. Joaquim Murtinho , cujo discurso não consta dos Annaes, 
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asserções proferidas pelo seu collega, e conclue pedindo-lhe que, como 
pessoa de grande influencia junto do Presidente da Republica, mtervenba 
em favor de um sem numero de individuas, victimas daquellas violencias e 
que foram demittidos de seus empregos, pelo simples facto de não acom-
panharem o governador em questões politicas. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SESSAO DE 20 DE AGOSTO 

O Sr. Rangel Pestana. - Não se contrarie o Senado com a minha 
presença na tribuna para tomar parte neste debate, que na opinião de muitos 
collegas já vae longo. 

Limitar-me-hei a algumas palavras, sustentando as emendas do illus-
trado senador por Pernambuco. 

Votei o projecto silenciosamente, e assim continuaria a votar, si as pala-
vras do honrado senador, ao justificar as suas emendas, não tivessem levan-
tado no meu espírito uma duvida, que elle trouxe ao Senado, e que me 
parece de alguma fórma procedente. Refiro-me á emenda ao art. 4. 0 

Pela leitura do projecto, pelo modo por que correu a discussão, entendia 
que o que estava escripto satisfazia perfeitamente as necessidades da occa-

. sião, e que a lei era a expressão leal, sincera e clara do pensamento do 
legislador . Assim entendendo o artigo, não julgava de necessidade discutil-
o, limitando-me a votar silenciosamente. Mas o Sr. senador por Pernambuco, 
espírito lucido, como todos nós r econhecemos (apoiados), distincto mestre de 
direito, encontrou no art. 4. 0 uma obscuridade, que póde trazer difficuldades 
de interpretação, talvez inconvenientes na execução da lei. 

Ora, Sr. presidente, quando um jurisconsulto como o honrado senador 
encontra na lei um ponto obscuro como esse que elle citou, nós outros que 
não temos o espírito tão preparado, podemos reflectir um pouco, e examinar 
mais attentamente o texto da lei. 

Foi o que aconteceu commigo. 
De facto o art. 4. 0 nas suas ultimas palavras, destacando-se os seus 

termos, parece admittir uma interpretação dirivada daquella que de certo 
lhe dava a maioria do Senado votando o projecto em 2.ª discussão. Entendia, 
e creio que todo o Senado do mesmo modo, que o art. 4. 0 definindo perfei-
tamente Estados organisados, tinha uma disposição, que não admittia inter-
pretação dirivada daquella que o legislador havia preparado para o exer-
cício. Diz o art. 4. 0 (Le.) 

Parecia-me que este paragrapho estava de perfeito accordo com a dis-
posição anterior, e que todos os actos votados pela maioria escapavam á 
disposição que os tornava nullos, mas, destacando-se os termos do art. 4.0

, 

parece que os governadores que foram eleitos antes de votadas as consti-
tuições dos Estados escapam a esta disposição, quer elles fossem eleitos por 
maioria dos membros do Congresso, quer não fossem eleitos por maioria do 
Congresso, não considerando-se assim organisados os Estados, quando taes 
eleições se deram antes da publicação da lei. Essa duvida que as palavras 
do honrado senador por Pernambuco levantaram em meu espil'Í to, é bem 
possível que tambem tenha sido acceita por muitos outros scnadol'es, e nesse 
caso a emenda vem tornar a lei clara. 

E, senhores, si os termos da lei vo paragrapho do arL. 4.0 podem facilitar 
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uma ínterpretação diversa, teriamos muitos inconvenien.tes em relação à 
alguns Estados que se acham perfeitamente organisados, que já estão com 
os seus pod.eres funccionando, e que, entretanto, podem ser de novo pertur-
bados pelo governo, qualquer que elle seja, porque não sabemos qual será 
amanhã o gov~rno , por espir~to ~e politi~agem, que não foi banid~ da Repu-
blica, os sophistas do lmper10 amda revivem tambem na Republica. 

A politica$'em pó de dar á lei uma falsa interpretação que vá lançar esses 
Estados, que Já estão pacificamente organisados, com os poderes funccio-
nando regufo.rmente, na desordem, na anarchia mesmo, porque é bem possi-
vel que esses Estados não queiram sujeitar- se a urna segunda organisação. 

reste caso, a emenda do Sr. senador por Pernambuco, tornando bem 
claro o ai·ti$'o, salvando de uma interpetração duvidosa a eleição dos gover-
nadores e vice-governadores, feita mesmo por maioria, mas antes ele publi-
cada a constituição dos Estados, tem razão de ser e é conveniente que seja 
adoptada. . 

Eu interpretava assim o projecto; mas, quando um jurisconsulto, como 
o Sr. senador, tem uma duvida tal, sobre o espírito da lei e seus proprios 
termos , parece que outros podem t er a mesma duvida, e p01:tanto a clareza 
é mais conveniente. 

Quanto á outra emenda, julgo tambem que corresponde a uma necessi-
dade de occasião, porque, executando-se a lei nos t ermos em que está, parece 
que vamos levar a esses Estados, onde a organisação não se <leu, um ele-
mento de anarchia, pois que vamos entregar aos proprios grupos que lá se 
agitam a solução da 1questão e por consequencia, a execução da lei, entre-
tanto que, com espirtto mais fundamental, comprehendendo mais as func-
ções de governo, o p.obre senador por Pernambuco sem comprometter a 
ordem, sem perturbar as novas relações que a lei deve crear, procura um 
agente para intervir íJ.inda, com a autoridade desta lei, para restabelecer a 
marcha regular dos ri.egocios politicos desses Estados e com mais uma van-
tagem: é que , si o governo da União não providenciar ele accordo com a lei, 
por sua vez torna-se criminoso e sujeito ás penas que votámos na Consti-
tuição e que devem ser regulamentadas daqui a pouco. 

Portanto, entendo que as duas emendas do nobre senador por Pernam-
buco são acceitaveis e, corrigindo de alguma maneira a lei politica que 
votámos, devem trazer os beneficias que o seu espírito bem comprehendeu. 
Como o honrado senador por Pernambuco, . levantando-me para acompanhal-
o nestas duas emendas, apenas resalvo a minha responsabilidade de legis-
lador. 

Este projecto tem para mim um grande merito : é lembrar ao governo 
da União, por esta foFmula bastante expressiva, qual o pensamento do Con-
gresso Nacional em relação aos actos desagradaveis que se estão dando nos 
diversos Estados; e &i até hoje, em virtude dos requerimentos aqui votados, 
das manifestações feitas na tribuna, o governo não tem procurado compre-
hender perfeitam~nte o espírito de federação que domina no Congresso, é 
preciso que o comprebenda por uma lei positiva como esta. Mas, para que 
tenha resultados beneficos e corresponda ao espírito do legislador, parece-
m e que as duas emendas devem ser acceitas. 

Sãos estas as palftvras que tinha de proferir no debate com referencia a 
este projecto: resalvo a minha responsabilidade de legislador, como resal-
vou a sua o nobre senador por Pernambuco. 

O Sr. Coelho e Campos. - Toma a palavra para apresentar uma 
emenda ao art. 4. 0 e qutra ao paragrapho unico; a primeira sub-conditione, 
ambas afl'ectando sómente a fórma e não a substancia do projecto. A emenda 
apresentada condicionalmente é esta. (Lê.) 

A condição é que esta sómente será votada si for rejeitada uma emenda 



ap1'esentada pelo illustre senador por Pernambuco, que, como mais ampla, 
a comprehende. 

A emenda com razão faz claro que a Constituição estadonl deve ser 
approvada, não pela maioria absoluta., como diz o artigo, mas estando pre-
sente essa maioria, como pretende a emenda. 

E este foi o pensamento dos autores da emenda convertida. neste artigo 
na Camara dos Deputa.dos. E' o que se comprehende do modo por que se 
exprime o pa.ragra.pho unico que trata a.penas da presença. da maioria. abso-
luta, mas não do voto uniforme della . 

Orll, este paragrapho é destina.elo á sancção do disposto uo artigo. Por-
tanto, elle explica. o pensamento deste, cuja melhor reda.cção se pretende. 

A outra emenda é r ela.tiva á reducção deste paragrapho. Elia é uma 
sancção, como disse, do artigo, comprehensiva de deliberações tomadas sem 
a presença. da maioria. 

No primeiro ponto de vista o pa.ra.gra.pho é manco, porque, a.nnulla.ndo 
sómente as deliberações toma.das sem a presença. da maioria. absoluta., póde 
não alcançar o caso de não ser feita por maioria absoluta a eleição do gover· 
na.dor, vice-governa.dor em primeiro escrutinio -que aliás, por offensiva. da 
Constituição, não póde subsistir. 

Portanto, a.nnullando os a.ctos contrarias a.o disposto no a.rt. 4. 0 , e qua.es-
quer deliberações sem a presença de maioria. absoluta, corresponde satis-
factoria.mente aos intuitos do artigo e seu pa.ra.grapho. Remette as emendas 
á mesa. 

Emenda a.o art. 4. 0 (si não passar a emenda do Sr. José Bygino ao mesmo 
artigo). 

Em vez das palavras - Constituição a.pprovada. e promulgada. por 
maioria a.hs9luta de votos em relação a.o total de sua representação ... -
diga-se - Constituição a.pprovada e promulgada. em sessão do Congresso 
forma.do pela maioria. absoluta. dos seus membros em relação a.o total da 
representação ... 

O ma.is como no artigo. - J. L . Coelho e Campos. 
Redija.'-se o pa.ra.gra.pho unico do art. 4. 0 , assim: 
" São nullos de pleno direito para dar lugar á sua repetição legal, os 

actos contra.rios a.o disposto nes te artigo, e qua.esquer deliberações toma.das 
sem a presença. da.quella. maioria. - J. L. Coelho e Campos. ,, 

São apoia.das e postas conjuncta.mente em discussão. 

O Sr. Doming·os Vicente. - Pretendia. tomar a palavra na 2.ª dis-
cussão deste projecto, mas desisti dessa pretcnção depois do brilhante 
discurso do noJ)re senador que senta-se á minha direita., porque seria real-
mente ousadia. da minha parte vir occupa.r a attcnção do Sena.do depois da 
palavra fluente do Sr. senador, que, levando a convicção a todos os espiritos 
e a todas as consciencias (cipoiados) .. . 

O Sn. GENEROSO MARQUES. - Não apoiado, tanto que agora se está 
emendando o projecto. 

O SR. DOMINGOS VICENTE. - Deveria. ser a chave de ouro com que se 
encerrasse essa discussão. (Apartes.) 

Principio mal, eu o vejo. 
UM SR. SENADOR. --'- Não, senhor: va.e muito bem. (Apoiados.) 
O SR. DOMINGOS VrcENTE. - Sr. presidente, desejarei tomar por roeu 

mestre, por meu guia, o honrado e ilustrado senador paranaense ; e, como 
elle, pedirei a V. Ex. que, si porventura. eu fizer parlamentarismo, si desviar-
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me, si desligar-me das disposições do regimento, V. Ex. com um gesto ou 
com uma palavra indique-me o caminho que devo seguir. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Então com certeza vota pelas emendas 
que são assignadas por elle. 

O Sn. DoMINGos VICENTE. - Por elle quem ? 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Pelo senador pelo Paraná; V. Ex. o toma 

por guia .. . 
O SR. DOMINGOS VICENTE. - Não tomo esse compromisso. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Então já não é guia. 
O SR. DOMINGOS VICENTE. - Não sei por que razão o nobre senador 

tira de minhas palavras esta conclusão: ser eu forçado, ser obrigado a 
approvar emendas, porque estão assignadas pelo nobre senador pelo Paraná. 

O SR. GENEROSO MARQUES. - Não é obrigado, é voluntariamente. 
Desde que V. Ex. diz que elle é seu guia, concorda com elle. 

O SR. DOMINGOS VICENTE. - Peço ao nobre senador, que aliás muito 
respeito ... 

O SR. GENEROSO MARQUES. - E eu retribuo. 
O SR. DOMINGOS VICENTE. - Que me deixe nesta tribuna a liberdade de 

enunciar aquillo que a ella me trouxe. 
O SR. GENEROSO MARQUES. - Eu até estou concordando com V. Ex. ; 

não o estou atrapalhanqlo. 
O SR. DOMINGOS VIÇENTE. - Si não fossem alguns apartes que no correr 

desta discussão dei a a,lguns collegas; si não se tivesse dito que este pro-
jecto offerecia campo Pílra aml'lo debate; si não se tivesse diversas vezes 
alludido aos negocios do Espirito Santo, que immerecidamente me fez um 
de seus representantes (não apoiados.)... · 

O Sn. AMARO CAVALCANTI. - Muito merecidamente. 
O SR. DOMINGOS VICENTE. - Eu dispensar-me-hia de occupar a attenção 

da casa. . 
Não é, Sr. presidente, um homem apaixonado que occupa a tribuna. A 

paixão é má conselheir1.i., a paixão induz o espirito a erros graves e gros-
seiros, que o bom sensq deplora e repelle. Eu não sou absolutamente apaixo-
nado. 

Antes de tratar dos negocios do Espirito Santo, promettendo ser breve 
para não fatigar a atteqção do Senado, devo liquidar um incidente havido 
entre mim e o illustre s1mador piauhyense. 

O SR. ELYSEU MARTINS. - E' commigo? ! 
O SR. DOMINGOS VICENTE. - Perfeitamente. 
O SR. EL YSEU MARTINS. - Pois olhe : eu não tinha tomado nota. 
O SR. CoELHO CA111f OS. - E' sympathia. 
O SR. DoMINGos VlcENTE. - Desafiou-me o nobre senador, depois de 

um aparte que lhe dei, fJ. analysar a reacção e, por consequencia, a sua ad-
ministração na então pI1ovincia do Espirito Santo. 

O SR. ELYSEU MAR'l,'rns. - Peço a palavra, Sr. presidente. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Oh! Ainda não sabe o que é! 
O SR. Do11uNGos VIi:;ENTE. - Estabelecendo uma comparação para que o 

nobre senador fizesse up juizo da reacção operada lá actualmente, disse que 
a reacção feita pelo ultiµ10 governador o Sr. Antonio Gomes Aguirre, tinha 
sido dez vezes maior dq que a que fõra feita pelo nobre senador pelo Piauhy, 
quando levou para o E!ipirito Santo a incumbencia de eleger, contra a von-
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tade daquella província, senador do iroperio o Sr. Christiano Benedicto 
Ottoni. 

O SR. ELYSEu MAR'l'INS. - Não apoiado: não levei tal incumbencia: 
nunca ouvi a opinião do governo sobre a candidatura do Sr. Otton.i; quando 
cheguei ao Espirito Santo já a achei lançada. 

O SR. DoMI:-<Gos VICENTE. - Mas, si V. Ex. não levasse a incumbencia 
de elegel-o, elle não o teria sido. 

O SR. ELYSEU MARTINS. - Está enganado; não o elegi. 
O SR. D01m:i'\'GOS VICENTE. - Elegeu-o, porque deu ao partido que então 

dominava todo o apoio para fazel-o. O Sr. Ottoni não tinha conhecimentos, 
não tinha raizes no Espírito Santo , não tinha elementos para representar 
aquella provincia; era um intruso , era um adventício, era um illustre des-
conhecido, · · 

O SR. ELYSEU MARTINS. - Eu não era competente para indagar disso. 
O Su. Do~ÍINGos VICENTE. - Mas não vim levantar aqui esta questão, 

cansando com ella a attenção elo Senado. Pedirei m esmo aos meus honrados 
collegas que não me interrompam, porque não só sou fraquíssimo, não tenho 
habitos de tribuna (não apoiados) ... 

O SR. SALDANHA MARINHO. - Está mostrando o contrario. 
O SR. DOMINGOS VICENTE ... não tenho habilitações, não tenho palavra 

fluente para prender a attenção do Senado, como porque só quero analysar e 
trazer ao conhecimento do Senado e, portanto, do paiz alguns factos que se 
deram no estado elo Espirito Santo. 

Direi, para liquidar este incidente com o nobre senador : encontramo-nos 
felizmente na assemhléa provincial do Espírito Santo, depois da sua admi-
nistração, e mantive coro S. Ex. a melhor harmonia, a maior estima, estima 
que desejo manter, estima que desejo cultivar. 

O SR. ELYSEU MARTINS. - E a cultivo do mesmo modo. 
O Su. DOMINGOS VICENTE: - Dou-lhe a segurança dessa mesma estima : 

e accrescentarei que a occasião ele discutir essa eleição já passou, já nos 
escapou, já nos fugiu. 

O SR. ELYSEU MARTINS. - Apoiado. 
O SR. DOMINGOS VICENTE. - Alli fizemos o que devíamos e o que podia-

m os, alli a discutimos coro aquella moderação que o nobre senador pócle 
dar testemunho que tenho ... 

O SR. EL YSEU MAH'l'INS. - Apoiado 
O SR. DOMINGOS VICENTE ... com aquella moderação ele que já lhe dei 

prova, quando, fazendo parte da commissão de verificação de poderes , opi-
nei para que fosse reconhecido deputado, contra a vontade do partido a que 
me achava filiado. 

O SR. ELYSEU MARTINS. - V. Ex., justo como se tem manifestado sem-
pre, não podia fazer outra cousa. 

O SR. DOMINGOS VICENTE. - Si eu fosse um homem eivado ele paixões, 
si fosse um adversado apaixonado como o nob1·e senador me quer inculcar, 
teria acompanhado os collegas que lhe negaram o seu voto. 

O S:rt. ELYSEU MARTINS. - Mas eu não o apresentei aqui coroo apaixo-
nado ; não lhe fiz esta injustiça. 

O Su. DOMINGOS VICENTE. - Está, portanto, liquidado este incidente, e 
peço agora permissão ao Senado para füe roubar alguns momentos, sem ou-
tro desejo, sinão o ele tornar conhecidos alguns factos da política actual do 
Espírito Santo. 

DOCUMIINTOS PARLAMENTARES. - VOL. I. 6 
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Proclamada a Republica, depois da posse do l. 0 delega.do do goverho 

provisorio, os dous part~dos mo~archicos correram pressurosos a depor. aos 
pés do goverhador, por mter:medio de dous de seus l:n!!mbros, o seu. apo10, a 
sua adhesão. · 

Sabe o Senado que dominava a politfoa liberal, e direi agora que o vice-
presidente nomeado para a provincia do Espirito Santo havia demittido das 
posições que occupavam esses conservadores, que foram os mais promptos 
a corre.r para prestar ao go:'ernado: nomeado a segurança do ._seu apoio e do 
partido conservador, que nao.lh~s !inha certamente dado autor1sação para tal. 

Mas, _r eintegrados esses md1v~duos em seus lpgares, contra a vontade 
do chefe liberal, que por esse tnt>tivo moveu hostilidade ao governador de 
então; e não continuando este a entregar-sé aos braços dessa facção política, 
incorreu no seu desagrado. 

Organisou-se então um directorio politico para o qual fui eleito. 
Quando espera vamos todos que os homens de boa vontade, os elementos 

aproveitaveis dos dous partidos monarchicos prestassem o seu franco apoio 
ao governador, Dr. Affonso Claudio, surge uma organisação partidaria, com 
surpreza de todo o estado, da qual .L111:eram parte o chefe desse grupo, que 
foi reintegrado no logar de professor de que tinha sido demittido, o chefe 
liberal e um republicano, que se diz historiço. 

Quando se tratava da escolha dos candidatos. que devl.am representar o 
estado aqui e ha catnara 1dos deputados, ·na eleição de 15 d:e setembro, o 
governador do estado indicava éohro merecedores do seu apoio o a:ctu·al 
governador do Espírito Santo, o actual presidente da Relação desse est-à.do, 
e o nosso distincto collega 2. 0 secretario do Senado. 

Eu não era por elle in·\licad'O; mas iss·o não me demoveu d:o propósito 
em que estava de prestar á adtninistl'açã.o de então os meus sérviçós, e con-
co1'ter para que se consolidasse alli a forlha republicana, sem abalos nem 
commoções , ao abrigo da 11-narchia. 

Continuaram as cousa15 em b0m pé, se:m haver a menor reacqã.v, sem 
que após a eleição de 15 ele' setembro se tivesse demittido um só funccio-
nario, quando nós, representantes daquelle estado no Congresso Constituinte, 
tivemos de negar o nosso voto ao marechal Deodoro, procedimento censu-
rado ha poucos dias pelo meu collega senador pelo Paraná, como um acto 
de in<TraLidão .. 

!Pano por mim; n_ão ne~~ei o meu voto par~ presiden~e ~a r ei;>ublica ao 
marechal Deodoro porque alimentasse contra s1 ·a li.1enor mdispos1ção. 

Dei o meu voto á V. Ex., Sr. presidente, petmitta-me que lhe 'diga, 
porque o admirava desde CJUe o conheci do tempo de uma aiSsembléa monar-
chica e porque não fui elei~o para votar em pessoa determinada. _ 

O voto é, como já disse uma vez, a operação da consciencia de cada 
cidadão; e por esse motivo não deviam os nossvs amigos do estado do Es;pi-
rito Santo ser perseguidos como teem sido. 

Si culi;ia houve, está aqui o criminoso, o criminoso sou eu, e devo 
sotfrer os r1"'ores da pena que porventura se deva ap;plica1" 

Foram demittidos quasi todos os funccionarios adve1·sos a esse gr'upo : 
foi dentittido o director d4 instrucção publica, sendo substituído interina-
mente por nm cidadão, aliás de muito merecimento, mas que se -prestoú a 
ser o perseguidor de todos os professores pttblicos. 

Naquelle estado não s tem respeitado os annos de serviço dos funccio-
narios publicos; demittem--os com 20 annos de serviço e mais; rcbaixando-
se outros. 

Na organisação das diversas repartições não foram aproveitados aquelles 
que a isso tinham clirerto e os que o foram não tiverani acc©sso. · 

Na reunião do Congresso, não se guartlou o praso de 5o dias eslat\iido 
por lei ; houve verdadeira precipitação ; a apuração da eleição foi feita à 



portas trancadas, sendo a porta da :intendencia guardada por soldados de 
infantaria. 

Foi uma apuração clandestina, uma apuração fraudulenta, uma apura-
ção que é nulla em face do nosso direito. 

~u; porém, disse e repito que não quero cansar a a.'ttenção <lo Senado . 
Limitar-me-hei ao trabalho de ler a acta que serviu de diploma aos eleitos, 
para que o paiz fique sabendo que a intendencia tla capital do Espirito 
Santo, onde o partido que lá domina actualmente não pou-de vencer a eleição, 
conseguiu dar diploma a indivíduos menos votados, negando-o áqueiles que 
tinham, de direito, sido eleitos. 

O Senado vae ver que depois de terem sido despresadas muitas authen-
ticas, de terem sido fafaificadas muitas, ainda se lançou mão da troca de 
nomes, acto que qualificarei de vergonhoso, de immoral. 

Tenho a:qui a acta da apuração; deixaram de ser apuradas as à.Ctas das 
secções de Rio Pardo, S. José do Calçado~ Conceição do Gastello, S. Miguel 
do Veado e outras. Mas como, despresancto-se estas authenticasl a:inda não 
dava a som.ma pela qual se consideravam eleitos deputados os indivíduos 
desig_nados previamente pelo governador, lançou-se mão de oUt'l'o meio. 

Llevo tlizer que as chapas foram impressas e assim não podia haver 
troca de nomes; si havia troca de nomes, deveria dar-se em todas a mes a 
falta. 

·Os candidatos apresentados pelo partido hoje em opp'Osição fcn:am (.té) : 
Luiz Augusto Gomes, José Gonçalves Ferreira, Torquato Rosa Moreira, 
Francisco José Pereira de Vasconcellos, José Coelho dos Santos, Aue-usto 
Calmou Nogueira da Gama, Custodio Moreira de Souza, Antonio Rodr1gues 
de Campos Sobrinho, Affonso Claudio de Freitas Rosa, Cleto runes Pereira, 
Silvino Vicente Faria, Ilademiro Fradesso da Silveira, Alberto Gomes de 
Azambuja, Meirelles, Antero da Silva Coutinho, Vespasiano Arao-ão, Fran-
cisco Herculano Monteiro da Gama, Honorio José Furtado de Mendonça, 
Francisco da Rocha Tagarro, José Alvares de Souza Coutinho, Gabriel Nor-
berto da Silva, Graciano dos San.tos Neves, Aureliano Procopio Medina, 
Joaquim Vicente Pereira, Jeronymo Wervloet, Ramiro de Barros Conceição, 
Germano Chaves Tiradentes, Brocardo Penroze, José Hora.cio Costa, José 
Joaquim Pessanha Póvoa e Eugenio Pires de Amorim. 

Depois de feita a apuração, dando-se a cada um dous mil e tantos votos, 
ainda apuraram em separado muitos votos para esses cidadãos, trocando-se-
lhes os nomes, como por exemplo : Alves por Alvares, J eronymo Gloria, Pes-

' soa Passos, Antonio da Silva, Eugenio Peres, Af:fonso Claude, Pro copio Me-
dena, Blocardo, Honorio Fou Furtado, Francisco Rosa Tagarro, Grociono, 
Cleto Nenes, Vespovono Arag·ão, Selvino Foria, Barcardo Penfoze, Azam-
buja Murelles, Rom.lro de Barros, Joaquim Vicente Ferreira, Ramilo de Bar-
ros, Vespasiano Varejão, Aureliano Medina, Germano Tirodentes, Vlademiro 
Fradesco, Vicente Freire, Custodio Moreira Costa, Joaquim Vicente Freire, 
Pessanba Pova, Custodio Munira ; e outros muitos que repetir seria fati"'ar 
attenção do Senado. Por esta apuração, o Senado fará idéa do que foi a elei-
ção do Espírito Santo. 

Trouxe apenas estes factos para jusLificar os apartes que hei dado, 
quando aquelles collegas que veem tudo cor de rosa, tendo tido a felicidade 
de ver o seu Estado orga.nisado em regra, legalmente, livremente, tendo tido 
a liberdade de escolher seus representantes, entenderam que nós outros, que 
vivemos debaixo da mais ferrenha oppressão , que vemos reviverem os tempos 
que Lodos conclemnavamos no domínio monarchico, dessas derrubadas em 
massa, dessas reacções, arrancando-se o pão a.o pobre pai de familia, só 
porque teve a liberdade de dar o seu voto a quem bem o mereceu, dizemos 
que soffremos a mais violenta perseguição, que se faz nos nossos Estãôos 
uma politica selvagem, estreita, pequena, immoral, contestando-nos, a mim 
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e a meus companheiros, chamando-nos despeitados e dizendo-se que não 
temos razão . 

O SR. ELYSEU MARTINS dá um aparte . 
O SR. DoMINGos VICENTE. - Tem-se dito aqui muitas vezes que somos 

enfadonhos opposicionistas. 
SR. presidente, conheço que estou fatigando demais o Senado (não 

apoiados) e não quero roubar a este projecto as honras de ser hoje votado. 
Voto pefo projecto, embora nada aproveite ao Estado que represento, mas, 
porque não sou egoista, avalio o que deve ter havido em outros, pelo que 
se tem feito no Espirito Santo, e quero concorrer para alivial-os da oppres-
são e para que, ao menos, aproveite aos infelizes de Goyaz e Matto Grosso. ( 1 ) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 
Procede-se a votação com o se"'uinte resultado. 
Não são approvadas as emenJ'as do Sr. José Hygino substitutivas dos 

arts. 3. 0 e 4. 0 do projecto . 
Não são tambem approvadas as emendas do 

$r. Coelho e Campos ao art. 4.0 e ao seu paragra-
pho I. 0 .' 

Approvaç:ão 
da proposição nº 7. E ' a proposição adoptada para ser submettida á 

sancção do Presidente da Republica, indo antes á 
commissão de redacção. 

( r ) Fala depois o Sr. Elyseu Martins, cujo discurso não consta dos Annaes. 



NOTA 

Projecto n.º 56. 

Em 29 de Agosto é o projecto potado dePolpido á Gamara. Em 
lO de Setembro a requerimento do Sr. Serzedello Correia pae á Com. 
de Constitizição. Em 15 pae a imprimir o parecer. 





CAMARA DOS DEPUTAPOS 

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO 

Ao Sr. presidente da Gamara dAs. Depµtaqps . 
O Sr. Pres!dê~i~ da B.epubqça q~vql-y1;_ !Ít Cam:tN iµi~i8:cJ.erq, cpmo lhe 

pre;;criwe q a~·t . 37,, ~ r.º dq Con tlttµçao Feçteral , o 
Expedie:µte . a,:q.togrf1.pl10 :µ,iclµso do decre~P. do Cpngresso acional 

li1µit nc:J.o os poderes qP,s g·oyerµador~ dps Estados 
ainda não organisados, e estabeiece.q.dq OltLTas p ·ovid~cifts sobre p qiesmo 
q.~s,µnwtQ, í:l-P. gwl.l deixou de da11 f1. ~q.µ,cção pelps motivo11 crqe q aç:P,+npa-
nharµ, . - T. de 4?e!1can Arar(p,e~ · 

O Cpngr.eso Nacip:µ~l clecreLa : 
Art. 1.2 E ' . vedado aos gqvennadores dQs E!i tadQs ainda nij.o organi ados: 
r. 0 Impedir, por qualquer ~eio, que o Estado decrete a nespectivft cons-

t1tuição dêntro dó lapso de tempo prclscripto no ant 2 .~ das disposições tran-
sttorias da Constituição Federal; 

~·º Deixar de convocar o cqns:resso ou a assembléa constitui:µte do Esta-
do até dous mezes a epois da publicação desta lei ; 

3.0 In1ervir, por qualquer fórm;i,, no processo da V!'lrificação de poderes 
dqs membros 'qtie ' compoeru o Cpngresso Constituinte' elo Estado ou tentar 
co~~r~ o acto d~~s~·~erificâ.Çã.o e a yalidade de' seus eITeitos; ' · · 

4. 0 Adiar, prq7oga1· pu ffi~sqly(!r p Con1Fe~~º- qo.q.s~ituinte dq Estado ou 
~entar, nqr CI11á.1çru~r tneio, cqn~ra suas del}beraçoes ~ seµs ~ctos, ou contra 
a contiqmdatl.e fie $,Clf~ tr~!Jr~P$, ; 

~·º Arroga.r-§e qµ,f+lgner q.u~or~cJ.!l-~~ so~r q r egtrn.en ou a polipia w~erna 
elo Congresso, C~:qstitumte ou imp_rqir soq qualCJ?-lif. pr~texo , sqa reµmão no 
local crqe o Cpng-ressQ escql.her, nao sendR ·q edifi~10 occupa,do por alguma 
i:epart~çã.Q public9-1 ç~~q ~~ guc a cl-esi&+\ªçáo do ~ocal ser4 f!'lità fle accprdo 
com o governador e meA<:<a:µte autorisaçãp deste. - · · 

Art. 2. 0 As infracçõ~s da px:esep.te l~t ~er~o P.µnidas ~çim, a pc.q.a de prisão 
com trabalho por dous a seis 'annos e de p~rç!;i. çl(l emp,regq, com inhabilita-
ção para outro, no governo ou na adJ:P.Ws~r.!lçãq feder,al. · 

Art. 3. 0 São declarados nullps de :r.Ieno dirpito por infrin~entes da Gons-
t~!niçãp Federal, ~pelos os actos i.Ilcrimin;i.dos por esta lei, ainda que ante-
riores á sua publicação . ' 

Art. 4. º Ent~qdp~se or~allt~.íl-P.P e µ,o gp o !lr ~~as f-qncçqe~ ªutpnP,fllft.S o 
Eiitado que tiye~· sua cqns~ltµiçfl:O. aPP,l'P'!"ftÀíl e prfl1:i:t:H-l~ada P,pr fP~Qrla ii.nso-
luta qp yotqs, f!?ffi rf!laçãP, ao tfltal -~~ su't r.epre~f)p.tação e que Nv~r eleito o 
gov~rg.ªdor e v:u;~-g-qyer fi.P.or pe accqfdo cqrn it ;SUí} co~sfitniçao. · 
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Paragrapho unico. São nullos de pleno direito, para dar lagar á sua. 
renovação, os actos e as deliberações tomadas sem a presença· daquella 
maioria. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, 22 de agosto de r89r. - Prudente José de ildoraes e 

Barros, vice-presidente. - João Pedro B elfort Vieira, I. 0 secretario. - Gil 
Diniz Goulart, 2.º secretario. - João Soares Neiva, 3.0 secretario. - Virgílio 
Climaco Damasio, pelo 4. 0 secretario. 

Nego sancção a este decreto por consideral-o inconstitucional, como 
exponho nas considerações que o acompanham. · 

Capital Federal, 28 de agosto de 1891. - Manoel Deodoro da Fonseca. -
T. de Alencar de ATaripe. 

Não sancciono o decreto do Congresso Nacional que limita os poderes 
dos ~overnadores dos Estados ainda não organisados e estabelece outras 
providencias sobr e o mesmo assumpto, por consideral-o inconstitucional, 
visto como comtém disposição retroactiva, ataca o principio federativo e 
contraria a divisão dos poderes nacionaes. 

Quanto ao 1. 0 ponto, vê-se que os governadores dos Es tados tinham 
pela legislação vigente (art . 4. 0 do decreto de 4 de outubro ele 1890) a facul-
dade de fixar o dia da abertura das assembléas legislativas que convocas-
sem para a orgauisação dos mesmos Estados, e, no exercicio dessa attribui-
ção, alguns delles adiaram taes assembléas. 

Sendo legitimo este acto não póde deixar de subsisLir em todos os seus 
elfeitos, no emtanto , o art ,3. 0 do decreto do Congresso tende a nullillcar o 
adiamento e tudo quanto depois delle se houver praticado . 

O adiamento das asse1:nbléas estaduaes não era considerado acto cr1m1-
noso ; pelo contrario, cons~ituia uma medida que os governadores podiam 
empregar no caso de conv~uiencia publica. 

O referido decreto, entretanto, a eleva á categoria de crime e declara 
nullos de pleno direito os ~tdiamentos e os ac tos subsequentes embora prati-
cados antes dá publicação da lei proposta. 

Esta disposição está em formal antagonismo com o art. II ,§ 3. 0 da Cons-
tituição Federal, que diz : 

11 E' vedado aos Estados como á União prescrever leis retroactivas." 
O art 4.0 do decreto tapibem encerra disposição retroactiva. Determina 

este artigo que se considel'e 11 orgauisado e no goso de suas funcções auto-
nomas o Estado que tiver sua constituição approvada e promulg·ada por 
maioria absoluta de votos com relação ao total de sua representação, e que 
tiver eleito o governador e o vice-governador de accordo com a sua consti-
tuição 11, e fulmina de nullidade " para dar lagar a sua renovação aos actos 
e as deliberações tomadas sem a presença daquella maioria". 

A consequencia deste preceito será a nullificação da autonomia dos 
Estados já orgauisados, si por ventura as declarações de que se trata tiverem 
sido tomadas por simples maioria de deputados present es . 

Ora, não estando as assembléas legislativas que se constituiram, por 
força do citado decreto de 4 de outubro de 1890, inlúbidas de deliberar por 
esta maioria, é claro que as suas resoluções assim firmadas incorrerão em 
nullidade, e, applicando-se a nova disposição a factos consumados sob outro 
regimen, dar-se-ha a retroactividade que a Constituição Federal manda evitar . 

Quanto ao segundo porto, verificam-se motivos igualmente ponderosos, 
A Constituição Feder a (art. 63) entregou aos es tados a sua orgauisação. 

que deveria operar-se con •orme as regras estatuidas pela legislação vigente, 
e declarou no art. 6° que o Governo Federal não poderia intervir nos mesmos 

. Estados sinão nos casos em que fosse preciso : r epellir invasão estrangeira 
ou de Estado entre out~o ~stado, manter a fórma republicana federativa, 
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restabelecer a ordem e tranquillidade á requisição dos respectivos governos, 
e finalmente assegurar a execução das leis e sentenças federae . Declarou 
mais a Lei Fundamental da Republica no art. 2. 0 das disposições transitaria , 
que, si alg,um estado até ao fim de 1892 não houvesse decretado a sua consti-
tuição, " ::>eria submettido por acto do Congresso Nacional, a de um dos 
outros que mais conveniente a essa ádaptação parecesse. ,, 

Dahi resulta que ao dito Congresso não compete intervir no que toca ú 
organisação dos estados, sinão no caso figurado pelo referido art. 2. 0 

O· Congresso Nacional, entretanto, sem attender a esta limitação, firmou 
novas regras par essa organisação, assumindo assim faculdades constituintes 
que não lhe podem ser attribuidas para a especie em funcções ordinarias. 

Quanto ao terceiro ponto, finalmente, mostra-se que, nos termos dos 
arts. 59 e 60 da Constituição Federal, compete· aos tribunaes judiciarias o 
conhecimento dos casos em que se contesta a validade dos actos dos 
governos estaduaes ou se trata de crimes politicos. 

Si, pois, governadores ha que tenham commettido actos nullos ou 
puníveis adiando as assembléas constituintes dos Estados com infracç.ão da 
Constituição e leis federaes, o remedia é recorrer aos sobreditos tribunaes 
para annullar ou punir esses mesmos actos, nunca, porém, invadil-os por 
uma lei, o que importaria a substituição do Poder Judiciaria pelo Legislativo , 
com violação manifesta dos preceitos consagrados nos citados artigos. 

Além disso, não é permissível que o Poder Legislativo ainda annulle, 
por via de leis, actos da administração : confundi.r-se-hiam assim dous 
poderes, o Legislativo e o Executivo, cujas attribuições a Constituição 
separou, instituindo-os harmonicos e independentes, e o Congresso Nacional 
afastar-se-hia, deste modo, da alta missão creadora que á sua sabedoria 
reservou o nosso Codigo Político . 

Capital Federal, 28 de agosto de 1891. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA. 

1. de A lencar Araripe. 
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SESSÃO DE . 10 DE S~IJIE:l~1BRO 

O SR. SERZEDELLP (pe.la ordey:i,). - Pedi a palavr.a poll~e ha :P,~stantps 
dias i publicado que Q P:cesidente da RepubJica tinha :Qegado. sancção ao 

projecto votada por esta Ca,mara e pelo SenfldQ, limi-
.Pxpediente. tando as attribuições do& goveriiadores de l!)stad.os 

ainda não o.:rganisados. Nãq sei ~e Çlest~P. a mesa 
deu a este projecto. E~ natural que não tivesse mandado á comm,issãQ p9r-
que parece-me que, segundo o regimento, çlepende i&to de u m r.eq11eri-
mento. 

Quero formular um requerimento neste sentido para que. o projectp vá á 
cornmissão de constituição, legisl~ção e justiça. 

O 8R. PRESIDENTE. - O regimento adn:tjtte este requerimento, m~s marca 
as horas , ou na hora do expediente, ou ao terminar a sessão. 

O STt. SEHZEDELLO . - Eu reputo a questão urgente. Nesse caso peço a 
V. Ex. ponsu1te a casa si conceP.e urgencia para a,presentar um r~queri-
mento . · ' 

O Sn. PHESIDEi'iTE. - Chamo a attenção go Sr. deputado par<\- a segµinte 
reflexão. V. Ex sabe que o reg~ento per~ttc a qt\alcjuer deP,utado pedir a 
inclusão de qualquer materia na ordem do cµa,, mas a org;:i.rusação pertence 
exclusivamente á mesa r,ue sernpreattende aos reclamos feitos pelos mesp.ios 
deputados. Pqrtantp, eu nfio acho necessidade de reg:uerer o, nobre deputado 
urgencia para apresentar o seu requeri,mento 1 qµe pode <.>ffe!'ec:er m3;i8 tai;de. 

O Su. SERZEDELLO. - V. Ex. não comprehendeu b em o pensamento do 
meu requerimento. Eu não pedi que p ass-qmpto fosse dadq P.Hª o,rdpm do 
dia ele amanhã ou de qualquer outra sessão; fiz apenas um requerimento 
para que 9 p,ro.i t:c~o çp:J.e fpi entreis-ue á mesa, limitando as attribuições dos 
governadores dos Estad.ps náo organisados, vá á commissfo de justiça. Est~ 
é que é o meu requerirp.ent9. V. Ex. disse que eu não podia fazel-o agora, e 
nesse caso pedi ui·gencia para o apresentar. 

O Su. PRESIDENTE. - Eu não tinha comprehendido bem o pensamento 
de V. Ex. A mesa não mandou este projecto á commissão agora, porque o 
requerimento nada determina em relação ao assumpto . A camara poderá 
deliberar sobre a conveniencia de o mandar a uma commissão ou á mesma 
commissão de legislação. Neste caso, si o Sr. deputado insiste, como é ma-
teria sobre a qual a Carµara pode enunciar-se, you consultal-a sobre a urgen-
cia. O nobre deputado i.µsiste? · 

O SR. SERZEDELLO. - Sim, senhor. 
O SR. PRESIDENTE. - Então consulto a Gamara. 
Consultada a cama1·a, é concedida a urgencia por ?3 votos contra 38. 
Consultada sobre si a materia do requerimento é de tal modo urgente que 

Hcaria prejudicada si não fosse discutida irnmediatamente, resolve affirma-
tivamente. 

O SR. SERZEDEJ,r,o. - Limito-me a mandar para a mesa o meu reque-
rimento, que é o seguinte (lt') : 

11Requeiro que vá íí- commissão de cons tituição, legislação e justiça o 
projecto limitando a acção dos governadores dos Estados ainda náo organi-
sados, ao qual negou sancção o Sr. Presidente da Republica. - Serzedello 
Corréa. " 

E' lido, apoiado e entra em discussão o requerimento do Sr. Serzedello. 
rin_guem pedindo a palavra, dá-se por encerrada a discussão, e, posto a 

votos, e approvado o requerimento. 
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SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO 

Limita os poderes elos governadores elos Estados ainda não organisados, e dá 
outras providencias. 

(PRO.TECTO INICIADO NA CAllfARA DOS D EPUTADOS, AD O PTADO SEM EMENDAS PELO 

SENADO, AO QUAL NEGOU SANCÇÃO O PRESIDENTE DA REPUBLICA) 

A commissão de Constituição, Legislação e Justiça, examinando o pro- . 
jecto não sanccionado que limita os p oderes dos governadoI"es dos Estados 
ainda não organisados , é de parecer que o m esmo projecto sej a submettido 
ao voto da Gamara, visto como a commissão não acha procedente!? as razões 
de não sancção da parte do Presidente da Republica 

Sala das commissões, I5 de setembro de I8gr. - Amphilophio, presi-
den te. - Glicer io, r elat or . - Arist ides Lobo. - França Carvalho. - Leo-
poldo de Bulhões. - Leovigilclo Filr;·ueiras (vencido). - Gonçalves Chaves 
(vencido). - Angelo Pinheiro (vencido). 





NOTA 

Organisação dos Estados. 

REQUERIMENTO DO SR. ARISTIDES LOBO. 

Erri 19 de Dezembro o Sr. Aristides Lobo requer izma Com. especial 
para apresentar medidas legislatiPas sobre a organisação dos Estados . 
Oram os Srs. Seabra, Aristides Lobo, Nilo Peçanha. Em 21 o Sr. Aris-
tides Lobo enPia á mesa uma emenda e depois retira o r. º requerimento, 
apresentando um 2. º. Em 22 é approPado requerimento. Em 23 é nome-
ada a Comissão de 2r membros. 

r 

\.. 





SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO 

Senhores membros do Congresso Nacional. - Congratulo-me comvosco 
e c.Om o paiz vendo-vos íniciar -a c-ontinuação dos tl'abalhos re~islativos, 
violentamente interrompidos pelo acto de 3 de novembl'o , que dissolveu o 

Congresso Nacional. Sobre esse acto em suas oti-
Ménsag:e:tn . gen:s e desenvolvimehto , a historia, que já tecolheu-

. o, manifestará calm-o juiZo. O paiz condemnou-o por 
uma reacção patriotica, dando definitivo triumpho á lei constitucional, tendo 
sido em consequenc:ia desse triutupho, que attestará o amor do povo bra-
zileiro do exercito e da armada ás liberdades constitucionaes, que assuml 
a,23 d~ mez pa:ssadu, na q~alidade de v~ce-p~esidente da R?P~ lica, a suprema 
dITecçao do Estado, em virtude da renuncia do generalíssimo Manoel Deo-
doro da Fonseca. 

São conhecidos os factos, que antecederam e realisaram a revolução de 
23 de novembro ; delles fostes vós em g-rande parte actores principaes, ou 
testemunhas. Apezar da obscuridade que costuma cercar os acontecimentos 
contemporaneos, pelas paixões que dispertam e contestações que levantam, 
posso affirmar que a revolução triumphante naquella data; que começou 
por vosso manifesto contra o acto do dia 3 e que não teve aqui publicidade 
pela suspensão de garantias ás pessoas e á imprensa, e ao qual seguiram-se 
a resistencia armacta do Estado do Rio Grande elo Sul, a attitude franca-
mente hostil do Estado do Pará, a.s surtla.s agitações de outros Estados, e 
completou-se com o levantamento da armada, do exercito e do povo desta 
capital durante a noite de 22 e manhã de 23, foi recebida pelo paiz e pelo 
mundo civilisado como um feito cívico, revelad0r da virilidade de um povo 
cioso de suas liberdades, e ainda incruento, como a revolução de 15 de novem-
bro, pelo patriotismo do generalíssimo Deodoro da Fonseca renuuciand-o o 
poder, -de que havia sido investido, para i~pedir -o derramamento de san-
gue brazileiro. _ 

Ass·egurado o tríumpho pacificó da revoh1'Ção, o meu principal cuidado 
éonsistiu em manter a ordem publica í1as ruas e levar a tl'anquillida<le aos 
espíritos profundamente abalados pela commoção politica que o paiz aca-
bava de atravessar. O primeiro intuito foi-me dado consegui1·1 auxiliado pelo 
espirito ordeiro e patriotico do povo brazileil'o, sem necessidade do emprego 
da força publica, com cuja cooperação pela disciplina e dedicação as. nossas 
instituições conte:l. e conto. O segundo, de ordem moral e de não menor 
alcance, realisei igualmente pelo manifesto que dirigi ao paiz, al'llrmando o 
meu. respeito á lei, cOhdição do funccionamento regular da sociedade e resLi-
tuindo á Vidà civil a süa répresentação legi$iativa e as garantias constitu-
cionaes su-spensa:s com a decretaçii.o do estad.o -d-e siti:o nesta capital e na 
cidade de Nitheroy, capital do Estado elo ·Rio de Janeiro . 

Posto que a revolução de 23 de novembro tivesse se re·alisado 11esta capital 
sem grandes e duradoras perlurbações materiaes, as causas que a d'Ctcrmi-
naram er·am profúnd.às eh1 tmio o pai:r. e aos e'spiritos menos previdentes 
não podia escapar a irradiação que ella teria nos diversos Estados que 
compoem a 'União, ·em alguns dos qu.aes apparelbava-se · a reacção contra 
º.decreto que dissnlvêra o Congresso N·acional. Foi na previsão dos aconte-
cimentos que se teem realisado já nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro, 
Sergipe, Bahia, Alagôas, Pernamhucn,· l\io Grande du N-orte e S. Paulo que 
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no manifesto por mim dirigido ao paiz no dia em que assumi a direcção do 
Estado, ao mesmo tempo que affirmava com sacratissimo empenho o resta-
belecimento e o respeito á inviolabilidade da lei, declarei que igual empenho 
t eria em respeitar a vontade nacional e a dos Estados em 11 suas livres ma-
nifestações sob o regimen federal. " 

Restabelecida a tranqnillidade nos Estados do Rio Grande do Sul e do 
Pará, pelas mesmas causas determinativas desse facto deram-se perturbações 
em alguns outros, nos quaes teem sido depostos os respectivos governa-
dores . 

Apreciando em suas causas e effeitos a situação produzida por essas 
occurrencias , que felizmente não teem perdurado, julguei dever entregal-a ao 
vosso estudo e deliberação d efinitiva, tendo-me limitado a intervir simples-
mente para acautelar quanto possivel a ordem pul.J lica, visto como reintegrar 
ao peso das armas da União os governadores depostos poderia arrastar o 
paiz a uma conflagração geral oriunda da luta entre os governadores, parti-
darios do acto de 3 de novembro e as classes sociaes que concorreram para 
a reivindicação dos direitos da nação. Vós decidireis esta questão como o 
poder legislativo dos Esta.dos Unidos da America do Norte, da Suissa e da 
Republica Argentina teem decidido identicas, que hão surgido na vida de8ses 
povos regidos pelo systema federativo. 

SESSÃO DE 19 DE DEZEMBRO 

O Sr. Aristides Lobo. - Sr. presidente, V. Ex. e a casasabemque a 
mensagem do chefe do Estado commetteu a esta camara o estudo de medidas 
legislativas que organizassem e reorganizassem os Estados e os tirassem da 

posição incerta em que elles se acham. A materia se 
Expediente. me affigura urgente; é indispensa vel dar uma norma 

regular ávida de alguns Estados sobretudo . 
Nestas condições yenho pedir a V. Ex. que se sirva nomear uma com-

missão especial encarregada de fazer estudos sobre esta ma teria, apresentando 
ao . parlamento uma medida legislativa que salve a difficuldade de oc-
casião. 

O Sn. PRESIDENTE. - Peço ao nobre deputado que tenha a bondade de 
enviar o seu requerim6mto por escripto. (Pausa.) 

O SR. ARISTIDES Lono (depois de escrec>er o requerimento). - Attenta a 
urgencia da materia, jfl:go dever convidar o Senado, para nomear-se uma 
commissão mixta afim de tratar do assumpto a que me referi ha pouco. 

Vou ler o meu requerimento . (L ê.) 
Vem á mesa, é lidp, apoiado e entra em discussão o seguinte requeri-

mento: 
Proponho que se nomeie uma cornmissão especial encarregada de dar 

parecer sobre a situaç~o actual dos Estados e de dar parecer sobre medidas 
legislativas attinentes a sua organisação, convidando 

Requerimento . se o Senado a concorrer nesse trabalho· com uma 
commissão de seu seio. 

Sala das sessões, 19 de dezembro de r89r. -· Aristides Lobo. 
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O Sr. Seabra. - Peço a palavra sobre o requerimento do Sr. Aristides 
Lobo. 

O SR. PRESIDENTE. - Tem a palavra o Sr. Seabra. 
O SR. SEABRA. - Rogo a V. Ex. a fineza de mandar-me o requerimento. 
U111 SR. DEPUTADO. - Não é requerimento, é moção. 
O SR. SEABRA. - Parece-me, Sr. presidente, que em vez da proposta 

ter sido feita em fórma de moção, deveria têl-o sido em fórma de requerimento; 
não porque esperasse o adiamento da discussão do assumpto, como parece 
colligir-se do aparte com que acaba de honrar-me o nobre collega, mas porque 
a nomeação de commissões semelhantes é feita em consequencia e por força 
de requerimentos, e não de moções, que, de ordinario são manifestações da 
Camara sobre tal ou qual procedimento. 

O SR. PRESIDENTE. - Considero como requerimento a moção apresentada. 
O SR. SEABRA. - Neste caso está sujeito ao regimento, que determina 

que a discussão dos requerimentos fique adiada pa,ra a sessão seguinte, desde 
que sobre elles haja quem peça a palavra. 

U111 SR. DEPUTADO. - Não ha tal disposição no regimento. 
O SR. SEABRA .. - Sempre foi praxe nesta casa, adiar-se a discussão de 

qualquer requerimento, quando alguem pede a palavra sobre elle. 
U111 SR. DEPUTADO . - Isto foi in illo tempore ... 
O. SR. SEABRA. - Não sei si o illustre collega refere-se aos tempos da 

monarchia, ou aos em que trahalhavamos em S. Cbristovão; porque neste 
ultimo, havia o adiamento, tanto que era mister pedido de urgencia, todas 
as vezes que se entendia que a materia, por sua importancia, devia ser 
discutida na mesma sessão. (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE. - O nobre deputado não quererá por certo que a 
mesa se reja por outras disposições que não sejão as que constam do actual 
regimento, e este não contém a disposição a que S. Ex. se refer e. 

Vou ler o artigo do regimento. (Lé.) , 
Assim, pois , emquanto não se esgotar a hora do expediente não posso 

deixar de dar andamento aos requerimentos apresentados. 
O SR. SEABRA. - Sujeito-me á deliberação de V. Ex., qualquer que ella 

seja, mesmo porque não creio que V. Ex. tomasse propositalmente uma 
deliberação contraria ao regimento; mas pela leitura que V. Ex. acaba de 
fazer, os requerimentos deverão ser postos á votação, não haCJendo quem 
sobre elles peça a palaCJra. 

Logo, havendo quem peça a palavra, o adiamento é consequencia, por 
força mesmo da disposição lida, a menos que não seja concedida pela Ca-
mam urgenciarequerida, afim de ser immediatamente discutido o assumpto. 

Mas, Sr. presidente, não tenho interesse em que o requerimento seja 
adiado; ao contrario, votaria pela urgencia, se requerida pelo autor, ou eu 
mesmo me encarregaria de requerei-a, afim de que hoje mesmo se encetasse 
a discussão da materia deste requerimento, que reputo de muitaimportancia 
e de muito alcance politico. 

Não tenho o proposito de tomar tempo á Camara ; e nem minha intenção 
é crear embaraços ás suas deliberações. 

Sou interess:;i.do, mesmo muito interessado, como brasileiro, patriota e 
republicano federalista, em que esta illustre assembléa dê eloquentes provas 
de seu civismo, sempre que se trata dos altos e sagrados interesses da 
Republica. 

Entro, porem, ·Sr. presidente, na discussão do assumpto. 
O illustre deputado pela Capital Federal requer que se nomeie uma 

commisão especial, afim de dar parecer a respeito da situação actual dos 
DOCUMJ;NTOS PAnr, AM:E ' 'l'ART::5 . - YOL. I. 7 
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Estados, e parecer a respeito das medidas legislatipas referentes á organi-
sação dos mesmos Estados. 

Havendo, Sr. presidente, uma commissão de legislação e poderes, não 
sei por que razão se ha de nomear outra commissão (si fosse procedente a 
ma.teria do requerimento) para occupar-se em dar parecer a Tespeito do 
assumpto de que cogita o illustre deputado em seu requerimento. 

Comprehende- se e justifica-se a nomeação de taes commissões, quando 
a ma.teria de que se trata, por sua especialidade, pede o concurso de outras 
habilitações que -não as que devem possuir os membros escolhidos J?ela 
Camara para tal ou qual commissão. 

O mesmo, porém, não acontece no caso occurrente, em que os membros 
da commissão de legislação e poderes são competentes e muito habilitados 
para offerecer.em parecer a respeito do assumpto, exclusivamente de natu-
reza constitucional e politica. 

Não fazendo, porém, cabedal desta ponderação, perguntarei á Camara, 
se se jul"'a com competencia para entrar na vida intima, economica e auto-
nomica âos Estados, no sysfema federativo, que adaptamos, porque tanto 
importa a approvação do requerimento do nobre deputado. (Apoiados e não 

· apoiados. Cruzam-se muitos apartes.) 
UM SR. DEPUTADO - Esta é a magna questão. 
O SR. SEABRA - Sem duvida.· Si prevalecer o J?rincipio e a doutrina de 

que o Congresso Federal póde intrometter-se na vida intima e autonomica 
dos Estados, que aliás já estão organisados, revogar suas con.stituições ... 

UM SR. DEPUTADO 1- Quem disse isto? E' adeantar muito; é tomai· a 
nuvem por Juno. (Ha op.tros apartes.) . 

O SR. SEABRA - ... está aniquilado o principio federativo . Poderemos 
ter uma republica unitaria, mas nunca uma republica federativa, onde o 
respeito á autonomia dos Estados é um dogma, 

Desde que, Sr. pr~sidente, a Constituição Federal firmou a re_i;)Ublica 
federativa; desde que, pomo consequencia deste systema, deixou aos Estados 
o direito de se organis~rem; desde que adoptou o principio de que o Con-
gresso Federal não pqde intervir na organisação e autonomia dos Estados, 
não comprehendo que o mesmo Cono-resso, que votou a Constituição , vá 
approvar o requerime~to do nobre deputado, que importa o desconheci-
mento completo daquella autonomia. 

UM SR. DEPUTADO. - Teremos sebreguardado a legalidade finda com o 
golpe de Estado. (Apartes.) 

O SR. SEABRA. - I~ão é occasião propria para occupar-me com o golpe 
de Estado. Supporão QS nobres deputados que o meio de reparar o golpe 
de Estado é dar outro' tantos golpes na autonomia dos Estados, depondo 
seus governadores, dis~olvendo seus congressos? ! (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE. - Não posso permittir que o honrado deputado se 
occupe de ma.teria estr~tnha á discussão. 

O SR. SEABRA - Bara que V. Ex. possa fazer esta prohibição ;é mister 
primeiro prohibir que os nobres deputados da maioria, com seus apartes, 
me anastem para esse terreno. (Trocam-se numerosos apartes.) 

O SR. PnESIDENTE. - Peço aos nobres deputados que não interrompam 
o orador. 

O Sa. SEABRA. - Vou ler a proposta do Sr. Aristides Lobo, e sobre ella 
chamo a attenção da Camara (lê) : 

" Proponho que se nomeie uma commissão especial, afim de dar parecer 
a respeito da situação actual dos Estados, e dar parecer sobre as medidas 
legislati!!aS referentes ci organisação dos mesmos Estados. . 
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O Si;i.. FREDEJUCO Bot\1;>Es. - A mensagem do Presidenle da Republica 

até pede medidas nesse sentido. · 
O SR. SEABRA. ~ Responderei a V. Ex. que o mais que se pó de con-

cluir dahi, é que a mensagem pediu ao Congresso uma cousa que o Con-
gresso não póde fazer. (Apoiados e não apoiados) 

A roensa""ero do Presidente da Republica solicitou do Congresso exac-
tamepte aquillo que competia ao Presidente da Republica fazer (Numerosos 
apartes interrompem o orador.) 

Sim; pm·que não é a.o Congresso Nacional que incumbe manter, qttando 
solicitado auxilio pelos governadores, a ordem nos Estados, mas ao Presi-
dente da Republica. (Trocam-se muitos apartes. O Sr. presidenta reclama 
atte1ição .) 

O SR. SEABRA. - V. Ex. é testemunha de que estão a provocru·-me para 
terreno para onde não desejo ir. Não quero levantar um grito de guerra 
contra o governo; levanto um brado de indignação contra o attontado á 
autonomia dos Estados; denuncio ao paiz a postergação violenta do prin-
cipio federativo. Devo, como humilde collaborador da obra de 24, velar 
pela sua observancia. 

A proposta do illustre deputado, que ora examino, é um attentado á 
Constituição, e ao systema federativo. 

Com ell'eito, Sr. presidente, pergunto a V. Ex. e á Camara : erµ face da 
Constituição da Republica a quem compete a organisação dos Estados? Ao 
Cono-resso Nacional ou aos congressos estadu.aes ! 

'Segundo o systema federativo, ninguem su.stentará que pertença ao 
Congresso Nacional. 

Pelo art. 63 da Constituição Federal ningue)Il pode1•á dar differente 
resposta. (Cruzam-se muitos apartes.) 

O SR. SEABRA. - Conheço, Sr. presidente, uma especie de proverbio 
muito vulgar, mas muito significativo : hodie mihi eras tibi. Hontem era 
accusado o governo passado, porque dizia-se que interferia nos negocios 
dos Estados, não estando elles ainda organisados : hoje, quando já organi-
sados, vemos defender-se o governo, que depõe governadores , dissolve 
congressos e rompe constituições. (Reina grande tumulto.) 

O SR. PRESIDENTE. - Peço ao orador attenção. Estando esgotada a hora 
do expediente, o nobre deputado só poderá continuar ó seu discurso si 
obtiver urgencia da Camara. 

O SR. SEABRA. - Attendendo á observação de V. Ex., requeiro que 
V. Ex. consulte a Gamara si me concede urgencia para continuar na dis-
cussão do assumpto. 

Consultada a casa, é concedida a urgencia. 
O SR. SEABRA. - Continüo, pois, Sr, presidente, devendo antes 

agradecer á Camara a fineza de me haver concedido a urgencia ; e pal'a que 
não se supponha que desejo roubar o tempo precioso da assembléa, limi-
tarei o quanto for possivel as minhas observações a respeito do a.ssumpto . 

· A primeira parte do requerimento, Sr. presidente, pede a nomeação de 
uma commissão para clar parecer sobre a situação dos Estados. 

Que parecer poderá dar essa commissão? Que deverá ella affirmar? 
Dar parecer sobre a situação dos Estados, quer dizer : attestar c{ue os 

Estados estão anarch.isados; dar a Camara dos Srs. Deputado.s so emne 
testemunho de que a anarchia, a desordem reinam do norte ao sul da 
Republica! 

Dar parecer sobre a situação dos Estados, será affirmar e declarar 
perante o mundo civilisado que não gosamos daquella paz e tranquillidade 
annun.ciadas pelo governo ; será affirmar que está destruído o principio da 
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federação dos Estados, e que continuamos a permanecer na mais aviltante 
das dictaduras. (Protestos.) 

O SR. SEABRA (com força) . - Sim, porque é uma dictadura em iiome 
da legalidade. . 

Ha, Sr. presidente, Estados em que teem sido depostos até magistrados ! 
Dar parecer sobre a situação dos Estados, Sr. presidente, quer dizer 

ainda : affirmar o Congresso acional perante o paiz, que reputa um acto 
innocente estar o governo federal dissolvendo os congressos estaduaes; dar 
o Congresso solemne testemunho de que desde a ascenção do actual governo 
ha Estados que estão sem governadores, como acontece com o patriotico 
Estado da Bahia, onde se pretende depor um governador, que conta com a 
ad.hesão da maioria da população, e tem dirigido os destinos daquella 
terra com geraes applausos. 

Alli ainda nenhum governo se pôde constituir, estando o governador 
eleito esperando calmo, e com a serenidade que dá o exacto cumprimento 
do dever, o auxilio do governo federal, auxilio que é obrigado a dar, 
quando pedido, conforme determina a Constituição Fedei·al. 

UM SR. DEPUTADO. - A Constituição não manda auxiliar. 
O SR. SEABRA. - Manda, positivamente; o que não manda e não per-

mitte é que se mande depor governadores e dissolver congressos. (Reina 
tumulto .) 

Peço aos illustres collegas da maioria alguma attenção, si não para 
mim, ao menos para a tr:4JJlma do parlamento, que deve ser sagrada. 

A Constituição, clara e positivamente, determina que ao governo 
federal incumbe manter e restabelecer a ordem e a tranquillidade nos 
Estados, á requisição dos respectivos governadores. E ' facil verificar o que 
avanço lendo-se o § 3. 0 do art. 6. 0 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE. - Esse assumpto não está em. discussão ; o que 
es tá em discussão é o recluerimento do Sr. Aristides Lobo. 

O Sn. SEABRA. - PeÇo a V. Ex. que chame primeiro á ordem os apar-
Listas, porque por cau5a delles é que sou obrigado a desviar-me do 
assumpto. 

O SR. PRESIDENTE. - Peço a V. Ex. que se cinja á materia em discussão. 
O Sn. SEABRA. - O requerimento do Sr. deputado Aristides Lobo tem 

duas partes : na primeira pede que se nomeie uma commissão para dar 
parecer sobre a situação dos Estados. 

Estou mostrando que a nomeação de semelhante commissão é inutil, e 
inutil o seu parece~ porque estão todos vendo o estado de anarchia a que 
chegarão todos os J!;stados. (Hilaridade.) 

Para que vir a commissão dizer-nos, o que está na consciencia publica; 
is Lo é, que o governo federal em vez de altender ás reclamações dos gover-
nadores eleitos pelos E tados , em vez de mantel-os em seus Eostos , ao 
contrario, está os depondo e nomeando novos governadores? (Continua a 
hilm,idade.) 

Para ser justa a COJllmissão, deverá ainda affürnar que o systema das 
derrubadas, que constitlfÍa o crime dos partidos poliLicos da monarehia, 
transformou-:,;e em acto patriotico, no systema republicano federativo, tal 
como o comprehende o governo actual. (Apoiados e JUto apoiados. Trocam-se 
numerosos apartes.) 

UM Sa. DEPUTADO. - Os governadores collocaram-se fúra da Consti-
tuição . 

O Sn. SEABRA. - Bem; que se determinasse que esses governadores 
estavam fóra da lei; que se declarasse os Estados em estado de sitio, com-
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prehenderia; era um aclo de dictadura, mas era um acto que não procurava 
mascarar-se, e nem se os fazia e praticava em nome da legalidade. 

Desejaria, Sr. presidente, que cada qual dos que me escutam, dissesse, 
conscenciosamente e sem paixão pat'tidaria, qual é a situação actual dos 
Estados. 

O SR. Josl!: MARIANO. - E' a da dissoluç:1o. 
O Sn. SEABRA. - Peior do que o de dissolução , porque é o de anarchia. 
O SR. BEVILAQUA. - -· V. Ex. vê os eífeitos e esquece as causas. (Ha 

Olltros muitos apartes.) 
O SR. SEABRA. - Nesta tribuna, Sr. presidente, só tenho Uill intuito, 

um desejo, uma aspiração; contribuir tanto quanto possível para a manu-
tenção do regimen republicano federativo, tal como estabeleceu a Consti-
tuição de 24 de Fevereiro. 

1 ão se póde comprehender que se tenha derribado um governo, que se 
reputava revolucionario, para ser substituído por outro mais revolucionario 
ainda. 

E mais revolucionario, porque está desorganisando os Estados, atten-
tando contra a autonomia destes, levando a desordem e a anarchia por 
toda a parte. (Ha muitos apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE. - Peço ao honrado deputado que se limite á materia 
em discussão. 

O SR. SEABRA. - E' o que desejo fazer; mas desde que se me dirigem 
apartes, julgo-me no dever de respondei-os, mesmo porque assim presto a 
homenagem que me merecem os representantes da nação. . 

Passarei agora, Sr. presidente, a examinar a segunda parte da moção 
ou requerimento do nobre deputado pela Capital Federal, na qual pede que 
a comrnissão nomeada offereça medidas legislativas referentes á organisação 
dos Estados. 

Aqui, Sr. presidente, é que o principio federativo recebe g·olpe mortal; 
e, devo dizei-o, a pretenção do illustre deputado constitue um violento 
attentado á Constituição Federal; si não for tal pretenção o facho que ha 
de incendiar e revoltar todos os Estados, que, certamente, considerarão um 
crime inaudito essa intervenção indebita do Congresso em seus destinos e 
na organisação de seus poderes. 

O SR. OrncrcA. - Admiro que V. Ex. não tivesse receio desse facho 
em outro tempo. 

O SR. SEABRA. - Nunca sustentei e nem applaudi a intervenção do 
g:?verno ou do congresso na organisação dos Estados. Ahi offereço quanto 
Cllsse no Congresso Constituinte ou na sessão ordinaria deste anno; não ha 
uma palavra minha, ou aparte, da qual se deprehenda a minha adhesão a 
semelhante intervenção . Ao contrario, o que consta de minha humilde 
tradicção é que rompi com os partidos monarchicos, muito antes da quéda 
da monarcbia, para abrigar-me á bandeira da federação, com a qual entrei 
no ultimo pleito eleitoral, nresidido pelo ultimo governo monarchico. 

Portanto, o aparte elo illustre deputado não me attinge. 
O SR. OrrrcrcA. -Não é digno? E' muito digno. 
O , SR. SEABRA. - E' tal a prevenção do illustre deputa.do, que até 

inverte o que digo. Affirmei que o aparte do illustre deputado não me 
attinge. 

Mas, Sr. presidente, dizia eu, que a pretenção do illustre deputado pela 
Capital Federal póde alarmar os Estados, que certamente não consentirão 
que sejam violadas suas liberdades. 



Pedé ó ilitisli:e deputado - illedidtis Zêgi~ lti ttvas i·efer\íútés 'á ài·iíztâfoÇW:i 
dos Estaáos. 

Nàdá riiilis CHÍ1'0; _i)ositivd e éIOqueiitê ªº q-q.ê esHt plila/vra iJFgt'tiil.Mç~g, 
empregáda no rêq\J.erimerltó, prh1cí~à.linente fü àttehd'erb18~ pi.\.ilí 'á Gói:ls-
tituição, que diz por sua vez : 

" A organisação dos Estados compete aos proprios Efitados . » 
. , QríJ.,,, a palavr,?; - orgapj,saÇão , ~ ,dq1,requer~m,e.nt_o_ d,<'lye, ~yr a mesma 

SigBifibli~ão política: dá pá.lávi'a :.::_ organisação :..:..... aa. Const1ttiiçãó. . 
o Sk N:rLô Piii;:'.-1:.NiiÁ. ::_ Pe~o a paHí.vra. . .. . 

. 9 SR. SEABRA; - "Si .. fl. J?.alavra - , .. organisaç~d _'.__ . a~ ' ~on.~~ituiÇio 
s1gmfica; e hem pode s1g·ruficar. outra, cousa, exactamenle es á vü:lti eco-
nbtiii'ca, ai:lrriinistr~tiva\ ess!i vidli. ~úU:Hi.óiliifüi. de a.tt.tt EsüUib , h: pàfa-Vi:a. 
- àrganisaÇãb -- efilpreg·â:aa hb r~t1ueHri:tent~; U~hi .ª fo.~sljHl ,~igjiiílp1?~.q :: . 

. E. d~_sd~ ~nt~~' · ::. conseg:ue~c1~-, .. ne~es_~3;r~.~ . s ~ra }I~.e o __ C9.~7g·:;,e,s~o ,one-
re.cera .mE;llidas que importefil a_ su.â ihtervençab dfrechl. e il:íitneí:há ta em 
ásstiiúptbs qüe estão reseHrátl.ds e ~â:o ai!. eiclu:Sf h cotripet'êrl.Ciil: l:los 
Estados. 

M;i.s, sel:íielliahte itlt~fVen~ab sdrfa 'cHlli.íri.osà:, áU§üfü.â, cdntHl.ri~ ao 
pri?cifíio fel:lerati,,ó; ê tiiiãndó riã'ó vfossé pl:b~u~i~· ~ .te,vül,t~ ~os )~s~~8_~§; 
seria um golpe profundo naquella mesm\l Const1t'm~ao que o Eong·t·e'ilsó 
proqi..e t·~eu 1I1an;ter e re.speitar .... , . , 

E, Sr. presidente, essas medidas, quaesquer que sejam, não consegüirão 
l!l~ar a pl).z narl). ei::~e(> Estados, . cujos .brios .se l1ão, de reyçiltfl.r: deçi.\lt!:J da 
tib~ll,çã'o '4e .. ~-híl.~ cdiistiH:ú'çõês e d.ã autdncl\:hiá t\:tl.~ lhes guratlte â Cóhs~i-
tmçl'i.b Fel:i !ai: . , . .. .. , , ~,, . .J_·· •• • •• , , 1.,. ,. 1•1 , ' 'i; •' " , . .,,,,. 
'• .. ~~o ,.~e~a.m e~.t~s :µiecµ~a.s t.rl:~ni:qt~\>,.q 1 g~~p/1.e. tJ..esp~~t1µ1r, _c~'.l;_cons
c,ip~c~a jju~µca; .,e não ve~1ham trazer com8 consequenc1a a tliv1sao dos 
E tad8s Mazileirbs ! . · 

N~é iíãô ~d cierri c\s, o C<fügte:Sso Nácibnai, pàf seu pàttiÓÜstrl.Cl, B.ll.8 . p~â.ê 
1 er e~sa política, que não s~ria digna qa Republica. 

·fjM ,SR.))EPuÚno. -;-:-, ií~so é uri;ta fàn:tasiª'. . 
o SR. SEABRÃ, ·- Nãó é tinia fantasiã. }!; ; si quereis ver àqui.J.lo qüe 

suppondes uma fµ.ntasia tprnar-.se em triste. e desoladora . realidade; que 
continue o governo em su~L obra ele destruição e desorganisá.Ção, e que o 
Congresso Naciorral procur~ asphixiar com as t'aes. medidás legislativas as 
nobres asr.irações e os. gra:qdes destinos dos Estados! ·, 

Repelitihàmerl.te, sr. pre§meiite, d ocefulo popúlãi:, qi.l.e parecê calmo e 
indifferente, ppde encapellar- se . E que poder poderá conter o vigor_ e 
étlerb-ia de 'su;:i.s <:!IJ.das 'I \ . 

voto, rJois1 cohtr!i o ~·eqüerimeiito por consi<lei·àl-ti intitn; mt!óhsti:.: 
tueional, anti-pàtrioti_co, lüiti- f'ei:l'eralista. , . 

, Votq contra o r equerütj.entb, porqlfo elle cdiístitue urh bhi:baró :4.ssa§si-
nato da Constitb.iç'ã.o Fedéral 'e dos J?H~cJpi'ós J?Ór ellá j:irdclamá'clàs. 

Vo1;b cohthi. b rqquei-i:Qierit'o, ~órqüe; corhb li!'àzileir6, riãb posso ter 
outra asptração tJ:ue nãó li ~e ver serbj:lí'e üriii:l!Is tóélàs às partes 'do téí-ri-
torio naeionâ.I . 

Tf'nho concluiclô. 
(lvfuito bem i muito bem , o orador e úiuitq cumpi·iinentado.') 
O !S_R., PRESIDENTE. - \Ob serva que está esgótada a hora des tinada ao 

expeQ.iente,_ . 
O SR. SEABRA. - Requer urgencia para terminar o seu discurso. 
Cohsultacla; a Càmara conceC:le a utgencia pedida. 
O Sít SEki3tl (cónti'naando) . .:_ Diz qlie Vàe llníita: o mais possiv~l ds 

suas observações . 
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Quanto á primeira parte do requerimento, entende que elle importa vir 
a Calll:11'il dqs J?e,gutados 1 ~tte~t;i.,r ViF~~e o ~raj!:_il . ~ 9 ~-qp.do_ q!v.Uisado 
que rema a aiiarchia de norte a sul; importa na dissoh:i.çag _Çlos congressos 
dQs EsJado~ ~lo Cqngres~o ~ac~onal e na . de;c~ara_çaó pere0?,i:>tô;1a, .• cl3:i·a e 
eloquente de que desde a ascençao do actual g·overno, como se da com o da 
Bahià , búd.e ó gov.úuâdor elel.'to ainda está esP.erancfo do ~óveHio cexi.tbil o 
auxilio Wfe a Constituição manda dar. Nomear ~ cph1Hiissão ,que .fíeâ.e o 
Sr. Arishde·s Lobo é inutil, porque tridos estão vendo 'ô estadó de afül.r'chia 
dos Estádos, e essa commissão só virá. afflrmar . que o Presi<j.~nte da 
Republica, em vez de satisfazer as reclamações dos governadotes dos 
estados, mantem a desordem. 

o que a commissão poclei·ia vir dizer era que o empenho; o esforço e.a 
dedicação unica - e que hoje se considera patriot!ca - é. e:içactamente 
aqui.l).o cr.re constituía o peior crime da inóriarchia ~ as dârtibãdàs. 

Adntil:a que o governo collocasse fóra da lei ~stados organizados, com 
governadores eleitos de accordo com âs iibrmas cónstituciofüiés e &~claras 'e 
esses Estados em sitio, sacrificando as instituições estaduaes. 

o orador deçlara que só ! t~i;u na tribuna_11m intuito, contribuir pa.ra a 
JllíUp~tenç.~o do ~t(gip:tyl/: ,repJtb~cano e .ver lyvarit3:çlo o regimeh fedêràtivo, 
tal co~o estabeleceu a Constümção de 24 de fevereiro. 

N~~ . cón;iprehénÇte q,u<f · se de1:ruh:,i.sse um g9veJ.:no que con15idei·avam 
revohicj.onario, ~ubstitmndo-9 . por outro m~is revo.lucionario ainda; pfl.o 
corrrnrehende que sejam concedidas g·arântias a uns Estados e negadas a 
outro)?. , , . , . . . . 1 • .. .. . . • 

Passando á 2.a, ·P!.lr.te .P.o ,requerimemo, ,d;iz, ql).e,_essa corçmi~são :vil:á. 
com o facho inç~ndiario re oltar o norte e sul do paiz, provayelmente levan-
tandg o brio dos Estados, que quizerem ser organisados sómente a seu 
modo. 

Respondendo. ª .'!1m aparte do $r~ O:j.tic;ica, lembra qúe ro.mpeu co~ os 
partidos monarchicos, muito antes da queda da monarchia, para levantar a 
bandeira da federação ,. . .. o orador lê os termos da 2.ª párte dó requel'iínentô; coi:bpara-os com~ 
disposição constitucional que determina . qµe " a organisação ,dos .Estados 
cciinpete aos résíJectiv.ds EstàClos ", e co~clue que a inte):v.ehção pi·ói:losta 
será nulHi., pcfr incoilstittici'oriál, e trará ctlniÓ resultà.do a cli'i1isão dbs Êstá.= 
dos brazileiros. 

Termina declarà.ndo qüe vota contra o requ'erimento, por coiisidcral-o 
inutil, inconstitucional, anti-patriotico e anti-republicano. Não quer ver a 
Cqnªt~tp.içãQ despedaçada,,,por ~m req'!-~r~m.tinto que não emana de principio 
federativo, que ao contrar10 é um assassmato. 

O Sr. Aristides Lobo. - Sr. presidente, a Camara acabou de ouvir 
o discurso mflamn1ado e caloroso do meu illustre amigo. Eu poderei dizer 
com toda a segurança que este debate é absolutamente ocioso; poderia dizer 
e provar que elle é inutil porque está absolutamente dei:itro das attribuições 
da Camara cbnbecer de todos os assumptos que lhe sâo sujeitos, mclusiva-
mente aquelles que se referem á sua propria competencia ou incompetencia. 

A nomeaçãd de uma commissão para estudar esta màtei'ia está illfaira-
mente dentro de suas attribuições. O illustre deputado pretendeu levantar 
sua voz e sua opinião sobre todas as vozes e opmiõcs desta Camara, sem 
aliás tel-as ouvido; e antecipadamente condemnar medidas antes do 
debate. . · 

Senhores, o paiz acaba de pãssar por um acontecimento que repres~nta 
á face da historia e P,erante a soberania deste povo, uih verdadeiro crime. 
(Apoiados é muito bem.) 



-104 -

UM SR. DEPUTADO. - E o 23 de novembro é outro. 
o SR. ARISTIDES LOBO. - o 23 de novembro é a restauração dos direi-

tos do povo. (Apoiados.) 
A nação estava amordaçada e debaixo da asphixia politica, que não a 

deixava respirar e me surprehende que haja um r epresentante da nação que 
ouse defender semelhante acto. 

O SR. FREDERICO BoRGES. - V. Ex. está indo perfeitamente bem. 
O SR. ARISTIDES LoBo. - Mas , Sr. presidente, eu disse que este debate 

era anticipado e, além de anticipado, imprudente. 
Pois não foi o proprio nobre deputado quem disse aqui que todos os 

Estados estavam em plena anarchia? 
O Su. SEAJJRA. - Dá um aparte. 
O SR. ARISTIDES Loao . - Admira-me dos desvios fataes de logica em 

que o nobre deputado está incorrendo. 
O Sn. SEABRA. - Este é o modo de pensar de V. Ex. 
O Sn. ARISTIDES Lono . - E' a minha opinião, está claro. 
Sr. presidente, o nobre deputado disse que o dever do governo federal 

em presença da actual situação dos Estados era fornecer as forças que elles 
r eclamassem para restaurar a ordem e manter a sua autoridade. Mas per-
gunto ao nobre deputado si o Pres idente da RepuJ)lica é um manequim, um 
instrumento cego e inco~sciente de governo, obrigado. a .suste1~tar q~alquer 
governador de Estado, amda que este r epresente o arbltr10 e a illegahdade ? 
(Apoiados.) Isto é um desproposito, peço licença para dizel-o. 

O chefe do Estado te~n o dever prescripto pela Constituição de fornecer 
auxilio aos Estados, ou de intervir nelles entre outros casos, no interesse 
da paz, está escripto, é yxpresso. Mas intervem de que modo? Examina a 
situação do Estado que l'oi perturbado, verifica se o governador foi eleito 
constitucionalmente e se é um tirano. 

O SR. SEABRA. - Qup.ndo convém dar o auxilio dá , quando não convém 
não dá! 

O Sn. ARISTIDES LoBo . - Está claro, nem póde haver outro processo, 
mas o abuso não se presqme. (Reina grande tumulto . O Sr. presidente dwma 
a attenção.) 

UM Su. DEPUTADO. - Vou mostrar como tudo isso é uma immoralidade 
e dar a razão por que. 

O SR. ARISTIDES Lonp. - A exigencia do nobre deputado, Sr, Seabra, 
no que toca ao procedimento do chefe do Estado, não póde ser mais injusta 
e menos razoavel. 

Qual é a situação? Na opinião do nobre deputado estamos em presença 
de uma desorganisação quasi geral, reina a anarchia por toda a parte, é 
elle proprio quem o affirma. 

Ora, em presença de~se facto qual deve ser attitude do ~overno federal? 
Cruzar os braços, deixanpo que o incendio da guerra civi l a teado domine 
todo o territorio nacional? 

Ficar impassível perimte desordens que podem envolver a nação em 
uma pavorosa conflagraç~'io? 

Ninguem o dirá. 
Si, porém, o poder executivo federal entender que, pelo, menos, pode ser 

duvidosa a sua competencia para occorrer de rem edio a essa perigosa situa-
ção, qual o recurso para p caso em ergente? 
· 1 Parece que só lhe re;sta um accordo ou um expediente: recorrer ao 
Congresso, sujeitar o ca~o aos legisladores · federaes encarregados de pro-
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mulgar leis e medidas attinentes a organisação federal e de manter o nexo 
federal consagrado em nosso regimen. 

Contestar isto, se me af:figura contestar o proprio bom senso. 
O que faria e a que resultados chegaria o chefe do Estado, si quizesse 

proceder segundo as indicações do nobre deputado? . 
Antes de tudo, os governos devem medir as suas forças e é fora de 

duvida, me parece, que essa.intervenção além de impossivel seria altamente 
indiscreta. 

Senhores, esta intervenção aconselhada viria a ser o fat:bo principal da 
discordia, soprando o incendio. sobre todo o paiz, e é isto o que se procura, 
ao que parece , porque se pretende abrir as portas aos inimigos da Repu-
blica. Isto é aconselhado perante uma camara de republicanos que devem 
organizar a nação e dar estabilidade á vida publica, que tem sido explorada 
por todos os meios, por um processo de continuas agitações que não lhe dão 
socego. (Muito bem.) 

Mas, disse o nobre deputado que o exame, que eu queria, vinha trazer 
como consequencia um parecer desatinado, um acto de desorganisação, um 
insuflamento ás paixões, e accrescentou, que eu proclamei a auarcbia no 
paiz. Quem autorisou o nobre deputado a dizer que a commissão havia de 
dar um parecer que não consultasse os interesses da nação, que não se ins-
pirasse nos conselhos do patriotismo e a boa organisação de todos os Esta-
dos? Isto é um absurdo, peço licença para dizer. Que juizo faz o nohre 
deputado de si proprio e desta ·camara? Pois então todos os Estados da 
União não estão aqui representados pelos seus delegados , que querem que 
os Estados se organisem r egularmente e teem nisso o maximo interesse? 

UM Sn. DEPUTADO. - A organisação dos Estados é que foi fals eada. 
O Sn. SEABRA. - O m eu fim unico é manter a Republica. 
O SR. ARISTIDES LoBo. - Surprchende-me que V. Ex. fall e ago~a deste 

modo, quando não teve uma palavra de protesto no momento em que a 
Constituição, o Cong'l'esso, e até mesmo o paiz inteiro foram moral e politi-
camente supprimidos; porque o seu nome, creio, não figura no manifes,to. 

VAmos SRs. DEPUTADOS. - Dão apartes. 
O SR. ARISTIDES LoBo. - VV. EExs . que não assignaram o manifesto 

na occasião propria, nem ao menos tiver am posteriormente a coragem de 
uma adhesão para elle. 

O Sn. SEABRA. - Porque não anunciou V. Ex. p ela imprensa , convi-
dando os deputados que quizessem adberir ao manifesto ? 

O SR. ARISTIDES LoBo. - Não fiz editaes, é certo, porque não era caso 
para isso. A situação que se creou era demasiadamente séria e oppressiva 
e sobretudo impediente de qualquer protesto publico immediato . 

Não vi entretanto os corajosos de boje, nas horas supremas das agonias 
deste paiz, quando a causa publica perigava, quando os fuzis estavam na 
rua, levando o terror por toda a parte. 

O SR. ANFRISO FIALHO. - Tamhem cu não vi na rua, nenhum de VV. 
EExs. (Trocam-se apartes violentos entre os Srs . Frederico Borges e An-
f riso Fialho .) 

O SR. PRESIDENTE. - Peço aos Srs. deputados que não interrompam o 
orador, e chamo á ordem o sr. deputado pelo Piauhy. 

O SR. ARISTIDES LoBo . - Acabo de ouvir arguir o Congr esso de um 
acto de pusilanimidade por não publicar o manifesto no dia seguinte aos 
acontecimentos do golpe do Estado, m as como fazel-o si não havia um 
jornal onde se escrevesse? Entretanto, eu escrevia para S. Paulo e annun-
ciei o protesto dos congressistas. 
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Pássíl. ·ei b segilildo Jjontd e peçtl j:>a:r;a elle a b.tteução . ~a Cámaru~ 
A moção indica que o Congresso tome medidas legislàtivas 11.tihentes rá 

reorganisação \los Estadôs. 
o SR. JosÉ MÚ.ÍANÓ. - Era me1hÕr V. Ex. sÚbstitmr a palavrà Órgani-

sação por situação. 
O Sn. ARrsTiDEs Lol3o. - Màs eu não quero porque d ineü fin1 é, ºPo~!;º· 

.. . Esta~ ~ra,tal;ld,o co~ uma, ,qama,_ra. iftelµgent(:l e ill_ust_raq~ C!l}e ~~pe_ ~um..: 
prlr som O~ $)eUS deveres, e ,esto~ cer~o qtj~ ,á çoi:rl~1S;>a? q"Qe J5e)h:~mear . de 
seu ,seio p~r:i. e~am.jna1: es$a q).~t~}-\f t'era a _ ç_ómp~tenc;rn, riep~$.~!lrirl. p'á:ti), 
là.~~r o .,<;.studo . d,b a s~nipt_? .4!-. çriiliin::µia~ .as ?-i:t~:sas, .t>9~19ões .ePi Jr}e 
encoJ:!tTU.f 9s Esf.!:1.çlohs;xamm~l-as com tbdb 8 bhter18 o ptocural..·á lts medi-
das gue lhes forem applicaveis, 

Si rói- {reD.ci!:Uí. à. preliínitUti- chi coínpéteiicia ao }5al-lametl'to pá.Hi. HHiliécer 
da m.at~r~a, e q,v,e, vae, s~Il! duyWa. ser,, .9 ;i?ro/}.7,iro , tr::1"J:l~1lió ~a . Ç,bmp]-issão, 
ei,n. tá). ca b1 r~st.~r:ll!~-~a o d'éter de indicar processo que :rBelBbr lhe pareça 
pabi a ~Q~uçãd .. 4<> pr<lblêm!i.. - ... 

Se assini úãó fôr, tolitar qq'estio. 
. , On~e está aqu~ o iµ?9nveÍiiente d.escobé1;to pefo nohrg tl.epb.Hl.tro tine 
impvg~ov. Q reqtteri-ruento? , .. . u_, . . . _, ,. , . . 

O nóbre deputado mostra-se dernasiàdo zelosti pel aú.tbhomrn dos 
EStad,9~ • seíituíü:i1~t,o que. mu,ito ipplau'd.9. Pelp que n;i~ t?~a1 il.ó Ç'Ô,hgre~s.ó 
Constitumte, nos debates e votaçoes db. legislatura ordiúaria 'que fol sustacl 
semp/.'e e COii~tântehibnte defendi o pr.illcipici federatl.vo. 

Mas não é preci$amente esse prilldpio é essa organisaÇãó tfoe prdcuH} 
salvar? 1 

Senhores, a cbmmissão encarregada de estuclar a organisação dos Esta-
dos apresentará, a9 parlamento as medidas que ella julgar convenientes : 
não ha .outr.Q,.c.arpinho a,s~guir.. .. , . 

Elia estué:lar_á eflxamlliará si os ~St\ldos es~ão normalmen~\! ~onstituidos, 
si Ofi gQ".e.r:qadprefi representam , eJI:ectivamente a soberazµâ desses Estados . 

O Esta.d? do Para, por ~xef!1J:?l,<?, J?~rtou,se coi:n ~ m~?\i1*~ c~1;i:e~ção; o 
Estado do R10 - Grande do Sul msurgm-se sem hesitaçoes em presença do 
golpê ele Estado; os outro15 Estados, poréin, adheriram ao attelitado prati-
cado pelo poder. · . 

Aquelles em que o Presidente da Republica interveiu ccrnl>ervando crea-
turas .suas e a elle subrq.i sas, ~S$eS fizera.m mensagens in.qi.gnas q11e, ei;iver-
gonham a nossa P\l~rià ,e .nas ~.aes se vê ó laço de perferta cumplicidade 
que o~ p,r~nd~ açi snminoso go}pe. ., __ . . . , . ,,. , . , 

1 . N_aó e.~tou rec;_ordan~Q .. e~$.il.S ,, ftlu$~~ l~mtj.q.ttt,r,eis :Cih~- ,'Q PX:ºP.?.s1,to .. ~e 
antecipar acc;usayoes, po~s cb~? r~pubhC\lI] !J cr,~e fiOu 1 !!l~ , qu~rp ~ exiJp .~ Jµs-
tiça .para tódos e por vezes severa, tanibetn quero uttií:l: pblihcà ii~ pàz e 
concb;rdia J?ará. todos ni;)s. 

E' neste nivel que de~~jo vei- a. pólitica tl'o 111eu pai~. 
~. . ' 

O SR. Epu~i,mo GONÇALVES. - Os conspiradores contra a Republica 
precisam ser punidos. 

O SR. Luiz MunAT. - Mas quem siio,.elles? V. Ex. só tem pãlavras de 
adio. (Ha outros apartes.) · 

O Sn. AmsTJDEs Lono. - V"oltantlo mais poslHvaffiehte ii'o ·assilitlpto, 
direi que ó conselho dàdo pelo nobre depütado, o Sr: Seabra; exprime a 
imtnobilid,nde e a itnpotenCia do parlamento. . 

Mas, podemo fazer ~sso. nós, que tenibs sohrê os bbmbros a respon-
s, bilidade inteira pela estabilidade da Repúlfüca? .. 

E si dermos de mão li- esse trabalho, a qtlem será eHe confiado; desde 

/ 
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qne em sua mensagem o chefe do Estad'o entende que não lhe cabe seme-
lhante tarefa? 

Deixá-sé. a llisci:lrdià eútreg:tlê â si me in~? 
Parà que descoriheceí· ã evide:p.cia çias cóüsas? . . 
À situação estádúâl 'é iifolliítlrosã e reelafüâ tjt'editlas ·qne ã concertem. 

O nosso dever é tomal-as ·e não estarmos a rios embáraçlir etu phantasias. 
Ouvi qué se appellava para o Supremo TriJJtmal de Justiça. 
A lembraçá é pe.regriria ! . . . . . 
Esse tribunal incons tituciorialmente cons~ituido, pois que org<tilisou-se 

essa parte integrante do poder judiciario, quando a Constituição Federal 
ainda não estava decretada e unica competente para creal-o, éra a esse tri-
bunal qne é, pois, como se vê, um ajuntamento illegal e illicito, não tem , 
entretanto , cruando valido fosse, ccnnpetencia alguma para intervir na reor-
g·anisação dos Estados. (Apoiados .) 

A Constituição dá a este tl'ibunal apenas o direito de declarar nullas as 
leis e os actos do poder que sejam conLrarios á Constituição, e nada mais . 

Este é o direito. · 
Achei singular que o nobre deputado arguisse a commissão por mim 

proposta de vir deliuhtiái· fio p h.ii e a.d iiib.nció tjtie estavamos em plena 
anarchia, quando é S. Ex. quem acaba de affirmar este facto do alto da tri-
buna com a autoridade de sua palavra. 
1 

.E para .c;r~e ~er:v!-J.'i.a caJar. es,!?,~. fac!o, ~i elle fosse -;ei:dad!{~'O? ~ão. ~eria 
u~P.. hyp_<?crisia;, ).D.1.J.~il.?, t.\: .~ep~l.J..c:i- D:ª-º g C? .. ~o-y:erno ~u. OJegJ.:1~e,it 

1
da hypo-

crisla:, nos qu'erehi8s v1vér â Hiz tl.b füa e H.avembs d~ vrver. (Apbiaáos .) 
A verdadeira pblittcã. não é aqufilla que estácidna im11lovd erti fáce de 

complica_ções graveshmas a qi;i.e apre cammho aos povos aLravés dós bbs-
taciilo$. º· ren1edfo, . eróito ou lião, e preciso tómal·. . 

Sehhores, iíão prédsó fatigar por Í:hãis t'ertl.po a attençãó tlá Camara. 
Todos que. conhecem as âisposições .constitucio11aes sabem q\le j pelo 

menos; a materia que nos .occupa, ~ digna de estudo e nem tmtra é a 
intenção da medida que, i:;olicito. . . . 

Trata-se preci.samente de verificar si t emos algum meip d,e intei:vir c9Í)s-
titucionalmente na vida dos Estaíios, mas isso não se conhece previamente . 

O Sii. SEABRÀ:. - Os congressos dos Estâ dos são eleitus pelo rrí~smo 
pMcessb que nos. . . 

O 8.R. ArusTioÉis Loiio . - Alguns deiles tl.nhàm vicfos de origéi:b. . 
U~1 Sn. DEiib1:Ãrio. _: Hà ui:rla differençli:, e é qué :riM portnino-1iÓ!3 ·com 

homhridade e elles não. 
O SR. ARISTIDES LoBo . - Devo dizer que, apezar dos defeitos dessas 

l'Cpre!:ieUtaçÕes ,.éÜ :q:ie resignarià a respeihtl-!J.S, si niÇ COIÍ,V~j:i.êes~e !:J.Üe tinJ11_lpl 
uma origem çorr~ctanien~e legal, p,orqu,e acii;na d,e tudo cl~ve, estar o respeito 
á lei,,Ha, ~~i.tr,e ta~ito , dúviqfi so'Qre iss~ .e f:I,ahi a ~eéessi~~de dij. vi;t1. estudo 
acurado dos. f;i.ctos, d.e m<?do , a que se pos.sa pro.~e.0-er S~Jil. rec~io de eri;o ~. · 
, Eu, i;ip caso da COn:!Pl;!SSá,~ Cfl,le for nqpiefJ.da, li~ a, _Cp.m,a,ra msso convier, 
proc~~eria .sqbrt; elles,,como procedi sçibre q ~~t.ado de 9<?Y:1~· _ . , 

Nap .:P..9.Sso c.omprehender , CODfO o pr~çi.n.10 .3:1,ltononuco dos Estados 
tenha a iorça d, t; pre~erir ~ vqn~ade d,á: . soheraw.~ fjuffpcada. .. , , _. . • , . 

H~, Sr. presitlente, um can;i.lllho unico a ;S~gmr, tu4o o. i;:i.a1s .~a.o .cl~~me
r~s ,, !! ~? roman~es, , e esse . c~m,ip~o- é ,P. ~s ;t~dQ . do P,oqer ~e,gis,I,ativo .. s?J?re a 
s1tuaçao ~os Estados pert'\1rb a,~~,s . ~ p~r11c1p:ient9 ou. nW1c~.~f!?. ~e _mel:lida~ , 
como crue1ram, que possam servU: 8e biis!:! lt hb:l.il novi eolistitu1çao delles, 
em condições verdadeiraili~ni~ deinbci:atidl.;:; ~segura~ •. bonsoahte~ a sithá.ção 
de ~ada uni ; de modo à garantir a rephmlca federativh e à es tabilidade 
nacional. 
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YozEs. - lvfuito bem, muito bem. 

O Sr. Nilo Peç,anha. - Diz que deseja fallar sobre o parecer que a 
commissão especial tem ele apresentar a r espeito ela organisação dos Esta-
dos, e, como então a Camara estará mais calma para estudar o problema, 
desiste, por agora, da palavra. 

O SR. PRESIDENTE. - Não se achando presentes os Srs. Aristides Maia e 
Frederico Bor~_es , e não havendo mais ninguem inscripto, fica encerrada a 
discussão e actiada a votação por falta de numero. 

SESSÃO DE 21 DE DEZEMBRO 

. O Sn. PRESIDENTE. - Declara que vae consultar a Camara sobre o 
requerimento do Sr. Aristides Lobo, apresentado na sessão de I9 do corrente. 

O Sn. ARISTIDES LoBo (pela ordem). - Manda á mesa a seguinte 
Emenda: 

Em vez de - Attintjntes á sua oro-anisação, etc., diga-se - adaptaveis 
á organisação dos Esta~os, de accordo com as disposições constitucionaes . 

O SR. ARTHUR fua:s (pela ordem). - Observa que, tendo sido a dis-
cussão do requerimentp encerrada na ultima sessão, não podia o illustre 
deputado offerecer emeIJ.da. Parecia mais razoavel que o seu autor retirasse 
o seu requerimento, apresentando outro em outros termos, porque pela fórma 
por que querem encarar a questão vae ferir o regimento. 

O SR. ARISTIDES LoBo (pela ordem). - Observa que a objecção feita 
pelo orador que o precedeu exprime uma superstição de fórma. O orador 
não faz questão sobre a materia e a sujeita á resolução que o Sr. presidente 
em sua sabedoria tomar. Si entender quo o orador deve apresentar outro 
requerimento, elle o apresentará, porque o seu fim é facilitar os trabalhos 
do parlamento. 

O Sr. President~ . - Diz que a meza não póde acceitar a emenda 
depois de encerrada a discussão; por outro lado o que o nobre deputado 
pretende é simplesment~ uma modificação na redacção (apoiados) . 

Nestas condicções terá de apresentar um novo requerimento consignando 
uma nova fórma do seu pensamento, e este deverá ser submettido de novo 
á discussão e á votação ou então a Camara acceitará o requerimento como 
elle foi anteriormente apresentado, ficando a cargo da commissão de redac-
ção acceitar a reforma Çl.a redacção apresentada pelo nobre deputado. 

Collocada a questão neste ponto, acha que seria isso preferível á apre-
sentação de novo requerimento. 

O SR. ARISTIDES Lqno (pe la ordem). - Requer a retirada do seu reque-
rimento, que apresentou em sessão de I9 do corrente. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 
O SR. ARISTIDES Lono . - Justiilca e envia á mesa o seguinte Requeri-

mento: 
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" Proponho que se nomeie uma commissão especial encarregada de dar 
parecer sobre a situação dos Estados e de dar parecer sobre as medidas 

' legislativas adaptaveis á organisação dos Estados, 
R,equerimento . de accordo com as disposições constitucionaes 11. 

Esse requerimento foi lido, apoiado, posto em 
discussão, que é sem debate encer.rada. 

Posto a votos, é approvado o referido requerimento . 
O füt. SEABRA (pela ordem) . - Requer verificação da votação. 
Procede-se á verificação, reconhece-se que não ha numero, pelo que o 

Sr. presidente declara adiada a votação. 

SESSÃO DE 22 DE DEZEMBRO 

O Srr. PRESIDENTE. - Vou pôr a votos o requirimento do Sr. Aristides 
Lobo, pedindo a nomeação de uma commisão especial para dar parecer 
acerca da organisação dos Estados. 

O Sr. Seabra (pela ordem). - Sr. presidente, tendo combatido o 
requerimento ªl?resentado pelo Sr. deputado Aristides Lobo e parecendo-me 
que esse requerimento, justificado como foi, ainda está nas condições de ser 
considerado como um golpe mortal na Constituição ... 

VozEs. - Não está em discussão o requerimento. 
O Sn. SEABRA .. . requeiro a V. Ex. votação nominal sobl'e o requerimento 

e espero que a Gamara terá em attenção aquelles que querem o principio 
federativo e aquelles que recusam esse principio. 

VozEs. -A questão não póde ser eolloeada nesse terreno. 
O SR. 01T1c1cA (pela ordem). - Sr. presidente, sem que queira fazer 

offensa ao nobre deputado pela Bahia, devo adverlir que o requerimento 
collocru1do a questão no ponto em que a eolloca o nobre deputado é urna 
verdadeira insidia para a opinião da Gamara. 

V. Ex. comprehende que se tendo estabelecido a questào, si o Con-
gresso deve ou não estudar a questào do Estado em que estão os diversos 
Estados da Republica, a cornmissão poderia dizer : - convém ou não dis-
cutir esta lei; convém ou não apresentar medidas; é de convenieucia estu-
dar a questão. (Diversos apartes interrompem o orador; o Sr. presidente 
agiLa o tymp311os.) 

O Sn. PRESIDENTE. - V. Ex. não póde fallar sinão pela ordem. 
O Stt. 01TIClCA. - Eslou fallundo pela ordem. 
O S1t. P1msIDEN'l'E. - Para requerer o que? 
O Stt. 01T1crcA. - Para dizer que nào póde ser acceito o requerimento 

do nobre deputado pela Bahia. 
VozEs. - Oh! Oh! ... (Apartes.) 
O Sn. 01ncrcA. - O requerimento vae ser votado e eu tenho de orientar 

a votação . 
UM SR. DEP'GTADo. - A mesa é que lern esse direilo. 



O SR. 01ncrcA. - Tem-se feito sempre assim. (Diversos apartes inter-
rompem o orador.) · 

Oh, senhores l não é gritando que me hão de fazer callar, ou convencer; 
nem é com vozerias que eu hei de ficar callado. (Apartes.) 

Sn. presidente, tem-se estabelecido sempre nesta casa o precedente de 
que quando se requer uma votação, qualquer deputado tem o direito de 
pedir a palavra para orientar esta votação. 

E' justamente o que estou fazendo; estou dizendo que este requerimento 
não póde ser collocade no terreno em que o fez o nobre deputado pela 
Bahia para dar como opinião da Camara a intervenção nos Estados, quando 
se trata apenas de fazer a nomeação de uma commissão. 

O SR. SEABRA dá um aparte. 
O SR. OrncrcA. -:- V. Ex. quer impôr sua opinião individual. (Dif)ersos 

apartes interrompem o orador por algum tempo.) . 
Nestas condições, Sr. presidente, entendo que o requerimento deve ser 

votado, o requerimento sobre a votaçã.o nominal, porém nunca no terreno 
estabelecido pelo nobre deputado. 

O SR. SEABRA. - Não póde ser em outro. 
O SR. ÜITicrcA. - Não como intervenção da Camara na organisação 

dos Estados, mas como meio de dar parecer sobre a questão affecta á Caro.ara 
na mensagem do Presidente da Republica. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. FRANÇA CAIWfLHO (pela ordem). - Diz que o Sr. presidente não 

podia sujeitar á conside{ação da casa si este requerimento devia ou não ter 
votação nominal, porgu,e lhe parece que este alvitre importa violaçã.o do 
regimento. Diz CJUe foi sujeito á votação symbolica, esta não foi resolvida 
porque não havia numei:o; e, por isso, nega o seu voto ao requerimento de 
votação nominal, apezar de ser sempre por es ta. 

O SR. PRESIDENTE di71 que, não se tendo concluído a votação symbolica, 
não pó de deixar de submetter á votação o requerimento do Sr. Seabra. 

Vae, portanto, por a votos o requerimento do Sr. Seabra, pedindo vota-
ção nominal para o reqi;ferimento do Sr. Aristides Lobo. 

Procedendo-se á VO-Fação do requerimento do Sr. Seabra, reconhece-se 
que não ha numero, pelo que o Sr. presidente manda procederá chamada, 
pela qual verifica-se terem-se ausentado os Srs. Innocencio Serzedello, Garcia 
Pires, Marcolino Moura, Manbães Barreto, Lui?: Murat, .Jacob da Paixão 
Francisco Veiga, Ferreil'f!. B.abello, João Luiz, Leopoldo de Bulhões, Victo-
rino Monteiro e Cassiano do Nascimento. 

O SR. PRESIDENTE. - Responderam á chamada ru Srs. deputados; vou 
portanto, proseguir na votação dos requerimentos. 

E' posto a votos e r~jeitado o requerimento do Sr. Seabra, de votaçao 
nominal, para o requerimento do Sr. Aristides Lobo. 

E ' approvado o requerimento do SR. Aristides Lobo . 
' 
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SESSÃO DE 23 DE DEZEMBRO 

O Sn. ARISTIDES Lono (pe la ordem). - pede ao Sr. presidente para que 
faça a 'norneação da comnlissão especial, que tem de dar parecer sobre a 
actual situação dos Estados. 

O Sr. Presidente. - O requerimento approvado pela Gamara resolve 
que seja nomeada uma cornrnissão especial : não diz, porém, por quem e 
nem determina o numero. Si não se manifestar opposição, nào terei duvida 
em fazer a nomeação. (Os Srs. deputados manifestam o seu assentimento.) 

Uma vez que o regimento não determina o numero de membros da com-
missão especial, me parece mais conveniente que essa commissão tenha um 
representante de cada dcputação, visto corno o assumpto interessa a todos 
os Estados. Assim, pois, nomeio a seguinte commissão, composta ·de 21 
membros : 

Amazonas. - Uchõa Rodrigues. 
Pará. - Nina Ribeiro. 
Maranhão. - Casimiro Junior. 
Piauhy. - Paranaguá. -
Ceará. - João Lopes. 
Rio Grande do Norte . - Pedro Velho. 
Parahyba. - Sá Andrade. 
Pernambuco. - Pereira de Lyra. 
Alagõas . - Oiticica: 
Sergipe. - Felisbello Freire. 
Bahia. - Dionysio Cerqueira. 
Espirita Santo .. - Moniz Freire. 
Rio de Janeiro. - Urbano Marcondes. 
Capital F ederal. - Thomaz Delfino. 
Minas Geraes. - F erreira Pires. 
S. Paulo . - Cesario Motta. 
Rio Grande elo Sul. - Victorino Monteiro. 
Paraná. - Eduardo Gonçalves. 
Santa Catharina. - Lacerda Coutinho. 
Matto Grosso. - A. Azeredo. 
Goyaz. - Bulhões. 
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NOTA 

Reorganisação dos Estados. 

PRomcTo n. 264 

Em 4 de Janeiro a Com. Especial requ.erida pelo Sr. Aristides 
Lobo dá parecer, com. roto em separado. 

Em 6 entra em I .ª disc. Ora v Sr. Cassiano do Nascimento. Em 7 
ora o Sr. Garcia Pires. Em, 8 ora o Sr. Homero Baptista. Em 9 oram 
os Srs . Felisbello Freire e Espirita Santo. Em 12 a requerimento do 
Sr. Serzedello Correia é encerrada a disc. E' approrado o projecto em 
r.ª disc. Em 16 entra em 2.ª disc. O Sr. Costa Machado ofjerece substi-
tutiro. Oram os Srs. Lamonnier Godofredo, Costa Machado. E lido 
um substitutiro do Sr. Azeredo. Em 18 ora o Sr. Fonseca Hermes. 
Em 19 oram os Srs. Moniz Freire e Bellarmino iVlendonça. Em 21 é 
appurado um requerimento do Sr. Serzedello Correia e a Gamara 
resolre dar por findos os trabalhos da sessão extraordinaria. 





SESSÃO DE 4 DE JANEIRO 

ProPidencia sobre a reorganisação dos Estados. 

A commissão nomeada pela Gamara para estudar as condições actuaes 
dos Estados e apresentar medidas, que julgar convenientes para sua reor-

ganisação, vem aesempenhar-se do difficil e espinhoso 
Parecer. trabalho que lhe foi commettido, offerecendo ao escla-

recido criterio da Gamara o resultado de suas coo·itações. 
Si bem comprehendeu o espirita da moção que motivou este trabalho, a 

commissão collocou-se em face de dous problemas a resolver, um de ordem 
especulativa e outro de ordem pratica, creados ambos pelo golpe de estado 
de 3 e a revolução de 23 de novembro. 

Será difficil, sinão impossivel, separar desse problema de caracter espe-
culativo os principias que provocaram o movimento de 23 de novembro, 
importantes elementos para a solução dessas questões que a commissão 'tem 
perante si. Não menos importantes são os precedentes de nossa vida politica, 
nestes ultimas tempos, para esclarecerem a concepção, que os agentes do 
poder publico nutriram, do que seja regimen republicano federativo e dos 
processos postos em pratica para architectar o edificio da federação, inqui-
rições estas que veem esclarecer e definir a situação e trazer poderoso 
subsidio á solução dos problemas. 

Sahidos de uma absoluta centralisação politica e administrativa, em que 
durante mais de meio seculo não lhes foi permittido a pratica de um governo 
livre e independente, as provincias foram constituidas em Estados federados, 
com attribuições de decretar suas constituições, eleger os seus corpos delibe-
rativos e seus governos locaes (Decreto n. r). Com as restricções impostas 
por este decreto, os governos estadoaes, na phase dictatorial da Republica, 
gozaram de menos autonomia e liberdade do gue estava consignado no 
proprio espirita do decreto. O Governo Provisor10 foi r estringindo pouco a 
pouco as attribuições dos governadores, a ponto de pouca differença haver 
entl'e elles e os presidentes de provincia. A consequencia disto foi que os 
quinze mezes de governo provisorio foram de todo perdidos para implantar 
nos Estados a nova educação politica, reclamada pelo regimen, preparando 
seus cidadãos para a vida da federação. 

Sob a acção desta tutela entraram elles em processo de organisação, 
depois de promulgada a Constituição Federal que lhes devia servir de typo, 
afim de manter-se a unidade de direito publico. 

Como elles organisaram-se é um assumpto digno de estudo. 
Pelos documentos officiaes e pelos processos que foram postos em 

pratica para fazer a federação, vê-se que o governo federal interveio, não 
nos limites constitucionaes, sim como um agente de organisação. Não na 
esphera superior de um poder que zela os principias constitucionaes; sim, 
como uma força que se immiscuia com as forças estadoaes. Si ella se tivesse 
~antido no espirita do decreto de 4 de outubr9 de 189<? e nos .funites 
unpostos pela natureza do systema do governo ; s1 ella se tivesse c1rcums-



-118 -

cripto ao zelo das r elações, que ligam o governo estadoal ao da União, por 
certo que a federação teria sido uma obra estavel, duradoura e subsistente 
e não esse corpo sem atomicidade para resistir ao primeiro choque, ao mais 
leve abalo. Ahi estão os annaes do parlamento republicano e a imprensa dos 
Estados, como prova de nossa asserção . Ahi estão as remoções e demissões 
de empregados, as a:posentado~·ias ~orçadi;s 1 .as _?.em~~~õe~ de. govern~~Orf'._s, 
t1uando o .governo federál ; preso as presCi:1p~oes c0nstrtuc10naes, Ja nao 
gozava dessa attribuição, assim como de nomear juizes da magistratura 
estadoal e chefes de policia. A intervenção federal não se inspirou nos pre-
ceitos constitucionaes .. Dei;x:ou-se ,arrastar pelos intert;§ses partídarios, 
creando situações fictícias nos Estados, á éusta da influência central. 

Não só essa intervenção, por processos tão dissolventes, veio aITectar a 
obra da federação, como os proprios Estados descuraram-se em completar 
sua 01·ganisa·ção . Promúlgndas sttas constituições, julgaram acabadá sua 
obra: 

tliis encerrará01 suas legislaturas ordinal'ii:t.s sem as leis organicas de 
tieus serviç'os, sem as quaés llãb po~ai1i e11trar eih fotéira posse ele suá. auto· 
nomià, de 8'éüs direitos . Erti uns falta a lei da ouganisação municipal , em 
outros a léi el'eitorál, em outros a lei orgitúica da magi'stratura:, em quasi 
todtls a lei de résponsabilH:lá.tl.e política, cuja falta, apressamocnos em 
declilrar; ag&·ráva cbnsi'deravelinente a situação actuál e rodeia de diffictil-
dades o problema que se procura resolvei·. . · 

Em plena pliase ctJlistituciotlal do goveí·no federal , os Está.dbs achavam-
se com os seus municípios em pleno dominio de governo-revo.luciomi:riO; os 
carg0s electivos entregues á vontade dos governaiiore$; pelà falta de lei 
eleitoral, e os crimes politiéos sem lei que os punisse; vigoraíidé assim o 
principio çla irresponsahili1dade. . 

Eis áhi éorho foH1.in os Estados organisadós e em qi,ie condiç'ões 
achavam-se elles, quariclo veio o golpé .violento da dissolução do Congresso 
Naciohal1 pelo ex-presiderjlte ela República. . . 

Em qu~ c<;mdiçõ~s ficarram _os Estados ~lepoi~ qa clissolu~àb 7 
EP'l que pe ficaram as ;reláçoe$ que devem ex1st1r entre governos estadoal 

e fecJeral 7 
Eis ahi importantes questões : . . , , , 
Com o golpe de estadp o governo federal .as 1;mniiu uma posição revolu-

cionaria! abr~do _ para a 1,1ação um p.eri~clo _de francl:\, dicta!'J.ura, porqu~ ~ á 
soberania nac10nal faltáva um orgao mdispensavel p lJ.ra se_u exerc1c10 
(art . I5 dâ Constituição Federal). Nâ0 é só isto. ,As relações entre go;vernó 
de Es tados ; coni o corpos politicoS e governo federal; foram rota!:! e de~ap
pareceram porcjile um do& seus instrumento~ - poder legislativo federal -
desappareceu, aquelle justamente por meio dp qual ós dous governos 
exercem entre si ul1ia du:pla e reciproca acção. P,or meio üelle li!Jqdam 9s 
Estados a foi:mar o gover p.o na,cional (arts! ,2 8 e 3o) e pqi·.;meio,clelle ainda 
se exerce á autoridade federal sobre os Estados (art. 34 §§ 5 .0

1 6. 0 , 9 .0 , 

e IO eto,) . , , , , 
Violada a Constituiçãp e rotas p.s r elações que seguram o edificio da 

federação, a separação provÍf>Oria . dos ,Estados devia sér !!- coilséquencia 
inevitavel do erro commettido pela primeira autoridade da nação1 ou a 
re._nuncia :P?r pay~e dos g;<;>;ver!lad~:ms, !-iuando. ~ exigtiidalie ~e .~.~.us ~eéür~os 
nao. lhes g;fl:rant.u1 ~ e a et.fi ~.ac1a ~a posiç~o hostil que ássumissei;n: Eis ahi o 
exen;iplo eilificante cio Para e Rio Grande do Sul em tal em~r~e:p.cia 

Em vei tlisto, ,porém, (JS governadores atihérifahi ao gblbe de e~tado . . 
Asslli:i, h ãb só o governo federal cbmb êstadoal abrifa1ti umá. plfase í:l.e 

dicta tlura. 
t2ue neste proce<liw,ento esta urh grande ei:lme, uih atleliW.d.o áÕ maneíáto 

poptllar, não preci8a discülfr . E' uf:rla vértltlde qU.é se irrlJlõe. 
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Os governadoí'es i·a garam, por sua vez, as Constituições dos seus 
Estados na adhesãp t'J;he prestaram; porque não l'espeitaram os pl'incipios 
cónstitucionaes da Umãb (nrt. 63). . 

A estabilidade tl.e uma tal situação era um impossível, salvo a dissblução 
dà dignidade ê do bHo da nação. A renuncia voluntaria do cbefe da naçãtl, 
em face do movimento de 23 de novembro, operado pelo patribtí mo du. 
l_\rmada e .exei;"c.ito nacional, _reflecti:u-se nos. Esta;d?s, produ~in~o a deptJsição 
dos governadores, qúe nao souberam prestigiar a autoridade tle que 
achavam-se invéstidos , e ser sustentaculos c defensores da Cons tituição . 

Si no centl'o o movimento teve por intuito salyar a legalidade, na perl-
pherià e)..le assumiu a mesma expressão. O r esultado in,evitavel e que se 
reveia clarame:qte na r!°)alidade do facto consumm4do, é que os Estados, 
como communidades politi:cas, desorganis~ram-se sob a acção da revolta do 
povo, que dentro da lei não encontro.u sqlução da situação critica, creada 
pelos governadotes e puniÇão para o delicto qlie commetteram, p~la falta da 
lei de r esponsabilidade. . . 

Os podeJ.'.eS cons,tituidos perderam os seus agentes e as cai:tas estadoae. 
estão reduzidas a lettra morta, sem o instrumento para serem prescripções 
effec;tivas. . . 

Em uns, os góvei·nadotes dep'ostbs; em outros, os. C'oiigi·essos dissol-
vidos; efu qtlh.si totloíl , ô ieslrl.do Cle de,S<:fr~p.nisáção. Isto quer dize\' : o 
eclipse cl'o systema feCl.erahvô, , por:que só pode elle mârite]:-se exis~inçlô as 
relrl.Çõ_es q~w estã? !·otas . J?ela dissoluçã9 dos pótleres coristftuidos 1esta4oâcs. 

Eis as condiçoes em que se acham os Estados e que reciamam da 
commissão uma soluç,ão digna de seu patriotismo . 

, b primell-o. p1:óblym:;í. á. resolvei· e : àébando-se Clesorgânisad.os os Es-
tatlós e l;end,ô ifupossivel ,rl. p'ermany)icia, desse estadó âê cousas, cofüpelc 
ao gl:l\>ehio füderá.l inteHrú' no trab á.Uio de í·econsthicção em qúe vão ellcs 
entrar? 

,Si essa . cbm:petencia é constittlé;ibnál e si nã.o tere o systema federa tivo, 
quàl o füelhor processo, o melhor plaho de reóí·ganisaÇão? 

Eis as duas questões1 que mais preoccuparabi â attenção da commissão. 
Po1' üm duplo aspe.cto p â.ssa eilà. â. estudar o pHrb.eiro problema - o 

profüelli.a da cpmpetencia. . , 
. Os casos de iµtervenção do governo federal nos 1ie~ocios peêuliar'es dos 
Estadqs estão definidos nos arts. 6. ó, 34 n. 21, 48 n. rn e 80. Segurança da 
Republica, aggi'essão estrangeira, commoção intes tinà., ordem e tranquillidade 
piiliJica .e ma(iter a forma republicana federativa, táes são as causas que 
jtlstHicani e obrig·àiii a intervenção cons.t~tucfo:o.àl r ' ' 

Pi·ocu1·ando e.studâr ô espiritó da u~tima des tâ.s caüsàs, 1especiflcâda no 
§ 2. 0 do ah. 6.0

1 afim de ver si no trabalho de reconsti-ução ue Estaâ.os, ell:.\. 
O-àrante a questão de corhpetencià, pergunta-sé : em qhe rb.omento da vida 
do Estado essa int,ervenção se exerce para manter .ª forma 1;epúDlicaha fede-
rativa? Justaménte, p arece á cori:i.missão, no morb.ento em qhe essa fórma 
está a constituir-se, a oi·"'anisar-se. 
. t> facto d~ . :te~; . 9 Íeg~slá~or constituint~ . cataloga4q en;i. par~g~·a:pho ~.epa-

rado essa attnbtuçq.o , de outras que se relerem á segurança da -Rep,ublica1 a 
aggressão. éstrangefrrl., á COrriJI\OÇãO intestinà, á mânutençãó da ordem e dà 
tranquilliélade, que podem tambem affecta1~ a forma republicana federativa 
demonstra que sua intenção foi consignar no§ 2 .0 do art. 6.0

, a intervenção 
do governo federal, tamlfüm rlos processos de órganisàÇão e i:eorgahisàção. 

Si assim nã'Ó f<lsse, não se comj:lreheilde páM gue elle abHH mais esta 
clausula ~e ,int~rvtlp.ção ; qíia)l~b ihtervfr p~ra _ s'ê~~·a~. a, ~e~úb}l ' ~; :pat·a 
oppor-se a _aggressab estrang~üta e á 'commoçao ~i:1test1~a, e il:itei·v1r para 
manter a forma republicana federativà, além de mtervir para resgrl,àrdar 
outros direitos. E', éomo se vê, uma deducção iniplicita. Tornava-se desné-
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cessaria, por conseguinte, tornar explicita uma attribwção que é implicita a 
outras já definidas, si se quizer dar a interpretação de que a opportunidade 
da intervenção, consignada no alludido paragrapho, coincide com a dos 
outros, isto é, que ella só será effectiva quando accidentes venham per-
turbar a vida dos Estados. Para reger estes casos estão as disposições dos 
outros artigos, isto é, 6. 0 , 21, 34 e 80. 

Parece, pois, á commissão que se trata de uma disposição, que se tor-
nará effectiva, quando, como já ilissemos, as forças locaes preparam-se para 
assumir uma fórma de governo. 

E' insustentavel outra interpretação. Não se póde, por exemplo , dizer 
que essa intervenção opere-se milito posteriormente, quando a reconstrucção 
estadoal não tiver assumido a fórma republicana federativa. Além de tornar-
se então uma disposição absurda, motivaria abalos e attritos, commoções e 
alteração da ordem, aqnillo justamente que o leg·islador quiz privar com a 
intervenção do governo federal. 

E agora pergunta a commissão : que processos praticas tem o governo 
para intervir desta maneira? Sómente dissolvendo governos constituídos. 
Ahi está o absurdo da interpretação. 

Corroboramos ainda a interpretação, que julgamos verdadeira, confron-
tando a disposição do dito paragrapbo com a do art. 63, pela qual os Estados 
reger-se-hão pelas Constituições e leis que adaptarem, respeitados os prin-
cípios constitucionaes da União. Quem põe em effectividade esse respeito? O 
governo federal, por meio do poder explicito de manter a forma republicana 
federatí1Ja. · 

Si encararmos agora o problema da competencia sobre outro aspecto, 
chegaremos á conclusão dje affirmal-a, como uma attribuição constitucional. 

Entre nós o novo regimen ainda não firmou precedentes, que esclareçam 
a extensão da independencia dos Estados, como factores do governo nacional 
e exprimam a quantidade e natureza de poderes nelles investidos. Essa 
distribuição é estabelecidil , até agora, sómente pela lettra constitucional e 
não pela pratica do regimen. Si a Constituição é uma lei fundamental, e 
immutavel pela legislatura nacional, é tambem uma lei mutavel pelo povo, 
por meio de difficeis e longos processos (J. Bryce, The American Com-
monwealth). Ella desenvolve-se e altera-se pelo uso, pelos progressos 
nacionaes, pelas conquistf,LS liheraes, em summa pelo tempo. Si neste campo 
de explorações nada pudemos encontrar no passado de nossa vida política 
que esclareça o assumpto, é de capital importancia submetter-se a questão 
de competencia aos precetj.entes de paizes, cujas instituições são identicas ás 
nossas, como, por exemp~o, a America do Norte, que é a mater do regimen 
republicano federativo, afim de ver a que pé de relações chegaram os Estados 
e a União, depois de um seculo de Republica, e qual a concepção de hoje 
sobre federação. 

Sem querermos entrar na analyse de um grande acontecimento daquelle 
paiz, que operou profundas modificações no direito publico - a guerra de 
successão de r86o-64 -, ],.imitamo-nos a estudar seus effeitos. Pois bem, 
depois da guerra, a concepção federalista perdeu aquella latitude que os 
interesses locaes lhe emprystaram, e firmaram-se, com quasi unanimidade de 
opinião dos publicistas, 01:1 seguintes principias que serviram de base a mui-
tos actos officiaes : 

a) A força a que compete preservar a indestructibilidade da União é o 
governo nacional, exercen<.lo todos os poderes para garantir e proteger sua 
existencia e a dos Estadosi, as relações constitucionaes delles para comsigo 
e delles entre si. (Mr. Bur(l,. The Theory of our Nacional Existence); 

b) Que cada Estado, yntrando para a União, dele~ou sua soberania, 
ficando sujei.to á autoridade federal, definida pela Constituição ; 
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e) Que em sua propria esphera elle é tão soberano como o g·overno 
nacional, exercendo livremente suas funcções ; 

d) Que a autoridade suprema vem do povo, que a distribue pelos dous 
governos, não em sua totalidade, porque permanece um residuo de autol'i-
dade não delegada .a nenhum delles, preservada ao proprio povo, para tor-
nar-se ell'ectiva, pelo processo de uma emenda á Constituição (Bryce, obr. 
cit,; Burd, obr. cit.; ·Blaine, Twenty years of Congress; Curtis Constitu-
tional History; Walker, ilmerican Law; Hugh Me. Culloch, Men and prea-
tices af a half cehtury). 

Eis abi os principias do direito publico federal e que inspiraram a posi-
ção que o governo americano assumiu perante os Estados desorganisados 
pela revolução, e na resolução do problema da reorganisação. Ahi estão os 
actos do Cong1·esso americano de 8 de julho de 1864, 2 de março de 1867, 
23 de março e 19 de julho de 1867 (United States Statutes at Large (vols. 13, 
14 e 15). 

Foi inconstitucional a intervenção do governo americano, pergunta a 
commissão áquelles que a queiram combater? Não, responder-se-ha; porém 
as condições, a natureza dos factos que motivaram a desorganisação dos 
Estados na America e entre nós são inteiramente differentes. Não é intuito 
da commissão confunclil-as, são profundamente differentes; entretanto ha 
um ponto commum entre elles . Além disto essas differenças não all'ectam a 
questão de direito publico. Entre nós o direito que provocou a revolução 
nos Estados foi a Constitiução. Na America elo Norte foi o União. 

Eis o ponto de contacto. 
Vencida no seio da commissão a questão de competencia, entra ella no 

estudo elo meio pratico. 
Qual o melhor processo dessa intervenção ? 
Eis o se()'undo problema. 
Os Estados acham-se sem os governadores e alg1.ms sem os congressos. 

Ainda que as condições variem, todavia ha um ponto commum entre elles : 
seus governadores violaram a Constituição e trahiram o mandato popular 
que lhes foi conferido. 

Si todos apresentassem es te aspecto, e si houvesse a lei de responsabi-
lidade p.olitica, a solução estaria dentro da propria lei - a deposição legal 
por denuncia e sentença do poder constituído. Não só ella não existe, como 
em alguns Estados os congressos commetteram a mesma traição de man-
dato, adherindo ao golpe da dissolução . Falta, pois, nestes o poder consti-
tuido para se pôr em effectividade a responsabilidade politica. 

E em outros existe a mesma falta por terem sido elles dissolvidos. Uma 
só excepção apresenta a commissão - o Estado do Pará. 

Nestas condições ou o governo federal intervem para repôr as autori-
dades depostas e punir os delinquentes , considerando o movimento como 
sedicioso e attentatorio á lei, ou intervem para reconhecer os governos accla-
mados, como a expressão da soberania popular. 

A primeira hypoLhese afigura-se insustentavel á commissáo, porque o 
movimento não attentou contra a lei, nem contra autoridades consLitu idas , 
por terem perdido esse caracter, comparticipando do crime constitucional. 
Além disto, ellas não eram a exp1'essão de u!lla maioria legitima na maioria 
dos Estados. 

A segunda hypothese é a que merece o apoio da commissão . 
Ao mesmo tempo que a commissão chega a esta afíirmativa, não deixa 

·de sentir graves e profundas apprehensões pelo futuro, que queira imitar os 
factos que se teem desdobrado de 23 de novembro para cá, considerando-os 
como precedentes que se accumulam contra a estabilidade dos g·overnos, o 
prestigio da autoridade, em summa, contra o regímen da lei, creando-se 
assim entre nós h.abitos altamente inconvenientes e prejudiciaes ao llem 



publico, suLstituindo-se a paz e a tranquillidade publica pelas conimoçêies 
intestinas e a caudilhagem. Contra as tentativas do precedente; i:Jara esti-
mular às ambiÇões, ahi está o respeito que as autoridades devem prestar á 
lei , como a força unica que lhes dá prestigio. Nêsses factos devem inspírar-
se de ora em deante 'Os agentes do poder phlJlicd, como a maior garantia 
das liberüades publica§: 

E dentre bs planos de 1·eorganisà~ão de que cogitou a cbmn:iissão, 
ãquelle para o qual ccmvergiu a maioria dos seus nieml:lros,_ poi· ter bas-
tante latitude para garantir todos os direitos e resolver as difficuldades do 
momento é 'O reconhecimento dos g·overiibs acclamados, !).OS Estados em 
true os governadol·es applaudiram e adheriram ao g·olpe de Estado, ficando-
lhcs ampla autonomia para organisarem-se á custa exclusivamente de suas 
forças, respeitados; eiitretanto, os princípios constitucionaes da União 
(art: 63). 

Não fica em perigo o principio da federação. 
Considerando, pois, que os moviínentos dos Estados i:ião fomrh movi-

mentos sediciosbs e que attcntassem contra autoridades constituídas e con· 
tra as leis : 
. I. 0 Porcjue ellâs tinham perdido este caracter saliindo fóra dµ propria 

lei iia adhesão pi·estada a um crime e trahindo p mandato popular ; 
2. 0 Porque elles visaram salvar a Constituição; 
Oortsiderantlo c1üe para a punição dtJ delicto :n,ãd havia o recurso q.a lei; 
I. º Port1ue mld havia lei de i'éspbnsabilidade e não hàvendo, à inicia-

tiva da <l.euuncia e julgamento não cabe ao poder judiciarib (a'rts. 29, 33, 
§ 3. 0 , 53), qhe só julga os crimes corluriuns (art. 53) e o crime commettido 
foi de natmeza política ; 1 

2. 0 E mesmo que esta lei existisse, rlão seHà executadà, porque d poder 
que tinha de denunciar e julgar - os congressos estaddaes ae alguns Esta-
dos~ por sua vez tinham ~oinmettido o mesmo delicto adhúindo ao golpe 
de jj,stado · 

3. 0 Porque o Poder Judiciado só póde julgar o criminoso político depois 
da sentença d.o Poder Legislativo (art. !}3, § 3. 0). 

, Considerando ainda, q:ue sem a adliesão pre.stada pelas primei;ras auto-
ritlades dos Estados, além de desprestigiar a l'ei constitucional da nação, 
rasgaram po;r SU!l. vez as constituições dos proprios Estados, abrindo-lhe::; 
unia phase de dictadhra ; , 

Considerando, finalm\'!nte, que os governos acclamados re1:5resentam a 
maioria da opinião popul\lr : 

A cominissão apreseµ.ta á sabedoria e á consideração dá Caíriara o 
seguinte proj ecto de lei : 

Art. I.º E' o Poder Executivo autorisado, e.\:-O,i, do art. 6. 0 , § 2. 0 da Cons-
tituiçáo, a nomear governadores provisorios aos Estado,s que se cbllocaram 

fóra do respectivo systema constitucional, por effeilo 
Projecto. dos :movimentos oper~tdos nos mesmos Estados contra 

o golpe de Estado de 3 de novembro, ou a reconhecer 
os góvernos nelles acclarnados. , 

Paragrapho unico. Es~a disposição não comprehende os Estados onde os 
movimentos terminaram pela substituição dos governos dentro do referido 
systerna. 

Art. 2. 0 Os governadores nomeados ou governqs acdamados org·anisa-
rão os respectivos Estados de accordo com o art. 63 da Constituição Fede-
ral e ~rt. 2. 0 das dispOSfÇÕes tran~it?l·~as, liI~itando-se a e~ercer ~unc:ções 
executivas de accordo corµ as constitmçoes e leis estadoaes amda em vigor. 

Art. 3. 0 • Deverão convocar constituintes ou legislaturas ordinarfas no 
prazo maxitllb de tres mezes, data des·ta lei, procedendo-se ás eleições de 
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accorüo com a ultiiua füi el'eitoral da União; nos Estados erh qu~ não houver 
lei eleitoral. 

Sala das commissões, 2 de janeiro de 1892. - Cesario Motta, presidente. 
- Felisbello Fré'ire, relator. - Moniz F1·eire . - Dionysio Cerqueira - Mar-
ciano de Magalhães. - Leite Oiticica. - Victm·ilro iJ!Ionteiro. - Tfwma;:;; Del-
fina . - Pedro VeZ'.ho : - Lacerda Coiitinho (com rcstricção relafrvamente aó 
Estado de Santa Gatl1arina; onde nem o gov·ernador póde set considerado 
adherente ao golpe de Estado, Iierb. a junta revohicionÍl'l'ia rep1•fü;~11ta a 
vontade popular.) - Aristides Maia (com protesto de ap1·cseutàr sulJstitutivb 
ao art, r.º do projecto). - M. Uckóa Rod'rifi·Ües (ide.ru). - Sá And~·ad'e. -
Nina Ribeiro. - Casimiro Dias Vieira Júnior. - Antonio Azeredo (coin votd 
em separado). - Nogueira Paranagná (idem). - hYcí.o Lopes. - Urbano 
Marcondes. _:.. Pereira de Lyt·a !reservahdu-se o direito de aprescntat· cmeiidil. 
incompatihilisando para o logai- de &·ovei·naddr eleito os membros das junta .. 
e os <>'Overnàdores nomeados). - Leopoldo ele Balhões. 8 requerimento apresentado pelo Dr. Aristides Lobo na sessão de 21 
<le dezembro, á Camara dos Deputados, pedindo a nomeação de uma com-
missão especial para dar parecer sobre a situação dos esLados e medidas 

legisla.tivas, adapta.veis á. orgruusação dos mes1hos, de 
VotO accordo com as disposições constitucionaes; acha-se 

, naturalmente dividido em duas pahes tlistinctas e 
em separado. encerram questões impol:tatltissirnas, que deven:i set· 

discutidas e resolvidas não de afogadilho como o estão 
sehdb, mas com toda a calma, r eflexão e isenção de espirito. 

Sendo a comrhissão composta de 21 mel-nbros, um para cada Estado, 
tratarei especia.lllexíte das condições em que se acha, o que tenho a honra de 
representar; referindo-me ligeiramente aos outros. 

Estaclo do Piauhy 

Proclamada a Republica no Braíil, os tres ántigps parlidos i:le apárece-
ram da arena política, dando logar a formaçãd de dóiis novos partiâds, 
tomando a denominação de - Republicano Feclei;al - e b outro a. de -
Democrata. 

0 primeiro compõe-se do partiClo republicano hfsLbric<:l eiii s\.ia ttltali-
dade, o partido conservador, tendo a sua frente o el:lillieute jurisethisulto Dr. 
Antonio Coelho Rodr~o-ues, ao qual está confiada a írlil:frMante missão da 
confecÇãb do Oodigo Ôvil Brazileiro, merecidamente recobhccii:lo cb1ilo uma 
das glórias da jurisprudeiicia pàtria e duas fracções tlo pat·tido liberal, sen<lo 
ufüa de árhigos do Dr. ElY.sert Martins. O seg·undo cdmpi'íé~sc de ddhs dcssi-
dencias dos antigos partidos moliárchicos. 

Destes partidos, o republicand fetleral é o lnais rn; ptlrtante e numet·oso, 
como pode informar o honrado Sl·. capitão Gabino Besoui·o, digno repre-
sentante de Alagôas, que administrára o Piauhy quando teve logár a eleição 
para o Con()'resso Constituinte Federal. , 

Mezes àepois da eleição do Corlgresso Constitl.lihte Feueral teve logar 
a eleição pará ó congresso coristitúirite estadual, seJ\tlb o Dr. Gabdel Lufa 
Ferreii-a, depdis de pi·c:ln-itilgada a consüthiÇãd tl.àquelle estadd, eleito gover-
nador, por unanimidade de vdtds e segundo as normas iuscrlpths ná niesina 
constituiçftti. 

O Estado de Piauhy trahquilla e pacitlcamente orgánisàrà.-Se, já estando 
em execução a lei sobre a riiagistratura e estalido o congTesso reunido 
actualmente para votai· as leis de responsabilidade do goveriiauor, a orga-
nica municipal e outras, quando deu-se o g·olpe de Estado a 3 de novent-
bro. 
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Em vista do telegramma circular que no dia 4 foi diri(jido aos presidentes 
e governadores estadoaes, pelo então ministro do Inter10r, o governador de 
Piauby communicou a este que resignaria o cargo. O ministro do interior 
explicando-lhe a necessidade da medida na occasião, afim de abafar-se 
imminente revolução contra as novas instituições, o governador do meu 
Estado limitou-se a responder-lhe que a ordem e tranquillidade publica alli 
seriam mantidas, e da sua m ensagem apresentada ao Congresso no dia 6 de 
novembro, bem clara torna-se a sua attitude correcta e prudente em face 
desse acontecimento. 

Contra o governador do Piauhy, até dias depois de sua deposição pela 
força federal, nem uma vez se havia levantado, quer no Congresso federal, 
quer no estadual; e os jornaes da opposição no Estado trataram com res-
peito a administração imparcial, justa e honestissima do Dr. Gabriel Luiz 
Ferreira, a mais b enefica que tem tido aquelle Estado. 

A deposição do governador do Piauhy pelo batalhão 35°, estacionado na 
capital, deu-se por instigações do senador Joaquim Antonio da Cruz, que, 
tendo assignado o manifesto dos congressistas e sendo este o unico acto de 
heroismo de sua vida, empenhou-se francamente pela deposição do Dr. 
Gabriel Ferreira, afim de que o vice-governador, seu cunhado, assumisse a 
administração, quando este, aliás, deu muito maiores provas de adhesão á 
dictadura, fazendo pedidos e sendo servido pelo governo dictatorial, como 
tambem o fez o Sr. senador Cruz, por intermedio de seus collegas de repre-
sentação. 

O governador do Piauhy, deposto pela tropa federal, tem a seu lado, 
entretanto, a maioria da população em todo o territorio piauhyense e aquelle 
brioso e valente povo qu

1
e tanto tem sabido bater-se pela liberdade, não s.e 

resignará com essa depo!,iição praticada com violação das constituições fede-
ral e estadoal. 

Posso affirmar, porén;i, que a r eacção ainda não se manifestou, porque 
eu e os meus amigos companheiros de representação, temos aconselhado 
toda µrudencia por ora. 

O Estado do P:iauhy, como o de Santa Catharina, Parahyba do NorLe e 
outros, estão em condições melindrosíssimas e excepcionaes . 

O Governo Federal ei;n condição alguma t em o direito de intervir nos 
Estados, desde que estes respeitem os princípios constitucionaes da União, 
e torna-se mais mjustific1j.vel a intervenção que tem havido, si considerar-
mos o manifesto do :illu!jtrado e patriotico Vice-Presidente da Republica, 
como um documento offioial digno do valor que merece. 

A situação do Piauhy, como a de muitos outros Estados que constituem 
a União, é lastimavel, por causa da indebita intervenção do governo da 
União, que acha-se na co:o:tingencia ou de repor os governadores para cujas 
deposiçoes concorreu, restabelecendo assim a legalidade, ou commetter 
maior atteutado contra as Constituições federal e estadoaes, nomeando 
governadores para todos, ou aceitando os governadores e juntas proclama-
das, dando-se o facto sqgular de serem muitos, si não todos os governa-
do1;es e membros das jttntas governativas , apoloO'istas do acto de 3 de 
novembro ou ainda, reconhecendo-se o governo federal fóra das leis man-
terá as deposições g:ue qom o seu auxilio tiveram lugar, recuando, aliás, 
perante Estados mais fortes, como por exemplo o de Minas-Geraes, e outros 
que tiverem á sua frente g·overnadores militares . 

Sou de opinião, pois, que o governo, no intuito de evitar maiores diffi-
culdades, intervenha para que sejam reintegrados em seus logai·es os 
governadores, arbitraria e violentamente depostos, tanto mais que negou-
lhes o auxilio promettidq pelo § 3. 0 do art. 6. 0 da Constituição, apezar de 
pedido, como foi, por algµns. 

Assim pois não possq concordar com a theoria aceita pelo art. r. 0 do 
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projectq apresentado pela. maioria da commissão, que importa na homo-
logação, por parte do Congresso, dos actos revolucionarios e arbitrarios 
pelos quaes foram depostos os governadores, sob o pretexto ele haverem 
aclherido ao golpe de Estado de 3 de novembro e reconhecer como legitimas 
as juntas que os substituiram, porque nem um artigo de lei previniu ao 
caso, a aceitação ou adhesão ao golpe de Estado não póde constituir um 
crime, porquanto não ha lei que o puna, e se o motivo da deposição dos 
governadores é o golpe de Estado por que não foram depostos antes da 
revolução de 23 de novembro? Por que o governo não quiz chamar fran-
camente a si a responsabilidade das deposições? 

Tendo as guarnições estacionadas nos Estados adberidó ao golpe de 
Estado, é claro que de motu-proprio não deporiam os governador es que 
tiveram identico procedimento. 

A deposição dos governadores dos Estados pelo concurso- da força 
federal, como se deu no Piauhy, Paraná, Santa Ca'tharina, Pernambuco, 
Parahyba do Norte, e outros, não é um attentado~contra a Constituição federal, 
e não constitue, conseguintemente, um golpe de estado? Sem duvida. Nestas 
condições, para que possamos entrar no regimen legal, é de absoluta 
necessidade que os governadores depostos e que não resignaram, assumam 
novamente os seus logares. 

Art. 63. Dispõe : " Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas 
leis que adoptar, respeitando os principios constitucionaes da União. " 

Ora, o Estado do Piauhy, já se acha organisado, isto é, tem a sua 
Constituição regularmente votada e promulgada pelo Congresso para tal 
fim convocado. Além dessa lei ors-anica, tem a lei sobre o poder judiciario, 
que está creado e funccionando cte conformidade com a dita lei, e o seu 
Congresso, agora reunido extraordinariamente, tratava de provel-o das 
outras leis necessarias ao complemento da sua organisação ; e como o 
art. 63 da Constituição federal, exclue a intervenção do Congresso Nacional 
no regímen interno dos Estados, pela affirmação geral e imperativa de que 
elles reger-se-hão por suas proprias leis, está o Piauhy olTerecendo o triste 
exemplo de ter autoridades em duplicatas, umas legalmente constituídas de 
accordo com a Constituição federal, e estadoal, e outras illegaes, por causa 
da indebita intervenção do governo federal, que parece ter em vista alterar 
a fórma de governo estabelecida, violando a Constituição. 

O art. 90 da Constituição estabelece os meios pelos quaes poderá ser a 
mesma reformada; e es tatuinclo o § 4°, que não poderão ser admittidos 
como objectos de deliberação do Congresso projectos tendentes a abolir a 
fórma republicana federativa, como classificar-se a intervenção do governo 
federal na organisação dos Estados? 

O art. 2. 0 das disposições transitorias é claríssimo , e imperativamente 
veda, aLé ao fim do anno de 1892, a intervenção do governo federal na 
organisação dos Estados. 

O art. 2. 0 diz : " O Estado que até ao fim do anno de 1892 não houver 
decretado a sua Constituição, será submettido , por acto do Congresso, á de 
um dos outros, que mais conveniente a essa adaptação parecer, até que o 
Estado sujeito a esse regímen a reforme, pelo processo nella determinado. " 

Ora, a organização dos Estados e indicação da autoridade encarregada 
dessa or~anisação foram prescriptas por um poder constituinte, e só um 
outro pocter constituinte poderá estatuir a este respeito. Logo, o pedido de me-
didas legislativas feito a um Congresso que não tem poderes constituintes, 
e concernente á organisação dos Estados, não tem razão de ser; e não tendo 
um Congresso ordinario competencia para decretar essas medidas, si as 
decretar são nullas, como o projecto de lei apresentado pela maioria da 
commissão, ainda mesmo quando approvado e sanccionado. Si fossem 
reconhecidos os governadores acclamados ou impostos pela força federal, 



importaria sanccionar os gólpes de Estado que determinaram essas 
acclamações. 

Sómente um poder constituinte tem autoridade para conceder um bill 
de indemnidade ou absolver o presidente da União por ter consentido, 
antorisado ou admittido a deposição violenta dos governadores, e só esse 
poder póde autorisar o governo da União a reconhecer os governadores 
acclamados; e emquanto o bill de indemnidade não for concedido, a 
situação dos Estados é anarcbica, revolucionaria, os seus governadores 
outros tantos <lictadores, os seus actos são nuilos de pleno direito. 

Capital Federal, 5 de janeiro de 1892. - Dr. Joaquim Nogueira 
Paranaguá. 

SESSÃO DE 6 DE JANEIRO 

O Sr. Cassiano do Nascimento. - Deve confessar que entra na 
discussão completamente calmo, porque se julga inteiramente isento de 

paixões e insuspeito, visto que não se filiou a 
1. ª Discussão JJienhum dos lados em que o Congresso está, desde 

muito, dividido. 
do projecto n º. 264. Como em face do governo que passou e do 

qp.e ha de vir, o orador se conserva entre este 
c111mprimento do seu dever, conservando sempre a governo encerrado no 

mesma posição. 
Uns sustentam o actu,al governo em tudo, outros negam-lhe todos os 

meios de vida; mas o orador se conserva em meio termo. 
Na questão que se di!1cute, o seu papel é de um juiz. 
Para o orador, a Republica veiu um tanto errada desde o principio, 

desde o governo provisoi:fo ; mais errada, porém, ficou quando se abriu 
conflicto entre o Executivq e o Legislativo. 

O orador previa que esse conflicto acarretaria, caso não cessasse, a 
victoria de um dos pode;res sobre o outro; si coubesse essa victima ao 
Executivo, estaria perdida a patria; si coubesse ao Legislativo, appare-
ceriam as paixões que sempre dominam as collectividades, que se não 
podem refrear convenientemente, e era muito de recear o futuro deste paiz. 

O golpe de Estado foi um attentado enorme commettido á face do mundo 
attonito, que chegou a suppor que no Brazil não houvesse mais sangue 
e dignidade, para levantar-se a nação do abatimento em que esse golpe a 
prostrara. 

Censura tão acremente quanto póde o procedimento ele quantos, 
representando a soberania dos Estados, bateram palmas ao acto do 
marechal Deodoro, que rl'/-sgava a Constituição da Republica, promulgada 
havia nove mezes apenas. 

Neste numero se acham quasi todos os governadores e muitos con-
gressos es taduaes, alguns dos quaes chegaram a votar moções de felicitação 
pelo patriotismo daquelle que annullava um dos poderes constitucionaes da 
Republica. 

Ao golpe de Estado si;tccedeu a revolução de 23 de novembro, que foi 
devida na sua maior parte ao heroico povo riograndense e que foi a vingança 
do opprobrio atirado á face da nação. 
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Subiu então ao poder em virtude da renuncia feita pelo presidente 

o Sr. general Floriano que, em manifesto , prometteu defender a lei. 
E ' impossivel governar sem justiça e sem logica ; e a verdade é que 

faltou á revolução de 23 a logica, porque si o general Floriano, conhecendo 
perfeitamente a divisão em que se achava o . Congresso, sabendo que não 
podia governar sem o apoio dos seus amigos nesta Camara, sabendo que 
esse apoio não era franco e decisivo sem que vingassem umas tantas 
derrotas nos Estados, e prevendo ainda esses acontecimentos que se estão 
dando, devia declarar que a revolução não se limiliva ao centro. 

Causa pasmo ao orador crue os g·overnadores desprestigiados, como 
affirma o projecto, só cahissem depois âa dictatura. Mas , porque os Estados 
não se revolucionaram antes. 

Respondendo a apartes, diz o orador que não conseguirão provar-lhe 
que os governadores seriam depostos sem a intervenção da força federal. 

E' possível que em alguns Estados o povo se tivesse levantado; em 
outros, não. 

Relativamente a questão de saber si a União póde intervir nos ne11ocios 
dos Estados, reserva-se para outra occasião, mas dirá que o parecer e obra 
de um partia.o politico, como demonstra o seu ultimo considerando. 

Depois de algumas considerações, o· orador diz que no Rio Grande do 
Sul deram-se duas revoluções. De ha muito adversarios do partido do 
orador preparavam uma revolução auxiliada pelos personagens da 
Republica. 

Esta revolução adiou-se de dia para dia, até que, dado o golpe de 
Estado, rebentou na cidade do Rio Grande com a guarnição militar que foi 
acompanhada pela de Bagé. 

Desta arte o partido contrario ao do orador, que tinha a sua revolução 
adiada talvez para as kalendas gre&·as, collocou-se á sombra da · grandiosa 
revolução, e o governador do Estad.o , não podendo collocar-se á frente da 
revolução porque traria em seu bojo uma revolta de partido contra a sua 
pessoa, nem combater a que tinha por alvo vingar a honra nacional, r esignou 
o seu cargo . 

Subiu então o partido contrario. O que dahi para cá se tem dadd no 
Estado não se descreve. Demittem-se juizes, espancam-se cidadãos, ha 
carceres privados, 

O crue é mais é que parece que o governo central quer que se trate 
assim os vencidos, porquanto nomea para commandantes das fronteiras 
officiaes honorarios, deixando de parte militares que r'nanteem relações com 
os vencidos. 

Conclue declarando que não comprehende essa polilíca geographica, 
depondo-se uns governadores e conservando-se outros, como o Sr. Cesario 
Alvim, que ninguem .o·anha em materia de adhesão. 

Aos seus companheiros . politicos dirá que cahiu com elles, e irá promplo 
e resignado a soffrer com elles cruals_uer ostracismo. E quando aquelles que 
não morrem de amores pela Republica, que são os adversarios do orador 
e dos seus amigos, descambarem, a sua divisa será a de todos os tempos. 
Todos pelo Rio Grande, todos· pela patria, todos p ela Republica. 

O Sr. Presidente. - Faltando poucos minutos pal'a dar a hom e não 
havendo tempo para qualquer orador poder usar largamente da palavra, 
declaro adiada a discussão e vou dar a ordem do dia para amanhã. 
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SESSÃO DE 7 DE JANEIRO 

O Sr. Garcia Pires. - Sr. presidente, a questão que neste 
momento prende a nossa attenção é das mais graves, das mais importantes, 
das mais delicadas de quantas nesta Gamara podem ser offerecidas ao nosso 
estudo e deliberação. Exige, impõe-nos a gravidade da materia a maior 
circumspecção, o maior criterio e isenção de animo, desprendimento de 
todas as paixões para que da opinião vencedora não resulte a morte da 
Federação, o anniquilamento da patria. Necessito boje mais do que nunca, 
Sr. presidente, de toda a induljSencia dos meus illustres collegas, e ouso 
invocar o patriotismo de SS. E.l!;xs., convidai-os a que nos reunamos em um 
mesmo espirito, e nos occupemos seriamente da reorganisação da patria, 
sem capnchoso sentimento de opposição, e sem incondicional apoio ao 
governo. 

Prometto, Sr. presidente, que afastarei da discussão toda materia 
irritante, que possa arrastar-me para fóra do terreno dos principios, 
esforçar-me-hei por manter-me nessa atmospbera, onde não podem ·chegar 
as paixões locaes, as paixões partidarias, causas perturbadoras das nossas 
deliberações. 

A illustre commissão buscou para fundamento do seu luminoso parecer 
o nº 2 do art. 6. 0 da Constituição de 24 de fevereiro. Entendo, porém, 
Sr. presid1mte, que o fundamento da doutrina do parecer não é só o D,º 2 do 
art. 6. 0 da Constituição, se o encontra em todos os artigos dessa mesma 
Constituição no espirito da instituição que ellacreou. (Apoiados ; miiito bem .) 

A Federação, Sr. pre~idente, segundo entendo, é associação de Estados 
autonomos , independentes e soberanos, sob uma lei commum, que regula 
os fins para -que se reuniram, no pensamento de garantirem a sua 
existencia da nação contr11 os ataques externos, a sua paz interna contra 
as commoções que se mlJ/filf estem, promoverem a sua felicidade, o desen-
volvimento moral, intellectual e material. 

A Federação, é pois, µm contracto que cria direitos e obrigações. 
Para o fim de alcançar esses direitos os Estados cedem o exercicio de 

sua soberania ao poder cpmmum ou federal em tudo quanto diz respeito 
aos interesses da associação . 

Não póde a Federação faltar ás obrigações que encontra para com os 
membros da União , egualmente não podem os Estados illudir as condições 
a que se submetteram. 

Toda vez que um Estado falta ás obrigações conlrahidas em virtude, 
e por força do pacto fedeFal, a União t em o direito de chamal-o ao cumpri-
mento do dever. · 

A Constituição, que sómente estabelece principios geraes , theses, não 
pode especificar com ntjnuciosidades todos os casos de intervenção da 
União nos Estados, deixa ao prudente arbitrio do governo federal o estudo 
dos factos, e a interpretação do texto constitucional, de accordo com os 
fins da Instituição. 

E' assim, Sr. presidente, que entendem os americanos do Norte , como 
vê-se do que a respeito e,\lcreveu um dos seus melhores publicistas. 

Uma Constituição, para conter em minucioso detalhe todas as subdi-
visões que seus grandes poderes admittem, e a de todos os meios pelos 
quaes podem ser postos ein acção, participaria da pr0lixidade de um codigo 
legal, e difficilmente poderia a mente humana abrangei-a. 

Provavelmente nunca seria entendida pelo povo . 
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Sua natureza exige que nella só se inscrevam seus grandes traços 
externos, só se designem seus objectos importantes; e que os pequenos 
detalhes que compõem aquelles objectos sejam deduzidos da nature:m dos 
mesmos objectos . 

Assim devemos nós tambem entender. 
A Constituição de .:i4 de fevereiro estabeleeeu os princípios geraes 

e fundamentaes; não podemos, nem devemos dar-lhe uma interpretação 
restricta de fórma, a tolher-lhe, a tirar-lhe os meios de realisar a União os 
grandes fins que são seu destino. 

A Constituição de 24 de fevereiro estabeleceu para a União a fórma de 
governo republicano federativo. 

No art. 6. 0 obrigou a União, a manter nos Estados a fórma republicana 
federativa. 

Como orgão da soberania da União a mesma Constituição creou poderes 
com jurisdicção sobre todos os Estados. 

Não póde ser entorpecida a marcha regular de um dos poderes, não 
pode ser expresso um delles sem que os outros, dos que ligam os EsLados 
entre si, e formam a União tambem se rompam. 

O mecanismo está incompleto, não póde funccionar . 
Destruído a 3 de novembro, como foi o poder Legislativo Federal pelo 

acto violento do Poder Executivo, o mecanismo federal paralysou seus movi-
mentos . 

Si, porventura, chegando aos Estados a noticia desse acto inconstitucio-
nal e violento os respectivos governos assumissem a posição eorrecta, ener-
gica e patriotica do illustre governador do Pará, o acto do Poder Executivo 
não produziria outro e/feito senão o de collocar fóra da lei os agenLes do 
executivo que exercitaram esse acto, e dar-lhes successores na fórma pre-
vista na mesma lei. 

Mas si os governos locaes participaram do acto pelas adhesões manifes-
tadas, pelos applausos, pelas declarações de obediencia ás ordens comple-
mentar es do acto arbitrario; isso facto esses governos locaes collocaram-se 
fóra da Constituição, concorreram para a destruição dos princípios federaes, 
faltaram a todas as obrigações da União a que se haviam submittido. 

Ora, restabelecido o principio le~al no governo federal, não era possivel 
que os governos estadoaes coportic1pes no facto delituoso continuassem a 
funccionar. 

Comprehendem os nobres deputados, que nestas condições embora, res-
tabelecido o governo federal, não está restabelecida a fórma republicana 
federativa. 

E neste caso o governo federal, em nome da Constituição, e por força 
de seu art. 6. 0 , § 2.º tem não só o direito, como o dever de intervir nos Esta-
dos para restabelecer a fórma republicana federativa, como deve presidir a 
reorganisação delles a fim de garantir a Constituição. (Apartes. iVluito bem.) 

Esta doutrina não é nova, nós a vemos consignada na sessão 4. ªdo art. 4. • 
da constituição americana. (Trocam-se violentos apartes entre os Srs. Moreira 
e Frederico Borges; o Sr. presidente reclama a attençâo.) 

O SR. GARCIA PIRES. - Peço permissão para interromper o fio destas 
considerações, e me seja licito dirigil'-me aos illustres collegas dizendo-lhes 
- o momento é por demais , não é o mais azado para estas retaliações, 
temos o dever de unir todos os nossos esforços, apagar de nossos corações 
todos os resentimentos, e em um só pensamento, com toda a força do nosso 
patriotismo empregarmos todas as nossas energias para salvação da Repu-
blica. 

E' muito grande a responsabilidade do Congresso a quem foi confiado o 
futuro da Patria, e ou sairemos deste recinto vitoriosos, cobertos elas ben-

DOCUi\.lENTOS !'AilLAMENTAilES. - YOL. !. 
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çãos do'l nossos concidadãos,ou, se não comprehendermos a grandeza da 
nossa missão, seremos condemnados, esmagados pelo desprezo publico. 

Mas, dizia eu, a doutrina do § 2. 0 art. 6.0 da Constituição de 24 de feve-
reiro não é nova, ella se acha consignada na secção 4·ª do art. 4.0 da consti-
tuição americana, a Republica Argentina a transportou para a sua constitui-
ção de 1853. 

Si a Federação pela sua propria natureza traz descentralisação admi-
nistrativa não pode disp ensar a centralisação politica. 

E de tal forma se entendem estes principios na America do Norte, que a 
proposito escreve um dos comentadores da sua constituição. 

" O reconhecimento da leo-aUdade de um governo de Estado é um acto 
politico por sua natureza e acha-se entregue ao departamento politico.-

Compete ao Congresso conhecer qual a forma do governo estabelecido em 
um Estado : porque, assim como os Estados Unidos garantem a cada Estado 
uma fórma republicana, assim tambem deve o Congresso conhecer qual é o 
governo eslabelecido em um Estado, antes que possa d eterminar si é ou 
não republicano. 

Eis, Sr. presidente, como entendem os americanos a federação. 
Eis como aquelle povo que póde e deve ·ser considerado mestre em 

o.rgarrisação politi.ca n ão r eceia atacar a autonomia dos Estados, intervindo, 
fiscalisando a orgarrisação delles. · 

Me parece , pois, fóra de duvida que o Congresso Federal tem compe-· 
tencia para intervir na reorgarrisação ~os Est~dos após o acto de 3 de novem-
bro que dissolveu os laços da federaçao (Apoiados.) 

Eu, Sr . presidente, não sou republicano velho, não pertenço á brilhante 
pllalange dos historicos ,1 sou, já tive accasião de dizel-o, de 19 de novembro 
nem mesmo sou de i5, sou do dia em que chegou-me a noticia da proclama-
ção da Republica. 

O SR. FlillDEtuco BqnGEs . - V. Ex. ainda é mais novato do que eu. 
O SR. GARCIA PIRES. - Mas, Sr. presidente, acima do sentimento de 

republicano tenl10 outro que mais forte actua em todo o meu ser. 
· E' o amor a esta ter11a que desejo ver grande, forte, prospera e unida, e 
receio muito, Sr. presidente, que, si não imprimirmos de um centro urrico o 
movimento político, cor11erá a patria o maior perigo. 

O SH. FoNSECA Hmll\1-ES . - V. Ex. está pregando o unitarismo . 
O SR. GARCIA PIRES. - Estab elecidos estes princípios, sobre os quaes 

peço o juízo do Sr. Mo\·eira, mestre muito competente de direito publico, 
federal, ai11da que me p[\lreçam os verdadeiros, os adoptados, os seguidos 
pelos povos mais adeantados neste systema, creio ter provado a competen-
cia elo governo feder al para intervir na organisação dos Estados. 

O SR. VmGILIO PES$OA. - .Já desorganisou tudo. · 
O Si>.. GATICIA PIRES. - Desta tribuna, Sr. presidente, só devemos dizer 

a verdade, porque as nossas palavras serão os elementos para a historia, e 
a historia deve ser verd[\ldeira ainda que pareça inverosímil. 

O· SR. Z AMA. - O governo federal tem necessidade de intervir nos Esta-
dos para garantir os vel\cidos; porque está fóra das luctas , e odios locaes. 
Eis o papel do governo federal. 

O Su. GARCIA PIRES. - Sr. presidente, a federação se faz entre nós, per-
mittam-me dizel-o , começando-se do fim para o principio. Quem diz Federa-
ção diz Estados orgarrisqdos, autonomos, independentes e soberanos. A 15 de 
novembro de 1889 tinba.I\lOS provincias de um imperio, organisadas sob um 
systema centralisador, n jio tinhamos nenhum dos predicados indispensaveis 
para uma federação . 
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O governo provisorio estabeleceu um systema mais centralisador, arbi-
trario, despotico. 

O SR. VIRGILIO PESSOA. - Governo de occasião. 
O SR. GARCIA PrnEs. - Não estou criticando, estou historiando. Organi-

sou-se o Congresso, e lançamos as bases da federação, que foram acceitas 
pela nação. 

O SR. VrnGILIO PESSOA. - Mas não teem sido executadas. 
O SR. GARCIA PIRES. - Começamos, portanto, pelo fim. Quando as 

colonias inglezas da America, insurgindo-se, lançaram os artigos de sua 
confederação, estavam em melhores condições do que nós outros para fazel-o, 
ellas já gosavam do self goCJernment, tinham sido educadas naquelle espírito 
da altiva independencia, que abateu o orgulho da metropole, ainda assim, 
e talvez, Sr. Presidente, por esse habito de independencia, finda a guerra, 
os laços da Confederação affrouxaram-se, por tal forma, g:ue ella quasi 
perece. A Nação, porém, parou em tempo, reconheceu os peng·os a que se 
achava exposta e preveniu o t:dste desenlace de sua dissolução. Felizmente 
para a Confederação Norte Americana eram vivos os &"randes patriotas que 
fundaram sua nacionalidade, e a convenção de Philade1phia r euniu se, e for-
mulou aquella carta de 1;89, que atravessou já um seculo, fazendo a 
felicidade de um povo. Mas notae que então a Confederação ou os Estados 
que a compunham mereciam, tinham direito a esse titulo de Estados, e a 
carta poude attender conciliando os interesses diversos que nelles se 
agitavam. · 

Nós, ao contrario, quando proclamamos a nossa separação da metro-
pole, eramos tristes colonias exploradas pela ambição, pela avareza dos por-
tuguezes, sem existencia propria. Recebemos uma constituição que nos foi 
outhorgada pela vontade de seu principe, com simulacros de liberdade, mas 
enfeixando todos os poderes nas mãos de um f'unccionario irresponsa vel, e 
sagrado. 

Reagimos á '.) de abril, e conquistamos algumas franquezas provinciaes, 
conquista, que admirávaoos ter conseguido, mas que immediatamente, tal 
era a educação, o desenvolvimento dos espir:iLos, foram sophismadas e vio-
lentamente arrancadas por uma lei de interpretação. Tivemos. um segundo 
reinad.o de manifesta centralisação, politica, administrntiva e economica. 

Foi nestas condições que estabelecemos a federação. 
Or~nisou-se um congresso soh a pressão do governo, podendo apenas 

alguns !!;stados romper essa pressão. 
Os governadores dos Estados, em geral, sem prestigfo, sem raiz no povo 

de onde só lhes podia vir força, lançaram-se nos braços do governo central. 
Organisaram congresso a capricho, nas salas baixas dos seus palacios. 

O SR.. PARANAGUÁ. - Em todos os Estados não se fez isto. 
O Srr. HOMERO BAPTISTA. - V. Ex. está pondo em duvida o caracter do 

povo brazileiro. 
O Sn. GARCIA PIRES. - Não estou : estou repetindo uma pagina da 

historia comtemporanea. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - Está 1•efletindo a paixão politica. 
O SR. GARCIA Pnms. - Nao tenho paixões políticas. Fallo em geral, as 

queixas são de todos. 
Um Sn. DEPUTADO. - São lamentações dos vencidos 
O Sll. GARCIA Pums. - Não sou um vencido. Mas, estes governadores 

assim eleitos por aquelles que elles crearam ... 
UM SR. DEPUTADO. - Assim como elegeram o Presidente da Repu-

blica. 
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O SR. GARCIA PmEs ... procuraram apoio no mesmo governo federal, 
de onde sómente esperavam vida e forças, era, pois, natural que adheris-
sem ao golpe de 3 de novembro . 

O SR. FONSECA HERMES. - Elles prometteram manter a ordem. 
O SR. GARCIA PIRES. - Si o golpe de 3 de novembro constitue um crime 

para o Presidente da Republica, não pôde deixar de constituir um crime para 
es_ses governadores. 

O SR. OLIVEIRA PINTO. - Qual a pena que dá a Constituição ? 
O SR. GARCIA PmEs. - A isto responde perfeitamente o parecer. Si o 

Presidente da Republica ficou fóra da lei por este acto, a conclusão é que os 
que o apoiaram, o sustentaram, foram os elementos desse acto, quebraram 
o pacto federal, puzeram-se fóra da lei. 

O SR. OLIVEIRA PINTO. - Isso é uma opinião individual. 
O SR. GARCIA PmEs. - Que pelo menos tem o mesmo valor que a de 

outro qualquer. 
E desta fórma desorganisaram os Estados. 
Sr. presidente, é certo, é incontestavel que o acto de 3 de novembro cons-

tituiu uma grave ofl'ensa á Constituição Federal, foi a destruição do prin-
cipio federativo, foi um ataque directo á autonomia dos Estados. 

Ora o respeito a esses principias sacrificados a 3 de novembro está con-
signado em todas as constituições estadoaes. 

A do meu Estado diz no seu art. r. º : 
" A Bahia é um Estado sober,ano, unido aos demais do Brazil e formando 

com elles uma Republica' FederatifJa; no livre exercicio de sua soberania, 
sómente reconhece os l,imites expressamente definidos na Constituição 
Federal " 

O legislador constitqinte da Bahia, Sr. presidente, foi ainda mais previ-
dente. No art. 52 ordenou que o governador, ao tomar posse do cargo, pres-
tasse juramento, ou af'firmação perante a assembléa geral, em sessão 
publica, de observar ou fazer observar a Constitiução Federal, e as leis ema-
nadas do congresso. 

Ora, despresado este respeito, este fiel cumprimento da constituição, o 
que fica sendo o Estado 7 

Acham-se ou não desorganisados? · 
O Sr. FONSECA Ifomvrns. - Vamos entregar a quem os organisou. 
O SR. FREDERICO BqRGES. - Pela theoria do nobre deputado vamos 

entregal-os á dictadura. 
O SR. GARCIA PIRES. - Não é á dictadura a quem S. Ex. quer que entre-

gue os Estados, é á anarchia. Deixemos estas questões, · que reflectem as 
paixões locaes. 

Pergunto : quem mais competente para nomear governadores proviso-
rios? 

Si precisasse ainda 40 apoio ou de ensinamento, tenho nos commeuta-
rios da Constituição Am~ricaua. Leio em um dos seus escriptores : 

" Si uma rebellião qestróe um governo de Estado, o presidente póde 
ad.optar medidas que facilitem a reunião do povo em convenção, para formar 
um governo de Estado. 11 

Mas, entre nós, não precisamos de licções estranhas. Temos necessidade 
de restaurar a ordem, a rranquillidade, e não vejo outro meio sinão a nomea-
ção de governadores provisorios, extranhos ás localidades. Prefiro isto, 
porque me parece que s rá melhor a escolha (apoiados). Acrescentarei que, 
em geral, pelos Estados, está ainda em voga aquella política de liberaes e 
conservadores. E que a ultima administração ?rganisou os Es tados de 
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accordo coID a velha politica conservadora, da qual o Sr. Lucena foi legitimo 
representante. · 

O SR. MOREIRA DA SILVA. - Si fossem os liberaes , os Estados ficariam 
bem organisados ? (Trocam-se apartes.) 

O SR. GARCIA Pm.Es. - Não disse que preferencia este ou aquelle dos 
antigos partidos que já não teem razão de ser; disse que, com prejuízo da 
Republica, eram ·excluídos das funcções publicas homens bons , dignos, 
·sómente porque ainda existe essa divisão. 

Sr. presidente, a hora está passada, e eu já abuso da b enevolencia dos 
meus collegas por tempo deIDasiado. Vou tirar as conclusões. Em vista da 
desorganisação em que entraram os Estados por foí·ça do golpe de 3 de 
novembro, desorganisação qúe tocou a seu extremo limite pelo natural enca-
deamento dos factos de 23 de novembro, entendo que em bem d a causa 
publica, da manutenção dos princípios federativos, da integridade do terri-
torio, da paz e tranquillidade do cidadão, e ainda pela boa organisação que 
devem ter os Estados, de accordo com a lettra e pensamento da Constituição 
de 24 de Fevereiro, o proj ecto da commissão deve ser approvado. (Muito 
bem; muito bem. O orador é cumprimentado e abraçado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

BESSA.O DE 8 DE JANEIRO 

O. Sr. · Homero Baptista. - Sr. p1,esidente, o projecto que se debate 
enfileira os republicanos federalistas, deante de uma questão politica de 
tamanha gravidade, que ha gerado em meu espírito mortificantes appre-
hensões. 

Sob a fórma enganosa de um projecto de lei de caracter commum, o que 
se discute é a propria feçleração, o que se pretende é a transgressão dos 
princípios constitucionaes, que a estabelecem e garantem. 

Na realidade, o que se quer é entregar a reorganisação dos Estados a 
governadores nomeados pelo Presidente da Republica ou a governos accla-
mados, por inspiração do m esmo presidente e por elle posteriormente 
reconhecidos, o que modifica institucionalmente o nosso organismo político, 
sem que se tivesse cumprido ao menos as disposições relativas à reforma 
constitucional, constantes do art. go e seus paragrapho.s. 

Quando vi na imprensa desta cidade publicado o projecto da illus~re com-
missão dos 2I , que transforma, por processo ordinario , a Republica Federa-
tiva, acreditei desde logo que não seria recebido pela mesa, não só em ohser-
vancia ao regimento, como pela consideração justa do accentuado pendor 
federalista do illustre republicano que preside os trabalhos desta Camara. 

De facto, por uma simples inspecção, se verifica que semelhante projecto 
attenta contra a fórma federalista e preceitos constitucionaes; conseguinte-
mente, não podia t er sido acceito pela mesa, sem o cumprimento do art. 90 
da Constituição, ou sem p~évia consulta á assembléa, à vista do § 4º desse 
artigo, que diz : " Não poderão ser admittidos como objecto de deliberação, 
no Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma republicana federa-
tiva» . .. 

UMA Vóz. - Porque é que fere a -Constituição? 
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O SR. HoME!W BAPTISTA. - Porqµe autorisa o Presidente da Republica a 
nomear, ainda que provisoriamente os primeiros magistrados dos Estados, 
o que a Constituição não permitte e o que transfigurai senão annula, a 
federação. 

O art. 100 do regimento interno da Camara dos Deputados diz: li Nenhum 
projecto ou indicação se admittirá na Camara, se não tiver por fim o exer-
cicio de alguma das attribuições da mesma Carnara, expressadas na Consti-
tuição. u Ora, Sr. presidente, revendo o capitulo 4º da Constituição, em que 
vêm compendiadas as attribuições do Congresso Nacional, não encontrei 
"iJ.enbuma qt!e concedesse a este congresso a faculdade de autorisar q presi-
"!ente da União a nomear os p.resiqentes das 20 republicas que a compõem. 

Além disso, Sr. presidente, a Constituição, em suas disposições transita-
rias, assignala um prazo para, dentr o delle, se organisarem os Estados, livre-
mente, com a unica restricção do respeito aos princípios constitucionaes da 
União. 

Esse prazo não está findo. Não compete, pois, ao Poder Legislativo ordi-
nario µitervir na organisação dos Estados, dos quaes cumpre-nos deixai· 
toda a plenitude de acção para o estabelecimentó do regimen que a cada um 
delles convém, conforme as suas circurnstancias peculiares. 

Parece-me, portanto, que o projecto inconstitucional em si, entrou incons-
titucionalmente em discussão. Foi urna cessão da mesa federalista a tenden-
cia dominante de concentração de poder. 

Eu entro, pois, Sr. presidenle, ·sem embargo da preliminar que constato, 
no debate de projecto, para o qual chamo a attenção dos republicanos fede-
ralistas, que, por apego nobilitante á sã doutrina tradicional de nosso par-
tido, não podem .e não ditvem furtar-se a concorrer com os supplementos de 
suas luzes e de seu esforço na crusada ®e se inicia em pról da Republica 
Federativa. 

A operosa commissão, logo em começo do seu extenso parecer, articula 
grave censura ao Governo Provisorio, em deploravel desconhecimento da 
situação anomala da Republiç:a durante o perio!lo dictatorial ela sua fun-
dacção. . 

Não quero, ·nem acho opportuno produzir a defeza do Governo Provisorio. 
Sou o primeiro a reconhecer os seus erros, principalmente nos detalhes da 
vida federal e na faina dignificante, mas impropria de legiferar, de tudo ins-
tituir em nome ela Naçã,o1 sem o seu pronm1ciamento leg·itimo, sem o cunho 
indispensavel da autol'idade popular. Mas um facto devo consignal': o Go-
verno Provisorio comprejiendeu e spube cumprir a sua missão prW:iaria de 
assegurador da ordem material, que é o fundamento impr~scin,divel qos 
organismos sociaes e poiitiç:os; comprehendeu o alcance da sua inyestidura 
revolucionaria e soube operar, com a plenitude do movimento que trans-
formava fundamentalme~te a sociedade hrazileir~, as grandes reformas radi-
caes, que expremiam antigas e acariciadas aspirações nacionaes . 

Accentúo, entretanto, Sr. presiçlente, a injusta appreciação do parecer á 
co11dµcta mantida pela dictatura de 15 de npyembro, porque no julgamento 
dos nqbres deputades ' ailtevejo a previa confissão do proprio desacerto, da 
sem-razão dos seus juízes e çla inconsequencia das suas concl~ões. 

A esclarecida commissão incrimina o gover.no provisorio por liaver cerceado 
a autonomia e liberdade dos estados e restringido " pouco a pouco as attri-
buições dos governadores, a ponto Q.e pouca difl'erença haver e11tre elles e 
os presidentes de província "· E accrescenta : li A consequencia disto foi 
que os 15 Il'.lezes de governo provisorio foram de todo pe!'didos para im-
plantar 11os Estados a nova educação política reclamada pelo regímen, pre-
parando seus cidadãos para a vida da federação. " 

Mas, Sr. presidente, si ainda boje é licito aos republicanos que defe11dem 
a política do actual governo, appellar, em pleno regirnen constitucional, com 
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a sua irµpl'{'lscindivel delipütação de poderes, para - a necessidade - como 
regra suprema explicatiya dos actos desse governo e justificativa da pre-
tensãq que elles advog9-rq qe ser Ui-vestido o Presidente da Republica da fa · 
culçlade superior de i,Ii.genr-se no governo dos Estadps 1 - como flmdamen-
tam SS. EE., como fundamenta a nobre commissão a critica que fizeram, a 
censµra que lançar::i.m ao governo dictatonal pela intervenção que exercitou 
nos Estados, quando é certo que naquelle periodo excepcional, sitiada p. 
Republica tj.ps mais plausíveis receios de reaes perigos externos e internos, a 
suprema lei era - a necessidade - de conservar inalteravel a ordem e de 
desenvo1ver o~ elementos de coqsolidação do regímen recem-installádo? 
quando a unic<J. lei era a da força incontrastavel de um poder que não tinha 
limites para as suas volições sinão em sua propria vontade? 

Depois de assentar que " essa intervenção por processos tão dissolventes, 
veiu affectar a obra da federação'» intervenção que não applaudo, mas cuja 
condemnação por párte dos honrados deputados eu consigno como produ-
cente argumento contra a medida q:ue elles propoern e defendem, actual-
mente, no dominio d,o regimen da lei, a illustrada commissão assignala que ~ 
" os proprios Estados descuraram-se em completar sua orgauisação ", que 
" promulgadas suas constituções, julgaram acabada sua obra " e a addi-
ciona: 

" Uns encerraram suas legislaturas ordinarias sem as leis organicas de 
seus serviços, sem as çruaes não podiam entr;n em inteira yosse de sua 
autonomia, de seus direltos. Em uns · falta a lei da organisaçao municipal, 
em outros a lei eleitoral, em outros a lei organica · da mag·istratura, em 
quasi todos a lei de responsabilidade política, cuja falta, apl'essamo-nos em 
declarar, aggrava consideravelmente a situação actual e l'Odoia de diffieul-
dades o problema que se procura resolver. n 

Essas observações são até certo ponto exactas e bem cabidas; mas, 
devo dizer, encerram tambem injustiça em julgar as assembléas estaduaes 
e falta de comprebensão das apremiantes e difficeis circumstancias que 
embaraçavam a acção patriotica desses congressos ... 

O Sa. FELISBELLO FREIRE . - Mas era uma obrigação ... 
O SR. HoMERO BAPTISTA. - Era uma obrigação, não ha duvida , obri-

gação que tambem assistia ao Congresso Nacional, com maior intensidade 
e maior força de razão, porque á essa grande assembléa iJ:i.eumbia e in-
cumbe inscrevei' os delineamentos g·eraes, compl~mentares do edillcio 
constitucional, e concluir a tarefa que a si mesma se imppzera e que lhe 
fora delegada pelo povo; e no elltanto o Congresso não vaci1lou em, termi-
nada a sua missão cons~ituinte, reencet;i.r os seus trabalhps finaes do 
estabelecimento do regímen federativo sóment{'l quatro mezes depois. Deste 
modo a censura da honrada eommissão yem recahir, . com maior acrimonip., 
sobre a Assembléa nacional. 

Entretanto, partes nessa causa, nós bem sabemos, Sr. presidente, que 
imperiosos motivos, que não direi, porque estão na consciencia de todos, 
nos forçaram a espaçar o desempenho do nosso dever. 

Eu disse que aquel!as observações eram até certo ponto exaetas, e disse 
bem, porc~ue não são precisamente verdaçJ.eiras. No llio Grande do Sul nãQ 
é permitt1do, pelo systema cçmstitupion9-l qtj.e alli prevaleceu, fazer ;:i. 
assembléa dos representantes, a q ual está encarregada prin.cipalnwnte d::i. 
funcção orç<tmentaria, a orgrtnisação politica e aclfI1inistrattv\1 do Estado; 
em S . . Paulo, todas as leüi, boas ou má$, completas ou lacunosqs, de 
caracter expressivajllente republicano ou não, estão feita§, só fqltanclo <J. . 
nomeaç4o d ft. n\ªg~stratur11. WPerio:r; Per:i:içi.mpuco, Minas, . muit9s ouLros 
Estados achavam- se constltmdos; em qi1a:s1 tpclos estavam eleitos regu-
larmente as . mi.;~~ipalidaç:l.es; no meu Estado, eleitos os conselhos muni-

. ' 
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cipaes, girande numero de constituições locaes estava promulgado e tudo se 
encarreirava para o prompto remate da obra da organisação estadoal. 

Não devemos ser severos na apreciação da conducta das assembléas 
dos Estados. Nós sabemos, uns, porque compartilhamos do empenho 
feito por nossos companheiros, nos Estados, para vencer ou desviar os 
tropeços que surgiam ao cumprimento dos seus patrioticos encargos; e 
todos, porque, pelas clifficuldades que nos embaraçaram e nos embaraçam 
ainda, podemos aquilatar as que hão perturbado a ingente tarefa dos 
republicanos brazileiros, nós sabemos, digo, que a reconstrucção politica 
de uma sociedade não obedece a regras e moldes preconcebidos nem se 
effectúa em periodo previamente marcado, mas, sim, subordina-se ao 
imperio das condições complexas do meio. (Apoiados.) 

Continúo no rapido exame do brilhante parecer. 
A commissão aprecia em largos traços, mas com justeza e patriotismo, 

as condições em que ficaram os Estados depois da dissolução. 
Este "'Olpe de estado não se processa, condemna-se. Ingente e oppro-

brioso esforço para desacreditar a Republica, insano e vil attentado contra 
o pacto constitucional, infamação ignominiosa do povo brazileiro, esse 
crime de 4 de Novembro j á passou á historia revestido da execração 
nacional (muito bem); e esse marechal Deodoro, que se enlourara de glorias 
em r5 de Novembro, em um momento de desvario, conspurcando o seu 
passado, atassalhanclo a Constituição que havia jurado, esmagando a 
Republica ... 

UM SR. DEPUTADO. - Mas a Republica não morreu. 
O SR. HOMERO BAJJTISTA. - Eu quizera que o nobre deputado me 

dissesse que republica ~eria esta, rota a sua constituição, dominada por 
uma dictadura que sa(l,rificara os brios da nação e se enchafurdara na 
omnipotencia do crime? (Apoiados, não apoiados.) 

Consignando o facto revoltante do golpe de estado e a ruptura dos 
laços federaes, a nobre commissão traça a conducta .dos Estados e seus 
governadores, em tão extraordinaria emergencia : 

" A separação provisoria dos Estados devia ser a consequencia inevi-
tavel do erro commettido pela primeira autoridade da nação, ou a renuncia 
por parte dos governadores, quando a exiguidade de seus r ecursos não 
lhes garantisse a efficacia ela posição hostil que assumissem. Eis ahi o ' 
exemplo edificante do P~rá e Rio Grande do SuI. " 

Vou mais longe ainda. Entendo, Sr. presidente, que o dever era um só : 
resistir ao despotismo até esmagal-o, tomar as armas e vir bater os conju-
radores contra a Repu~lica e a patria. Por isso mesmo, conclemno os 
governadores que não r('lpelliram o attentado á Constituição e que fizeram 
causa commum com a dictadura; por isso mesmo, durante a dominação da 
tyrannia, fiz tudo quanto pude no sentido da resi<;tencia armada e elo ataque 
para destruil-a. . 

Os attentados commettidos pelo Presidente da Republica e pelos 
presidentes dos Estados, condemnaveis em si mesmo e condemnados por 
todos os elementos sãos da opinião brazileira, não invalidaram, porém, as 
constituições federal e dos Estados, senão durante a effectividacle de sua 
acção criminosa; uma vez restaurado o regimen legal, essas constituições 
estão de pé, em pleno vigor, porque são emanadas da autoridade compe-
tente, oriunda das fontes de legitimidade que possuimos. (Apoiados.) 

Ainda mais, estão r1obilitadas pela victoria da revolução, pelo apoio 
da opinião publica e da ~orça armada, que, em nome da Co.nstituição ... 

O SR. P ARANAGUÁ. - Infelizmente assim não aconteceu em toda a 
parte : aqui apoiou uma, para alli destruir outra. 

O Sn. HoMERO BAP~'ISTA . - Tratarei desse facto, desse ataque directo 
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á nossa lei fundamental. As constituições, portanto, permanecem, e o nosso 
dever é fazei· respeital-as : os seus violadores cahiram ou deverão cahir, 
em consequencia do crime que praticaram, não por intervenção da força 
federal, oomo está succedendo, por inspiração do Vice-Presidente da 
Republica, em plena legalidade (apoiados), mas, por movimen tos de opinião 
popular ou pela acção inflexivel da lei. 

Ainda hoje, claquella tribuna, illustre deputado esteve apontando as 
deposições de governadores, feitas pela força federal, obediente ás ordens 
dos enviados de confiança do governo aos Estados, e as acclamações 
phantasticas dos novos governadores, que, em grande parte, teem recabido 
em adhesistas francos e jubilosos ao crime de 4 de Novembro, em homens 
que servem á tyrannia, como á legalidade, em homens que, assim por essa 
imprudente passividade, fornecem prova inconcussa elo menospreso pelos 
deveres cívicos, pelos compromissos políticos que contrahem e dão triste 
cópia do seu respeito á fé republicana e das suas intenções patrioticas. 
(Jl!luito bem.) 

O SR. MENNA BARRETO. - Os que adheriram á dictadura applaudirarn 
a revolução de 23 ele Novembro. , 

O Sn. HoMEno BAPTISTA. - Sr. presidente, em quasi todos os Estadoi; 
teem-se operado movimentos da força nacional contra os governos locaes. 
No Retrospecto do Jornal do Commercio encontro a seguinte resenha desses 
crimes perpetrados em nome da legalidade : . . 

" O governador das Alagôas foi deposto com o auxilio da força federal; 
o da Bahia tambem foi ; e depois o de Sergipe, do Rio Grande elo Norte, 
de S. Paulo, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Espírito 
Santo, de Santa Catharina, quasi todos emfim ! O clamor dos que cabiam 
só se podia medir pelos hymnos dos que subiam. E em face do Presidente 
levantava-se a accusação de que elle r asgára a Constituição, tal como o 
fizera o marechal Deodoro. " 

Todos esses factos estão no dominio publico . E, entretanto, a Consti-
tuição, no seu art. 14, positivamente assignala a missão do exercito 
federal : 

" As forças de terra e mar são instituições nacionaes permanentes, 
destinadas á defesa da patria no exterior e á m anutenção das leis no 
interior. · 

A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, 
aos seus superiores hierarchicos, e obrigada a sustentar as instituições 
constitucionaes . " 

Como é, pois, que o Vice-Presidente da Republica, investido da 
direcção superior do governo, em consequencia elo restabelecimento do 
regímen constitucional, conscientemente, criminosamente, determina a 
intervenção rebelliosa do exercito para depôr os chefes dos governos 
estadoaes, ou acquiesce a esses actos de repanche particlaria, feitos pelo 
exercito em seu nome, como é que o Vice-Presidente da Republica assiste 
impassível á ruptura ostentosa da Constituição, que prometteii manter e 
cumprir com per:feita lealdade? 

Em relaç'.ãO ao estado de S. Paulo, que vem enumerado en lre os que 
soffreram a violencia da indehita intervenção federal, devo dizer que lá. 
estive desde o dia 7 de Novembro, acompanhei o altivo partido republicano 
paulista desde a conspiração incessante e patriotica para poupar o glorioso 
Estado da angustia e do opprobio de um governo que não se qualHica, até 
a sua ascensão triumphante ao poder, e não vi e não percebi intervenção 
alguma de caracter federal. 

O SR. CARLOS GARCIA. - Consigne-se este facto. 
O Sn.. I-loMERo BAP·1·1sT,L - Achava-se, naquella occasião, em S. Paulo, 
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o Sr. coronel Solon, que teve ensejo de demonstrar a superioridade de seus 
intuitos repuq1icanos. 

O SR. CARLOS QARcu.. - Apoiado. 
O SR. HOMERO BAPTISTA. - Quando o Sr. Americo Braziliense, aca-

brunhado pela condemnação geral do povo, .que não soube comprehender 
nem honrar, passou o governo a um ofilcial do exercito, que entendeµ 
dever entregal-o áquelle coronel, o valente militar e insigne r epublicano, 
cqm altivez e decisão, declarou : " O vosso dever é entregar o poder ao 
substituto legal, que é o vice-presidente. " 

O SR. CARLOS GARCIA. - Muito bem. 
O SR. HOMERO BAPTISTA. - A unica ingerencia que se deu de elemento 

estranho ao movimento rehabilitador de S. Paulo, se reduz a esse acto meri-
torio do Sr . coronel Solon. 

O SR. CARLOS GARCIA. - E' verdade. 
O SR. CESARIO MoTTA. - Nós tambem somos testemunhas !fesse facto. 
O SR. HoMERO BAP'.\'ISTA. - N!Jssa tarefa inglorla de fazer nos Estados 

politica sua e não federativa ... 
O Sn. CASSIANO no NASCIMENTO. - Politica de partido e não nacipnal. 
O Sn. HoMEHO BAPTIS'rA. - ... de fazer politica pessoal, direi eu, e não 

politica consoante com as reaes aspirações populares, o Sr. Vice-Pr.esidente 
da Republica tem-se distanciado do eminente papel que os acontecimentos 
lhe forneceram, tem praticado o mau governo que consiste em amesquinhar 
forças hostis para acommodar dedicações ephemeras. 

UM SR. DEPl[TADO . . -1· Dá um aparte . 
O Sn. HoME~o BAPTlSTA. -- O Si- . Vice-Presidente da Republica não 

tem sabido governar. Gajg·ando o poder pela victoria da revolução operada 
em favor da legalidade, n,ão tem sido logico; mandando fazer a revolução 
nos Estados, para colloc4r os seus amigos que haviam servido, submissos 
e contentes, á di:ctadnra. 

Não ha quem não cçnnprehenda que nessa formação do governo dos 
Estados occulta-se o manejo vulgar de preparar o terreno para desenrola-
r em-se, com apparencia de naturaes e espontaneos, os successos políticos a 
qúe tem o Sr. marechal de presidir. (Muito hem.) 

Prosigo µa q.prec.j.!lção do parecer. A illustrada commissão propõe-se a 
es tudar a questão, sob q m duplo aspecto : o da competencia do governo 
federal para intervir na r econslrucção dos Estados e o plano dessa reorga-
nisação. 

Devo lembrar, Sr. presidente, que no começo de minhas observações, 
affirmei a incompetenci<1- fio Congresso para legislar contra o regime:q fede-
rativo, que a tanto equivii.le, no caso, a intervenção do g·overno nos negqcios 
peculiares aos Estados. Trata- se agora de saber si, em face da Constituição, 
essa intervenção, tal como é proposta, é légilima. Peço licença á comiuissão 
dos 21 e especialmente aps seus illus trados presidente e relator, que me 
ouvem, para discordar do douto parecer, nos seus fundamentos e nas suas 
conclusões. 

A Constituição capitula no art. 6.0 todos os casos em que poderá o 
governo federal intervir nos negocios peculiares aos EsLados : r_ º para repellir 
invasfto estrangeira, ou d~ um Estado em ot1tro; 2 .0 , para m;mter a fór1ua 
r epublicana feqerativa; 3. º para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos 
Estados, á requisição dos respectivos,gov~rnos; 4. 0 para asseg~r·ar <J. exepu-
çào das leis e sentenças i~deracs; e uepo1s, nos al'ts. 34 n . 21, 48 n . 15 e Sq 
corrobora o I.º e 3. 0 casos indicados. A cqrµmissão top:iou p,qra :Qase do sen 
parecer, o n. 2 do art. 6. 0 - manter a f órma republican,a fef!era"tiva - que 
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interpreta, para concluir pela gestão do J?oder Executivo nos Estados - por 
meio da design?-ção dos seus respectivos governadores. 

O Sn. FELISBELLO FREIRE. - Eis abi toda a questão ; demonstre que a 
interpretação não é verdadeira. 

O SR. HoMERo BAPTISTA. - Para assim concluir, desenvolveram a com-
missão, no seu parecer, e o illustrado relator, em umas explicações dirigidas 
á Gazeta de Noticias, a seguinte argumentação: - A constituiçáo catalog·a 
em paragrapbo separado a attribuição ele intervir o governo federal nos 
Estados para manter a fórma republicana federal, entre oulras que se referem 
á segurança da republica, á aggressão estrangeira, commoção intestina, 
ordem e tranquillidade publica, que podem tambem affectar a f'órma repu-
blicana federativa; islo demonstra que a intenção do l egislador constituinte 
foi consigna,r no n. 2 do art. 6. 0 a intervenção federal justamente nos pro-
cessos de organisação e reorganisação . 

Si assim não fosse, diz o parecer, não se comprehende para que elle 
abriu mais esta clausula de intervenção, quando intervir para segurar a 
Republica, para o.ppor-se d aggressão estrangeira e á commoção intestina, é 
intervir para manter a fórma republicana federativa, além de intervir pf).ra 
resguardar outros direitos. 

Sr. presidente, ninguem contesta a legitimidade da interferencia do 
governo federal nos Estados, dentro dos limites expressamente ti·açados 
pela Constituição ; o que o espirita federalista não pôde admittir é o rqodo 
J essa interferencia proposto pelos nobres deputados, é a applicação projec-
tada qo preceito constitucional. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - V. Ex. deve procurar comprel1ender o 
espirita da interpretação. 

O SR. HOMERO BAPTISTA. - E' illogico e pertur~Jador ageitar a situação 
complexa dos Estados a interpretaÇão que crêa um processo uniforme de 
intervenção, altamente attentatorio' da fórma federativa. 

Sr. presidente, o systema federativo, na variedade de sua fórma insti-
tucional, na complexidade dos seus detalhes, constitue-se por um conjuncto 
de vinculas indestructiveis, que formam a base do pacto firmado por diver-
sas collectividades sociaes e qqe es ti:i.pelecem a unidade nacion~l pelo 
accordo dos interesses superiores dessas mesmas collectividades pactuantes. 
A forma federativa é uma· condição imprescU+divel de vida para esses o~·g· éJ.
nismos políticos. Todo e qualquer ataque, todo e qualquer desvirtuamento 
dessa condição, é um golpe ou ruptura nos vínculos federaes, e cumpre ao 
poder que representa o principio da união e a summa dos inter esses supe-
riores nacionaes, agir pela sua manutenção illesa e perfeita. Fqi, obedecendo 
a este requisito essencial, que a Constituição estabeleceu no n. 2 do al't. 6. 0 

a intervenção do poder fecl!'!ral nos Es tados (apartes) . 
UMA voz. - Então, em qu~ outros casos se poderia dar intervenção? 
O Sa. Hmvrnno B.<1.P'.I:IS'fA. - Se, por exemplo, o congresso constituinte 

de um Estado houvesse inserido na r espectiva Constituição que o gover-
nador do Estado seria de nomeação do presidente da União , ou que ao 
governador eleito succedessem no governo, findo o período presiclencial, os 
seus descendentes legítimos, não es tava a forma republicana federa tiva des-
virtuada? não afastavam-se esses Estados do typo commum da republica 
federativa? Em que preceito constitucional se es tribava o governo federal 
para intervir nos Estados e submettel-os ás normas da republica fedel'ativa 'l 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Que diga o parecer. 
O SR. HoME~o B4PTISTA. - Precisamente no n. 2 do art. G.0 
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O Su. FELISBELLO FnEmE. - Supponha-se que o Estado está organi-
sado e não obedeceu ao n. 2 do art, 6. 0 ; como intervem o governo federal? 

O SR. HoMEno BAPTISTA. - Não havendo lei que r egule a intervenção 
federal nos Estados, como no nosso caso, pelos meios mais justos, coadu-
naveis com o regimen republicano, pelos meios que lhes aconselharem a 
prudencia, o patriotismo, a completa comprehenção do systema institucional 
em vigor. 

O SR. CASSIANO no NASCIMENTO. - Por meios co=uns, ditados pelas 
circumstancias. 

O SR. HolVmRo BAPTISTA. - A intervenção do governo federal nos Esta-
dos, definida nos 4 numer os doart. 6. 0 , os quaes formam um conjuncto con-
catenado das especies que permittem a acção de uma autoridade estranha 
nos negocios proprios desses Estados, não pode deixar de obedecerá con-
dição indispensavel do respeito integral á forma republicana federativa, á 
suruma dos grandes interesses sociaes, r,orque além de tudo, uma dessas 
especies consiste na manutenção dessa fórma governamental. 

Em nenhum caso, no dominio federativo , seguindo as prescripções cons-
titucionaes que o garantem, é admissivel o ataque, a violencia ás normaes 
fpderaes; a não observancia de uma dellas, é o sufficiente para quebrar-se 
a harmonia do systema; e para, por si mesma, traduzir o desrespeito crimi-
noso á federação. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Dá um aparte. 
O SR. HoMERo BAPTISTA. - As especies do art. 6. 0 prendem-se entre 

si. Cada uma dellas suppõe a existencia de uma perturbação qualquer poli-
tica ou social. Quando fad:-se mister intervir para manter a forma republi-
cana federativa, uma fort\~ perturbação da ordem se produziu, quer se tra-
duza, por commução intes,tina, g:uer por invasão de outro Estado, quer por 
falta extraordinaria de tnanquihdade, quer pela rebeldia contra a execução 
das leis federaes ; inversa;mente, quando um Estado invade outro, está rota 
a forma federativa, convulsionada ao rdem, perdida a tranquillidade, desres-
peitadas as leis da FederíJ.ção; quando se opera uma commoção intestina ... 

O Sn. FELISBELLO FREIRE. - Isto é outra cousa. 
O SR. HOMERO BAPTI;'lTA. - Não é outra cousa. Estou mostrando que 

os casos do art. 6. 0 es tão intimamente ligados. e que todos elles se comple-
tam. Não se póde dizer que a intervenção proposta pela commisão, autori-
sando, ainda que provisqriamente, o poder executivo a nomear governa-
dores, possa firmar-se no µ. 2 do art. 6. 0 , porque o modo mesmo dessa inter-
venção é demolidor da for1ma federativa. Não cornprehendo a interpretação 
que se afasta desses principias .. . 

O Sn. FELISBELLO FREIRE. - Explique V. Ex. corno os Estados, em 
cornmunidade politica, e tão ligados pelos laços constitucionaes, se não 
existe a federação. 

O Sn. HOMERO BAPTISTA. - Recorde-se V. Ex. de que no art. r. 0 do projecto 
autorisa o Poder Executivo a nomear ou a reconhece~· os governadores 
acclarnados . 

Si a commissão entende que é constitucional, que é correcto o governo 
reconhecer os governadores acclamados, por inspiração do Presidente da 
Republica, eu direi a V. Ex. que desde já existe federação e os laços consti-
tucionaes es tão em vigor, porque esses governadores, surgidos do seio dos 
motins, teem sido reconhecidos francamente pelo governo federal. 

UMA voz. - Os gove11nos dos Estados são de facto; officialmente não es-
tão reconhecidos. · 

O Sn. Ho11rnno BAPTI,STA. - Não são governos de direito, sim, porque 
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hão sahido do espesinhamento das constituições estadoaes; estão reconheci-
dos pelo proprio creador, o Sr. vice-presidente da União, que, junctamente 
com os seus secretarios, teem mantido com elles relações de governo a gover-
no. (Apartes). 

Não sei, Sr. ;>residente, se poderei tomar o fio das observações que vi-
nha fazendo. A mterferencia constitucional do governo da União nos Estados, 
sobre o fundamento da manutenção da fórrna federativa, só ·deve dar-se 
toda a vez gue essa fórrna fundamental fôr adulterada ou destruida, o que 
póde succeder em qualquer período da vida governativa dos estados, e não 
sómente, corno pareceu á nobre commissão, nos momentos assignalados 
ele organização ou reconstrucção. E' um erro suppor que a organisação de 
uma sociedade opera-se definitivamente ou de uma vez. 

As sociedades não estacionam no seu continuo luctar pela conquista do 
progresso, como desenvolvimento da ordem; assim tambem a sua organisa-
ção, seja qual for seu ponto de vista, não cessa nunca; se desenvolve, mo-
dificando-se conforme a directriz dos acontecimentos. 

A Constituição, pois, não cogitou deste ou dac1uelle período, mas do 
facto attentatorio da fórma política que estabeleceu, dentro da qual é sus-
ceptivel todo o progresso humano. 

Sr. presidente, ainda que eu só tenha que louvar a illustrada commis-
são pela habilidade e sãs intenções que revelou na elaboração do seu lumi· 
noso parecer, não posso acceitar as suas conclusões que consistem em 
transferir para o poder executivo federal uma importante faculdade exclusi-
vamente peculiar ao Estado - qual a de escolher o seu presidente, o que 
por si só constitue violento esbulho de um sagrado direito e ruptura incon-
trastavel do regímen federativo. 

A commissão estuda ainda o problema sob o ponto de vista da historia 
política. Não tendo ainda o regímen republicano brazileiro firmado prece-
dente, que esclareça o facto que contravertemos, a commissão busca-o na 
historia dos Estados Unidos da Arnerica do Norte e julga tel-o encontrado 
completo, autorisando a intervenção federal nos Estado~. (Apartes .) 

A historia.norte-americana offorece-nos duas especies de solução para 
o problema da orgauisação dos Estados, segundo o regímen federativo : 
uma, promovida pelos proprios Estados deante da impotencia do Congresso, 
por meio da reunião de Annapolis, sob o illusorio objectiv o de elaborar um 
systema de legislação cornmercial commum; apezar do cornparecirnenlo 
apenas de delegados de 5 Estados, por iniciativa e influencia de Hamilton, 
essa assernhléa votou uma declaração de medidas para impedir a ruptura 
dos vínculos federaes, e provocou, pela acceitação dos demais Estados, a 
convenção de Philadelphia em 1787, que reformou a Constituição; a outra, 
produzida ... 

O SR. FELlSBELLO FREIRE. - O facto de que falla a comrnissão não é 
esse; é o de 1860, os actos do governo americano de 65 ... 

O SR. HoMERO BAPTlSTA. - Era exactarnente desse facto que começava 
a tratar ... 

O SR. FELlSBELLo FnEIHE. - ... e a intervenção do governo americano 
no estado baseou- se no mesmo artigo constitucional, em que a commissão 
baseou o seu parecer. Se esta andou errada, o governo dos Estados Unidos 
tambem andou. 

O SR: Hoi\IERO BAPTlSTA. - Mas ao inverso da commissão, que foi bus-
car na historia norte-americana o facto que satisfaz á solução que preconcr-
·beu, eu estava recordando dois incidentes daquella gloriosa historia que ol'-
fcrecem exemplos de solução ... 

O Su. FELISBELLO FREIRE. - Dá um aparte . 
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O SR. He>MERO B APTISTA - ... ao :problema de que nos occupamos. 
Sem mais delonga, tratarei do segundo facto, que é tambem o que serviu de 
arrimo á ilustrada commíssão. 

Sr. presidente, não assignalando a Constituição norte-americana a indis-
solubilidade do pacto federal, e lavrando desde muito, entre os Estados, a 
perturbadora divergencia fomentada pelos interesses escravistas contra as 
pretenções liberaes crescentes, os Estados do Sul, prevalecendo-se daquella 
circumstancia institucional, promoveram uma verdadeira crusada de propa-
ganda em favor da dissolubilidade do contracto firmado pelos Estados, 
para que qualquer um delles tivesse a faculdade de r etirar-se da associação 
política, quando lhe aprouvesse, chegando mesmo, em 1861, as legislaturas 
do sul a retirar, uma após outra, ·a adhesão de seus estados á Constituição 
Federal. 

Deante desse decisivo pronunciamento, o governo de Washington ficou 
hesitante e não tomou immediata providencia para impedir a desintegração 
nacional que se opel'ava. 

Se não fosse a precipitação do Estado da Carolina do Sul, mandando 
bombardear um forte federal, o que importava um violento ataque á ban-
deira ela União, não se teria dado tão rapidamente a guerra que para sem-
pre consolidou a grande republica e extins-uiu a escravatura. 

Durante essa guerra em que se debatia a propria federação, deixando 
de parte o Congresso, fraco e embaraçado pelas dilficuldades, que não podia 
attender com promptidão, segundo a urgencia dos acontecimentos, o gover-
no federal assumiu, por completo, a direcção de todos os negocios, a attri-
buição de todos os poderes, e, assim, agindo com amplitude e vigor, poude 
salvar a federação. 1 

Extincta a guerra e ~:oro ella a escravidão, que era a causa de aguçante 
il'l'itação entre os Estad(>s, :ficou estabelecido que a maioria destes que1•ia a 
indissolubilidade do laço federal e que, nas situações graves, como essa 
por que haviam passado ~ o governo federal podia assumir todos os poderes, 
até mesmo os de caracter exclusivo dos Estados. 

Eis aJ1i o facto que a honrada commissão procurou para assento da 
solução que pretende. · 

Na America do Norty, revoltam-se os Estados contra a União para se 
desintegrar della ; aqui, é a União que se rebella contra as Constituições 
federal e dos Estados, e manda depor os governadores. 

As causas .são diver.sas, os phenomenos são distinctos : as soluções não 
pódem deixar de ser differentes. O facto apontado não serve, pois, para 
alicerce seguro do edificio que pretende a commissão construir. 

O S1t. FELISBELLO FnEIBE. - O Estado americano violou uma Consti-
tuição e os governadore.s dos Estados violaram tambem a Constituição. 

A commissão appella para esse facto, para mostrar que não é um erro 
de doutrina a interferenc'ia do governo federal nos hstados. 

O Sn. Ho11rnRo BAPTlSTA. - Não contesto a interferencia constitucional 
elo governo federal nos Estados; o que não posso admittir é essa interfe-
rencia revolucionaria, cqmo quer a commissão, para supprimir a faculdade 
que têm os Estados de livremente escolherem os seus primeiros magis-
trados. 

Pergunto á V. Ex. : tendo-se operado a revolução nos Estados por impul-
são do governo federal, acha correcto que o Congresso intervenha para 
autorisar esse governo arbitraria a legitimar a revolução por elle mesmo pro· 
movida? 

O SR. GABINO BESOURO. - Então, o governo é· que fez isso? V. Ex. é 
injusto. 



- 143 -

O SR. ANFRISIO FIALHO. - Dizer que o governo não tem intervido é 
provocar o riso .. . 

O Sn. HOMERO BAPTISTA. -As consequencias desses movimentos rebel-
liosos, por ordem ou acquiescencia do governo federal, hão de ser funes-
tissimas. · 

Os governos que dahi emanaram, creações artificiaes de forças que não 
obedecem a principios, mas á eterna ambição particj.aria pelo poder, não 
teem fixidez, são transitorios. (Apartes.) 

Sr. presidente, a federação surgiu, no dominio politico, como uma feliz 
solução modificadora da tendencia geral dos povos para se desintegrarem 
em grupos nacionaes. Todo o organismo, por un1 desenvolvimento regular 
e constante, marcha naturalmente, por continuas differenciações, como nos 
ensina Herbert Spencer, da homogeneidade, que é o es tado simples, para 
a heterogeneidade, que é o estado complexo. 

Os grandes imperios, como as grandes republicas, nos adverte a historia 
fundamentando a lei do desenvolvimento, teem-se desincorporado em muitos 
Estados, conforme a caracteristica dos costumes, das tradições, dos intuitos 
das fracções sociaes, que se constituem independentemente. Offerecendo a 
esses grupos, que se desagg-regam, a possibilidade de, no goso de sua auto-
nomia propria, praticarem a liberdade como entenderem e or$·anizarem 1:;cus 
governos conforme suas circumstancias peculiares, suborctinados apenas 
a certos principos superiores, de norma commum, a federação corresponde 
a uma necessidade do progresso das instituições g·overnamentaes, e per-
mitte a conservação da ordem, que é o assento da grandeza e prosperidade 
humanas. As colonias inglezas, que hoje formam os Estados Unidos da 
America do Norte, e, recentemente, as 20 proviucias brazileiras, instituiuclo-
se em União ele Estados são uma comprovação da verdade que enuncio . 

Devemos bem dizer dessa fórma política que nos poupou· a rapida desag-
gregação da Patria e que nos póde proporcionar, ainda I?ºr muito tempo, o 
regimen da ordem e da liberdade sob a mesma bandeITa nacional. Tudo 
está em comprehencler lealmente a .federação. Desvirtual-a, para firmar o 
dominio de um agrupamento politico, como está fazendo o actual governo, 
que manda romper Constituições para depôr ·governadores; desvirtual-a, 
como faz a illustre commissão dos 21, que, para· manter a fórma republi-
cana federativa, autorisa o seu espesinhamento, é apressar a anniquilação da 
nossa Republica. (Apoiados .) 

Como o nobre deputado por Alag·ôas, que hoj e tão brilhantemente exigiu 
a verdade da Republica, eu tambem chamo a postos os republicanos fede-
ralistas para, indicando- lhes este projecto, que derroca a Constituição, .dizer-
lhes : Federalistas, sobre nós recahe inteira a responsabilidade do despe-
daçamento da Federação ; Republicanos, sobre nós p esará eternamente o 
crime da ruína da Republica. 

O nosso dever é manter a Federação para sermos fieis á Republica. 
(Muito bem, muito bem. O orador é cumprimentado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 9 DE JANEIRO 

O Sr. Felisbello Freire .. - (Mor,;imento ge,.al de attenção.) -
Sr. presidente, si não fôra a obrigação que me assiste de vir defender o 

parecer e o projecto da commissão dos 21, não só 
1. a Discussão pela convicção em que estou da verdade das dou-

trinas nelle consignadas, como pela responsabilidade 
do projecto n. 264. da posição que assumi no seio da propria commi1;1-

são, da qual coube-me a honra de ser o relator, eu 
por certo não sahiria da acostumada posição de silencio que gosto de assu-
mir nesta casa ... 

UM SR. DEPUTADO. - Por excesso de modestia de V. Ex. 
O SR. FELISBELLO FREIRE ... para vir occupar a tribuna e attenção dos 

meus illustres collegas. 
VozEs. - Sempre é ouvido com muito praser. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Não venho fazer um discurso nem mane-

jar a rhetorica e sim entreter uma palestra, no ilituito de demonstrar a ver- · 
da.de dos principios sustentados pelo parecer, ou ser convencido de sua im-
procedencia. Appresso-me em dizer que, si durante a discussão, conven-
cer-me de que elles são insustentaveis perante o direito publico federal, terei 
a lealdade de declaral-O j 

Não tenho a presumpção de conhecer esta sciencia; ao contrario tenho a 
consciencia clara de minha incompetencia (muitos não apoiados), o que for-
talece o parecer, o que vae assegurar a victoria dos principios nelle susten· 
tados na marcha da dis~ussão, é que elle foi inspirar-se nas opiniões dos 
maiores publicistas arqericanos da actualidade. E esta b ase não p óde ser 
destruida pela honrada piinoria desta casa. 

Acredito, Su. presidente, que esteja na consciencia da Camara a grande 
importancia do prohlemf!. que agora lhe preoccupa a attenção. ,Pela primeira 
vez um departamento do governo federal vae ilitrepretar um artigo consti-
tucional que affecta a essencia do systema e pela primeira vez vão se rea -
lizar na pratica as c:r.ue~ptões de competencia. O assumpto reclama a maior 
prudencia, o maior criterio. Elle deve ser discutido sem a menor paixão, sem 
a menor suggestão partidaria. (Apoiados.) 

Quando, Sr. presidente, meu illustraclo chefe o Sr. Aristides Lobo, apre-· 
sentou nesta casa a moção em que p edia a nomeação de uma commissão ' 
especial, para estudar as condições dos Estados, manifestou-se logo um 
movimento de impugnação iniciado pelo illustre representante da Bahia, o 
Sr. Seabra, que appelloµ então para a autonomia dos Estados, para a ver-
dade da federação . S. Eic. mostrou-se então cioso pelo r espeito da federação , 
que julgou em eminente perigo em face de pedido do illustre representante 
do Districto Federal, cujo il1tuito era procurar o estudo de uma questão 
capital e que preoccupa actualmente todos os espíritos. 

Admirei, Sr. presidente, que essa impugnação partisse justamente de 
um illustrado professor de uma das nossas faculdades de direito, quando a 
intervenção federal nos Estado, nas condições em g:ue se acham actual-
mente, isto é, de Estad0;s desorganisados, é constitucional, por isso mesmo 
que tem por fim manter a fórma republicana federatioa, fórma que actual-
mente não existe, porque não sei comprehender que a federação pudesse 
subsistir ao golpe viol~nto da dissolução do Congresso Nacional; de um 
poder constituído, por meio do' qual o governo da União e governo de 
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Estados prendem-se e exercem entre si uma dupla acçii:o. (Repetidos apoia-
dos e diversos apartes do Sr. Seabra.) 

Emquanto, Sr. presidente, no parlamento americano, quando discutiu 0 
importante problema da reconstrucção dos Estados, não houve uma só voz 
que levantasse a questão de competencia; emquanto nesse paiz, cujas ins-
tituições procuram imitar e cujo federalismo não pode ser taxado de sus-
peito, ninguem contestou a constitucionalidade da intervenção federal, entre 
nós é a primeira questão que se aventa, por uma susceptibilidade federa-
lista que não sei comprehender, porque ella não é sincera. (Afoito bem.) A 
nobre minoria quererá por acaso dar lições de federalismo á Republica 
Americana? Nutrirá essas velleidades? 

VoZEs. - Não deixa de ter graça. 
O S!l. FELISBELLO FREIRE. - Antes de entrar na ques tão, preciso dizer 

que logo que a commissão foi nomeada pela Camara, reuniu-se e elegeu 
uma sub-commissão relator de tres membros da qual tive a honra de fazer 
parte, sendo encarregado pelos meus dous illustrados collegas, os Srs. Moni7. 
Freire e Leopoldo de Bulhões, de elaborar o parecer. 

O SR. OLIVEIRA PINTO. - Ahi revelou muita habilidade. 
O SR. GARCIA PIRES. - E mtúto talento. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - O parecer apresentado, por cuja defesa 

subi a esta tribuna, contem duas questões .: urna, questão de facto e uma 
questão de direito. ' 

A ques tão de facto é a desorganisação em que se acham os Estados, e 
a questão de direito é a constitucionalidade da :intervenção do governo 
federal na sua reconstrucção. 

Si a nobre minoria permitte, faço um pedido : que discutamos o assumpt.o 
sem paixões desprendidos de qualquer suggestão partidaria porque quando 
me convencer que principios sustentados no parecer es tão errados declararei 
desta trihuna o meu erro. 

Tratemos da questão de facto e pergunto : o golp <? de Estado de 3 
de novembro desorganisou ou não os Estados ela União? O seu resultado 
foi eliminar um dos tres poderes consLitucionaes por meio elos quaes a sobe-
rania nacional se exercia. 

E' .esta a doutrina elo art. r5 da Constituição que diz ( le) : " São oro-ãos 
ela soberania nacional os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, har-
monicos e independentes entL·e si. " 

Desde que o ex-Presidente da Republica dissolveu o Congresso elimi-
nando o Poder Legislativo federal, faltava um orgão por meio do qual se 
pudesse exercer essa mesma soberania nacional. 

Ora, quaes são as relações que ligam o poder federal aos Estados? 
Convém notar que tomo aqui o Estado como corpo politico e não corno 
communidade de cidadãos. As relações entre o governo da União e o governo 
federal se estabelecem justamente por meio dos tres poderes federaes. 
(Apoiados.) 

E' como diz James Bryce. (Le.) 
O governo nacional relacionou-se com os Estados em tres pontos . 
Um é na funcção que elles exercem de formar o governo nacional; outro 

é a influencia exercida sobre elles pela Constituição Federal por meio das 
côrtes federaes; outro finalmente é a influencia exercida tambem sobre elles 
por meio dos poderes Legislativo e Executivo. 

Ora, Sr. presidente, si um dos orgãos dessas relações entre governo de 
Estado e governo da União é o Poder LegislaLivo, é a legislatura federal, e 
si este desappareceu com a dissolução do Congresso Nacional, desmoronou-
se o edificio da federação, porque sem a existencia real dessas relações, a 
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federação não existe, porque ella não é mais do que a co-existencia de dous 
governos . (Apo iados repetidos .) 

Para apreciar-se, Sr. presidente, a importancia do Poder Legislativo, 
como uma columna da federação, basta dizer que por meio delle ajudam os 
Es tados a formar o governo nacional, elegendo os representantes ao Congresso 
Nacional, como preceituam os arts. 28 e 3o da Constituição e por meio delle 
se exerce a autoridade federal sobre os Estados segm1do a doutrina do 
art. 34, §§ 5.0 , 6. 0 , g.º , etc. 

Como se póde comprehender, pois, federação sem esse poder? 
Como se póde comprehender a existencia de Estados federados sem 

esse laço que os prenda á vida federal? 
Logo, Sr. presidente, em face do facto da dissolução do Congresso, 

deixou de existir a fórma republicana federativa. 
Os Estados foram· affectados em sua autonomia, em sua existencia, 

como os outros poderes f'ederaes. 
Desapparecido o Poder Legislativo, restarão á soberania nacional dous 

orgãos apenas : o Poder Judiciario e o Poder Executivo . 
Estes poderes porém para exercerem as suas funcções precisam da exis-

Lencia do Poder Legislativo federal; claro está que este desapparecendo, 
desappareceu a federação. 

Eis, Sr. presidente, o que é incontestavel. 
A honrada minoria o que diz perante esta verdade ? 
Já concedo acceitar como verdadeiras as allegações apresentadas pela 

hom,ada minoria de que os movimentos revolucionarios dos Estados foram 
puras comedias. 

Isto não altera a v~rdade da minha affirmação, porque não foram 
comedias as adhesões dos governadores e dos congressos es taduaes. 

Eliminando-se um orgão da soberania nacional, com a dissolução do 
Congresso da União, qu~ devia ser a posição dos chefes dos Estados? . 

Era sanccionar e app~audir o acto de violencia do dictador, dissolvendo 
um poder constiLuido ? 

Não, porque o art. 6~ da Constituição Federal diz que os governos dos 
Estados teem o dever de respeitar e a.catar os principios constitucionaes, e 
um dos princípios constitucionaes é a indissolubilidade do Congresso 
Nacional. Desde que elles adheriram á dissolução, por sua vez rasgaram as 
suas constituições, porque todas ella.s mandam (foi um estudo a que me 
entreguei) que os principtos constituciona.es da União sejam respeitados . 

Saliento a constituição da Bahia, em que a prescripção constitucional é 
muito clara. Ora, si a dissolução teve o apoio dos governadores, estes exor-
bitaram das suas attribuições, porque suas cartas não lhes davam attri-
buições sinão para manter e defender a Constituição Federal, e esta prohibe 
a dissolução. 

Rasgaram as cartas que tinham obrigação restricta de defender. E', 
aliás, urna razão para af'Ifrma.r a não existencia. da fórma republicana fode-
rativa. Com a a.dhesão (los governadores, os Esta.dos desorga.nisaram-se 
porque desprestif,riou-se, tornou-se criminoso o chefe do Poder Executivo dos 
Estados. (iVluito oem; muito bem.) 

Não ficou sómente p.o apoio dos governadores, porque os proprios 
congressos de alguns Estados adheri.ra.m ao golpe de Estado. Desta maneira 
eliminaram-se dous pode;res es taduaes : o executivo e o legislativo . 

Pergunto eu : Como se eomprehende Estado? Como corpo politico, sem 
estes dous poderes, ou com dous poderes criminosos, que adherira.m á disso-
lução do Poder Legislativo da União, quando todas as constituições dos 
Estados mandavam que elles tomassem a defesa dos principios consagrados 
na Constituição Federal? 

.Logo, o acto de 3 de novembro matou a fórma republicana federativa, 

,_ 



co11ocando os Est~dos em completa desorganisação, acceitando mesmo que 
não tivesse havido movimento revolucionario. (Muito bem; muito bem.) 

VozEs. - E' irrespondivel. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Demonstrado, Sr. presidente , que o fac Lo 

de 3 de novembro desorganisou, sob o ponto de vista do direito publico 
feder~l, os Estados, porque es~~ acto cortou todas as r elações que devem 
existir entre o governo da Uruao e o estadual, vou entrar no estudo da 
questão de principio . Antes de fazel-o, permitta-me a Gamara que perg·unte: 

Qual a posição que o povo dos Estados devia assumir perante o acto 
das autoridades que adheriram ao golpe de Estado da dissolução do Con-
gresso? 

Si houvesse, como diz o parecer, a lei de responsabilidade que especifica 
os crimes politicos, a solução da especie estaria dentro da propria lei. Por 
denuncia feita na camara dos deputados dos Estados os ~overnadores seriam 
processados e perderiam os cargos, pela deposição legal. 

Esta hypothese, porém, não se dá, porque, com excepção de Minas-
Geraes, em outros Estados não 8xiste lei de responsabilidades. 

O. SR. JACOB DA PAixÃo. - Mas em Minas era inexequivel, porque o 
congresso tambem adheriu. 

O SH. GONÇALVES CHAVES. - Mas o crime politico pertence ao poder 
federal. 

O que V. Ex. diz é contra a Constituição. E' um falso presupposto dizer 
que não existe meio na lei para se dar solução ao caso de que se trata. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Qual é? 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - O Poder Judiciario federal. (lia outr•os 

apartes) 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Qual Poder Judiciado federal! Os crimes 

politicos commettidos por autoridades que encarnem feiçãoJlOlitica não vão 
aos tribunaes ordinarios, sinão depois gue o poder politico er sua sentença 
a respeito : é o que diz a Constituição de 24 de fevereiro. 

O SR. OLIVEIRA Prnrn. - Em relação aos governadores não é essa 
a disposição. 

O SR. FELISBELLo · FREIHE. - Eis o que diz a Constituição (lê) : " O 
Presidente dos Estados Unidos do Brazil será submettido a processo e julg·a-
mento depois que a Gamara declarar procedente a accusação perante o 
Supremo Tribunal Federal, nos crimes communs, e nos de responsabilidade 
perante o Senado. " 

Aqui está e chamo a attenção do nobre deputado por Minas Geraes. 
Es te principio de direito publico deve ser respeitado pelàs comrnissões dos 
Estados sob pena de não haver unidade no direito publico. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não é com os governadores. 
O Sn. FELISBELLO FREIRE. - O mesmo principio eleve ser applicaclo 

pelas constituições dos Estados aos governadores e peço ao nobre deputado 
que leia a constituição do seu Estado, lá está estabelecido. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Os crimes políticos pertencem ao Poder 
Judiciario federal. 

O SR. FELISBELLO FMmE. - Quanta heresia! O Poder Judiciario federal 
só julga o crime politico depois que a autoridade es tá despida ele suas 
funcções politicas, julgando pelo direito commum e não pelo direito poliLico. 
Queira lêr a constiLuição de Minas. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Si fui até um de seus colaboradores. 
O SR. FELISBEJ,Lo FnIJ:IRE. - Admira que V. Ex. representante de Minas 
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e tendo collaborado na constituição não a conheça, nem a saiba de cór para 
dizer semelhantes cousas quando eu que não sou de Minas, nem tomei parte 
nessa lei, assevero a V. Ex. que este principio lá está consignado (Apartes.) 

Sr. presidente, peço a V . Ex. o favor de mandar-me a constituição de 
Minas, para mostrar o erro em que está o meu collega de desconhecer a 
constituição de seu Estado. (Pausa, o orador recebe a coristituição de Minas 
Geraes.) 

Chamo a attenção do illustre deputado por Minas para ver o que diz a 
constituição de seu Estado no art. 58. (Lt!) : 

" O presidente de Minas Geraes será submettido a processo e julgamento 
nos crimes de resporisabilidade perante o Senado e nos cr imes commuris perante 
a Relação depois de. declarada procedente a accusação pela camara dos 
deputados ". 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Como a Gamara vê, a constituição de Minas 

consigna o mesmo principio da Constituição federal ; isto é que os crimes polí-
ticos são julgados pelo Poder Legislativo e os crimes comuns pelo Poder 
Judiciaria. 

Sr. presidente, continuando o meu discurso, dizia eu que a falta de lei 
de responsab~lidade po1:itica, que era o unico recurso les:al que o povo p~dia 
ter para purnr os delicLos de seus governadores, couocou-o na segumtc 
posição : ou prestar obediencia a uma autoridade criminosa, ou chegar ao 
meio extremo da revolução, que é tanbem origem do poder , para punir os 
delicLos da mesma autoridade. (Muitos apoiados.) 

A este resp eito tr~go a opinião do illustrado historiador e publicista 
americano, Curtis, que diz (lt!) : " De accordo com a nossa theoria de governo 
americano, a resolução e a emenda á constituição estabelecem a doutrina de 
que o povo é a origem de todo o poder politico, e cada um destes é o exer-
cício extremo de um di.;reito. A emenda é o direito que se exerce sob fórmas 
prcscriptas e que garante a continuidade do governo , quando a lei funda-
mental requer uma revisão. A resolução, ao contrario, procede sem forma , e 
termina a exi.stenci.a da autoridade sem salvar nenhum dos direi.tos que nella 
estavam investidos "· 

Ora, pergmito; si o~ recursos populares apresentados pelo illusLre escrip-
tor são dous : a emenda á Constituição ou a revolução, de qual delles devia 
o povo lançar mão, si a emenda á Constituição dos Estados não salvava a 
situação porque não era um assumpto que reclamasse uma rescisão? O 
unico recurso era a revolução. 

Si o unico recurso era este, o resultado foi a deposição dos g-overnadores, 
por isso que perante p golpe de 3 de novembro a unica posição delles só 
podia ser uma das du~ts : ou separar o seu Estado da União, ou então res-
ignar o seu cargo, quando não tivessem elementos para salvar a Constituição 
Federal. 

Desde que os governadores não tiveram nenhum destes procedimentos, 
e o direito publico federal diz que o povo é a unica origem do poder político 
e porção delle delegam ás autoridades, o unico recmso que o povo tinha era 
depôr as autoridades. (Apoiados.) 

O Sn. GONÇALVES. - Dá um aparte . 
O Sn. FELISBELLO FREIRE. - Como acabei de dizer, a falta da lei de 

responsabilidade creoq uma situação difficil aos Estados. 
Agora, vou procurar basear o que acabei de dizer na opinião de distincLos 

publicistas . (Lê) : 
Quando no pal'lanrnnto americano agitava-se a gl'ande questão da recon· 

strucção dos Estados, dizia o grande estadista Shallabarger, digno rcpre-
sentan'te do Estado de Ohio, na sessão de 8 de janeiro de 1864: 
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' " Quero saber si a Constituição estabelece relações com os Estados. 

Discuto a questão, si uma rebelião or""anisada contra um ""Ovei·no é um 
Estado organisado nesse governo; si um Estado para ser Estado precisa que 
suas autoridades tenham prestado juramento de sustentar a Constituição, 
permanece como tal depois que juraram destruil-a. " 

Pergunto agora por minha vez, Sr. presidente, parodiando as phrases de 
Shallabarger. 

O Sn. FELISBELLO FnEmE. - Os Estados da União, podem ser Estados 
quando os seus governadores não cumpriram a Constitmção Federal? 

VozEs. - Muito bem! · 
O StL FELISBELLO FREIRE. - Eis ahi, Sr. presidente, as conclusões, que 

posso tirar do acto de 3 de novembro. Vejamos agora a posição que deve 
assumir o governo federal, em face dos Estados desorganisados. E' esta a 
segunda questão, a que chamei questão de principio. 

De entre os casos de intervenção federal nos estados, figura o do § 2. 0 do 
art. 6, para manter a forma republicana fecleratiCJa. 

Pergunto, Sr. presidente : Esta intervenção nas condições actuaes dos 
Estados é constitucional? Não existindo a fórma republicana federal, corno 
tenho demonstrado que não existe, o governo, em vista do art. ô§ 2. 0 pelo 
qual póde intervir para manter a forma republicana federatioa, póde fazel-o? 

E' esta a questão que vamos estudar. Este me parece ser ponto essencial 
do parecer, porque é questão de direito publico federal. 

Peço com toda a sinceridade aos meus collegas que apresentem suas 
duvidas porque, repito, quando me convencer do erro da doutrina enunciada 
neste parecer, serei o primeiro a declaral-o. Si disposições constitucionaes 
existem para determinar a intervenção elo governo federal, quando causas 
accicl.entaes pertmham a vida do Estado para garantia da Republica; si isto 
está expresso nos artigos, para que diz mais : intervir para manter a forma 
republicana fedemtioa ? 

Para que abriu mais uma clausula ele intervenção? 
UM SR. DEPUTADO. - São especies diversas. 
O. Sn. FELISBELLO FREIRE. - São especies diversas, diz muito hem o 

nobre deputado. 
Si os meus nobres colleg·as querem provocar que a intervenção elo 

governo pelo § 2. 0 do art. 6. 0 se dá nas mesmas condiçõos dos arts. 34, 48 
e 80, isto é, quando causas perturbadoras alterem a vida dos Estados e collo-
quem em perigo a forma ele governo, temos então a mesma attribuição 
expressa em diversos artigos, isto é, temos um caso ele tautologia ela lei . 

De duas uma: ou a interpretação que a co=issão deu ao s 2. 0 do art. 6. 0 

é constitucional ou esta disposição contem attrihuição diversa das elos outros 
artigos. 

Si o legislador constituinte estabeleceu a intervenção do governo federal 
nos Estados para garantir a Republica nos casos de invasão estrangeira, 
commoção intestina, para que abriu mesmo uma clausula de intervenção 
para manter a Republica federativa? 

Nesta clausula elevemos ver mais algumas que não intervir nos casos de 
invasão estrangeira, commoção intestina, etc. 

Devemos ver o direito que tem a União de intervir nos casos em que os 
Estados clesorganisam-se, e para garantir a indissolubilidade da União, para 
privar a separação dos Estados. 

Eis ahi a interpretação verdadeira que se eleve dar a esta disposição 
constitucional. 

E, com lealdade, devo dizer á Camara que a interpretação que a commis. 
são deu ao § 2. 0 do art. 6. 0 não é um trabalho orig-inal, uma hermeneutica sua-
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Foi na secção 4.a do àrt. 4.0 da constituição americana identica ao§ 2 . 0 

do art . 6. 0 de nossa Constituição, que a constituição americana nomeadá para 
estudar as condições dós estados desorganisadós da America foi inspirar-se 
para provar a constitucionalidade ti.a inter venÇão federal nós processos de 
rcorganisação estaé).uaes. . 

O que ha ele original da commissão é o maior deserl.volvimerl.to que deu 
á. interpretação . 
. Si estou em errd, declaro positivament~ que prefiro errar ~om _os federa-

listas americanos a acertar com os federalistas da honrada mmoria. 
Não quero ler, nem mesmo fazer o extracto do parecer da commissão 

americana s_obre o me~p10 problema cru.~ act:ialmente n?S ?.CCupa. Os nossos 
Estados estao· desórgamsaelos como estiveram os ela Amer1ca do Norte. 

O SR. SEABRA. - Não é o mesmo caso : lá. havia guérra e os Estados 
podiam separar-se. 

O Sh. PrnEs FmíREIR.A.. - A separação elos Estados motivou a guerra. 
O. SR. FELISBELLO FREIRE. - A Sl:)páração d ós Estados da Ainei:ica do 

Norte não estava expressamente prohibidà na constitliição americana, poste-
riormente apresentou-se uma emenda suggericl.a pelo facto da separação. 

Nãó gue:endo a.J;>usar da. attehç;Io dós meus cdlle:$·as pai'a ler o pare?~r 
ela comnnssao americana, le10, porem, o trecho do discurso ele seu r elator, 
Sr. Stevens Thadcleus . Diz elle : « Supponha-se que esses Estados nunca 
sahirão da União, mas que sómente destruirão o .seu governo como incapaz 
de uma acção política. " E ' o caso da União brazileira, digo eu . 

Os Estados :brazileir
1
ós não separaram-se , porém o povo destruiu o seu 

governo. Parece que Th~cldeils escrevia para a nossa actual situação. 
Nestas condições, . perguntava o tribúno amedcano : - como deve pro-

ceder o governo fe deral? Tem então inteira applicação a secção 4 .. ª elo art. 4 .. º 
da constituição american,a. 

Pergunto : como deve proceder o g-overno federal ? 
Tem inteira applica~ão o § 2.º do art. 6. 0 Si está errado emende o nobre 

deputado pela Bahia as conclusões daquella illustre cornmissão e proponha-
se dar lições de federalismo aos estadistas americanos. 

O. SR. SEABRA. - E~uende o que? 
(Trocam-se muitos a4wrtes.) 
O. Su. FELISBELLO FhEIHE. - Demonstrado que a causa que justifica a 

irl.tervenção federal nos estados é o Estado de desorganisação dos mesmos 
Estados, peço licença ao nobre deputádo, cujo talento admiro e cuj a cohipe-
tencia é reconhecida, para traçar a dilforença que a cortimissão reconhece 
entre o facto historico do Norte e o que se dá actualmente na União brazileira. 

O. Sn. SEABHA. - E:ntão ha differença? 
O. SR. FELISBELLO FuEnm. - O proprio parecer o diz . 
UM Sn. DEPUTADO. -- Nem leu o parecer! 
(Trocam-se apar·tes.) 
O. SR. FRANc1sco Gx,.ICEHIO. - A questão é seria, não é de apartes. 
O. Su. FELISBELLo FREIRE. - Nos Estados americanos a escravidão era 

um direito g'arantido pela;; cartas dos Estados desde o tempo da colohla . O 
movimento aboli<::ionista fez com que se convocasse uma cónvenção, para 
oll"ei·ecer emendas ao aFtigo constitucional que garantia a esci'avidãb como 
um direito. Os interesse\! escravistas se revoltaram contra essa tendencia do 
espiritd liberal do paiz; j:l.á-se o plcitq eleitorai de 1859 em que l'oi carididato 
Lincoln, já conhecido cpmo senador da Pensylvania, candidàtura que foi 
apresentada pelos abolicionistas d.os Estados do norte. Esta candidatura 
pmduiiu a explosão dos inleresses .escravistas e convictos os Estados de que 
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a cons tituição ameri:caua não os privava de direito de successão, levantaram-
se e separáram-se dà União. Nessa occasião ó n-overuo federal interveiu e 
venceu . Pergunto : pelo historico , qual à causa ~a intervenção do g·overno 
federal? De um lado a defesa de um direito , de outro lado a defesa de uma 
prescripção constitucional para garantir a União. 

Qual a differença entre o facto actual que se dá no Brazil e o que se deu 
nos Estados Unidos? O agente representante do Poder Executivo violou 
uma disposição constitucional ; os Estados americanos violaram urna dispo-
s ição constitucional. 

UM SR. DEPUTADO. - Aqui atacou-se a existencia da propria federação . 
O SR. ANFRISIO FIALHO. - Lá queriam se devidir em duas . 
O Sn. FELISBELLO Fim üm. - Lá a causa intima da revolução foi 

salvar a União, aqui foi salvar a Constituição, que é a mesma cousa. 
O Sn. SEAERA. - Lá os Estados queriam se separar; aqui elles quei'em 

ficar livres . 
O Sn. FELISBELLO FREIRE. - Mas é preciso que V. Ex. estabeleça a 

differença entre Estado como corpo político e Estado como r eunião de 
cidadãos. No seg·undo caso o governo actual póde intervir clirectamente, no 
primeiro caso pol'ém o governo federal só p óde intervir por m eio do poder 
politico. 

O SR. FnEDERico BoRGES . - Muito1 bem; resposta cabal. 
O SR. FELISBELLO FREIRE. ..:_ Dizia eu , o resultado da i'evolução 

americana foi salvar a União, o resultado da revoluçào no Brazil foi salvar 
a Constituição, e isto é tanto mais importante quando se es tuda o facto de 
revolução sob o ponto do direito publico e é sob este aspecto que estudo os 
fac tos na Americana do Norte. (I-la diCJersos apartes.) 

O Sit. FRANc1sco GL1cEmo. - Isto é questão que não se discute com 
apartes , que perturbam as dis·cussões. · 

O Sn. FEtISBELLO Fimnrn. - Sr. presidente, não é sómente a opinião 
de Stevens que prova a verdade da interpretação, é tarnbem a opinião de 
Stovy ann"otada por Thomas Cooley que V. Ex deve conhecer. (Dü•igindo-se 
para o Sr. Seabra.) 

O Sn. SEÁBHA. - V. Ex. não se deve referir á minha pessoa. 
O Sn. F ELISBEL:to FnEmE . - E' porque V. Ex. foi que lcvahtou a 

questão de incompetencia. E a proposito dis to, pára provar que no parla-
mento americano não agitou-se es ta questão, cito o seguinte da obra de 
James Blaine (le): ~ 

" Os conserv.adores pensavam que o processo da reconstrucção devia 
ser executado debaixo da autoridade e direcção do departamento executivo 
do governo, ao passo que os federalistas queriam que fosse executado pelo 
poder legisla tivo. » 

Não se agitou ques tão de competencia e admira que um paiz que no 
seculo passado resolveu o g-rande problema da republica federal não seja 
federalista e que seja federalista o nobre deputado pela Bahia. 

O Su. SEABRA. - Dá um aparte. 
O Sn. FELISBÊLLO FREIHE. - Diz Story: " No Estudo H.hode Island, cu.ia 

constituição g·arantia a escravidão, levantou-se um movimento exigindo 
a largueza eleitoral para os negros ; o governo constituido oppoz-se ; o povo 
reuniu-se, convocou uma convençãtl, organisou um góverno e organisou um 
projecto de ConstitmÇão. » , 

Pois b em ; a proposito deste facto e das questões agitadas dmante a 
discussão da reorganisação do Es tádo diz Thomas Gooley, relatlvamente 
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á disposição constitucional, pela qual o governo intervem para assegurar a 
fórma de governo (lê) : u Esta maneira de encarar foi a que praLicamente foi 
acceita e posta em execução, no tempo em que tornou-se necessario 
reorganisar e reconstruir os Estados 11. , 

O Sn. FnANÇA CARVALHO. - Nem o Sr. Seabra teve apartes para dar 
neste momento. 

O Sn. SEABRA. - Não ha semelhança de casos, mas hei de demonstrar. 
(Trocam-se outros apartes.) 

O Sn. F ELISBELLO FREIRE. - Quanto á interpretação dada: ao § 2. 0 do 
art. 6. 0 , creio que nada mais tenho a dizer sobre elle. (Apoiados .) 

Não posso comprehender que depois que o legislador constituinte 
estabeleceu o caso da intervenção do governo federal para garantir a 
Republica, viesse abrir uma clausula de intervenção nova que nunca terá 
execução, no sentido que lhe empresta a minoria. 

Si ha erro, o meu nobre collega me demonstre. Pois bem, quando meu 
illustrado chefe, o Sr. Aristides Lobo, apresentou a moção, a impugnação 
partiu do nobre deputado pela Bahia, contestando o direito da intervenção . 

A America do Norte perante Estados desorganisados, ofl'erece um 
processo de reorganisação, com attribuições taes dadas ao governo q:ue a 
commissão dos 21 quiz chegar até lá. Está aqui o primeiro projecto de lei 
(mostra um vo lume) apresentado pela commissão de reconstrucção estadoal 
nomeada pelo congresso americano. 

O SR. CASSIANO no NASCIMENTO. - Quero ver a applicação do art. 63 
da Constituição. 

O SR. FnANcrsco GLif ERIO. - Vamos ouvir o orador. 
· O Sn. FELISBELLO FRf IRE. - Chamo a attenção do meu nobre collega 
pelo Rio Grande do Sul p~ra o seguinte facto. Quando a commissão affirma 
a constitucionalidade da intervenção federal, é preciso distinguir qual é esta 
intervenção. Ella não quer dizer que a força federal torne-se nos Estados 
uma força real de organi~ação. Ella não quer dizer que ella i.mmiscua-se 
com as forças .estaduaes. :p:11a quer que a força federal colloque-se em um 
plano superior para zelar il unidade do direito publico. 

VozEs. - Muito bem. 
O Sn. FELISBELLO Fm;;rnE. - Pois bem, o governo americano apresentou 

este projecto de lei, dan40 attribuições amplas ao poder executivo para 
nomear governadores prqvisorios e tendo esses attribuições de convocar 
convenções e apresentar pr ojecto de constituição. 

Este proj ecto de lei, jiepois de largas discussões foi approvado pelo 
congresso. 

Sr. presidente, não quero mais ca:nsar a attenção dos meus collegas. 
(Não apoiados.) Procurei sustentar como pude o parecer da commissão e 
estarei prompto para confessar o erro de doutrina, quando destruirem os 
principios nelle sustentados. Deixo de entrar na apreciação do plano pratico 
porque teem de ser ouvidos em outros dias os meus collegas de commissão, 
em quem encontrei muita luz e apoio para offerecer este meio de solução á 
Gamara. Si não é o melhor, os nobres deputados apresentarão as emendas 
convenientes. (Muito bem, muito bem, o orador é cumprimentado e abraçado 
por seus co llegas.) 

O Sr. Espirito Santo. - Sr. presidente, na accasião em que foi leito 
o requerimento para ser nomeada a commissão, cujo parecer ora se discute, 
procurei fazer entender '.f.:e, independente de todo e qualquer parecer 
organisado, manifestar-me··hla contra, por não conhecer em que razão de 
ordem social se pudesse, iem um governo que tem a aspiração á fórma 
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federativa, sanccionar a intervenção do governo central de uma federação 
na organisação das diversas unidades políticas que constituem o seu 
gremio . 

Isto , Sr. presidente, por diversos motivos. Pela concepção que tenlw das 
organisações de governo nas suas diversas fórmas, sei que um principio geral 
estabelece a perfeita discriminação das diversas gradações da liberdade a 
que os governos podem aspirar. Segundo estes princípios, nós vemos que 
nos governos absolutos, despoticos, nos governos em que ha completa cen-
quer nos a intervenção é absoluta, quer nos diversos interesses geraes, 
tralisação, particulares e suas diflerentes ramificações . 

Mas á medida que se vae partindo de fórma de governo retrogado e 
absoluto para a fórma livre, vemos que os orgãos do poder, qualquer que 
seja a esphera em que elle gyre, vão gradativamente se abstendo de intervir 
nas relações de diversas espheras de acção, só tornando effectiva essa 
intervenção quando é necessario g·arantir a liberdade e o direito. 

Pela mesma concepção que nós temos de Estado, pela idéa precisa que 
devemos formar de uma organisação política, sabemos que o Estado nada 
mais é do que o orgão social destinado a manter ·o direito, fazer executar as 
leis, que são as expressões dos mesmos direitos, tornar effectiva a garantia 
da liJ)erdade; quer dizer, permittir que os diversos agentes da communhão 
social possam desenvolver-se em seus justos limites natural e expontanea-
mente, só cabendo a este Estado o papel de verdadeiro regulador, de modo 
a permittir que todas as unidades de organisação, todos os consocios dessas 
associações políticas possam proceder de modo analogo. 

Quem tem a concepção de que o governo é tanto mais livre quanto 
menos intervem e age, de que a l'ederação é uma oro-anisação política em 
que os diversos Estados são verdadeiras nacionalidaaes, tem a concepção 
ruais perfeita de federação . 

Mas no Estado presente a federação é justamente uma associação 
politica em que os Estados teem plena esphera de acção no circulo dos 
interesses que lhe são peculiares, de modo que na esphera dos interesses 
políticos ou civis, naquillo que é peculiar aos Estados e que não vae affectar 
a fórma geral, o centro não tem que intervir. Si for estranho a esses 
interesses melhor ainda; quanto mais liberdade mais vantagem para o fim 
social. A liberdade é uma força em virtude da qual o individuo póde agir 
de maneira a espandir sua vida no espaço e no tempo com plena energia c 
intensidade. 

Ora são estes os princípios geraes em virtude dos quaes log·o que 
se fallou em uma medida que tinha por fim a intervenção do Congresso 
Nacional nos diversos Estados, eu disse : Não, não é racional, qualquer que 
seja esta intervenção. Federação é aquella fórma de govemo em que a 
política geral só intervem nos Estado quando effectivamente periga a União. 
(Apoiados da minoria.) Toda e qualquer theoria que tenha por meio a 
mlerpretação de factos da historia occorridos nas diversas nacionalidades 
para justificar a necessidade ela intervenção do centro nos Estados, parece-
me perigosa, parece-me um plano inclinado que nos levará para traz. 
(Apoiados da minoria.) 

Referindo-me ao illustre relator da cornmissão, não m e é possível por 
dell'eito de memoria apanhar logo de occasião os diversos argumentos e 
retel-os de maneira a fazer uma contestação minuciosa. 

Entretanto, si não me falhd. a memoria, o illustre relator considerou o 
problema com um lado theorico e um lado pratico. 

Procurou demonstrar que os Estados se achavam desorganisados em 
consequencia da dissolução do Congresso Federal, que constitue na opinião 
do i!lustre relator o laço entre a União e os Estados . 

Um dos laços, direi eu, um dos élos que ern numero de tres ligam a 
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União e os Estados, porque tanto o liga o Congresso, como o Poder Executivo 
como o Poder Judiciaria. · 

Não sou, segundo já disse incidentemente, nem governista nem oppoí·cio-
nista, porque no regimen presidencial, me parece, ri'füj devém existir esses dous 
partidos . 

O nosso fim é traçar ao gdveríio as normas de acçfLO e éste tl.eve 
cumpril-as, segundo as prescripçõés da Constituição. , 

Um e outro devem esta,r voltados pará o mesmo ponto - o interesse da 
Patria e a felicidade da Federação . _ , 

Mas a argumentação de que se serviu o nobre deputado não tei:n a 
menor base; e sinão vejamos : ' 

O nobre deputado disse que o golpe de Estado dissolveu o. Congresso ; 
logo, desorgahisou os Estados. . . 

Digo eu : Então à revolução de 23 de novembro, que restaurou o 
Congresso ipso facto tambem reconstituiu os Estados . (Apa;·tes.) 
· Não posso entrar em grande desenvolvimento sobi·e cada um dos 
argumentos apr esentados pelo illustré deputado, mas o ai·gumehtd prií:icipal 
foi este. 

Nos Estados deu-se a desorganisação porque? 
Porque se dissolveu o Congresso, que era o élo ent re a União e os 

Estados. 
Ora, o Congresso reuniu-se novamente e portanto reatou- se o élo. 
Logo, a desorganisação desappareceu. 
O Sa. FONSECA HERMES. - O engraçado é que a desorganisação dos 

Estados appareceu depofs de concertado o élo . 
O Sn. ZAMA. - A p\lirase verdadeira é que os Estados núnca estiveram 

organisados. 
O SH. EsPIRITO SANTO.- Af'Jlrmar que os Estados foram desor ganisados 

em consequencia de tres de novembro, parece querer se affirmar . um facto 
novo. 

O Sa. Ú.MA. - Não ha cirganisação possível de Estados ' federados sem 
intervenção directa da vontade popular, e esta foi suppressa na organisação 
de todos os Estados. · 

O Sa. EsPIRITO SAJ'\'TO. - H.eferindo-me á consideração desenvolvida 
pelo illustre membro d;t commissão para mostrar que praticamente os 
Estad'os estão desoi:gani~ados, eu, observando as condições dos Estados que 
hoj e constituem a Federação Brazileira, digo conscienciosamente que não 
os encontro hoje em condições extremamente excepcionaes daquellas em 
que estavam anteriormente. As condições actuaes dos Estados são lioje, 
com poucas variantes, as mesmas das antigas províncias do velho iinpério. 

Um dos motivos por que me oppuz sempre à intervenção da União hos 
Estados, consiste em que o principal mal das organisações politicas cbnsiste 
sempre na extraordinaria e indebita centralisação. . 

A nossa pl'incipal preoccupação deve ser sempre descentràlisar, deve 
ser constantemente empr·eg·ar todos os recursos para que a liiiei·venção do 
governo central nos Estados seja menos e f'ficaz. . 

Neste ponto hei de. accentuar a minha maneira. de ver na questão 
quando apreciar o cele,bre compara do eii tre a. guerra da separação dos 
Estados Uni.dos e o factq que se dá. boje entre nós. . 

Observando o parecer da comrnissão, todas as cbnsiderações que acabo 
de fazer r esaltam dos pr.oprios pri:ncipi.os eslabelecidos pelo próprio relator 
da cornmissão. 

Não espera'\'.ª que ~ne coubesse boje a palavra e po.i· isso não me füi 
possível fazer um extràcto tlo arrazoado deste mesmo parecer; entretanto, 
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mosti'árei como os seus príncipaes argumentos tendem a provar o cohtrario 
do que pretende a mesnia cótninissão. Lendo o pàrecer sé pode vér que a 
conClusão pratica seria a conveniencia de haver menos intêrvêhÇão, menos 
centralisa_ção e niais liberdade para os Estados. 

Mas diz-se no parecer que a íntervenção é destinada a manter a unidade 
de direito ·publico. E como se en~ende esta tinidade de direito publico? 

Quérer-sé-ha entender que essa ui1idade quando se trata da orgm1isação 
dos Estados em relação ã org·anisação federal, importa em. quê todàs as 
admínistraÇõés dos Estados tlstejam sujeítas a ser teguladà.s pelos moldês 
que forem traçados pelo governo féíieral 1 

Em que consiste, pois, essa unidade de direito publico? 
Di4 o § 2 . 0 do art. 6. 0 da Constituição (lê): 
• Para manter a fórma republicana federativa. » 
Em presença desse artigo da nossa Constituição, p ergunta .a com-

missão : a não ser no caso de reorganisação, em que occasião teria o 
governo da União de intervir na orgauisação dos Estados? A não ser para 
esta hypothese, qual a utilidade do § 2. 0 do art. 6. 0 ? 

Qual a outra fórma de manter a organisação federativa nos Estados? 
Ora, a possibilidaçle da intervenção do governo central no governo dos 

Estados, quando a federação periga, é em todos os tempos em que este 
caso se dá. 

Diz o illustre relator da commissão que a intervenção dá-se no caso de 
01·ganisação elos Estados. 

Parece-me que pela letra elo § 2.º elo art. 6. 0 estabelece-se fl. hypoLhese 
eni que essa intervenção poderá ter lagar; não quer dizer que deterrnína a 
necessidade effectiva, absoluta dessa intervenção. 

Mas, pela orientação federativa, devemos comprehender que, apezar da 
União poder intervir; é possivel que não tenha necessidade de fazel-o ; que o 
facto dá intervenção não seja fatal. 

Supponha-se que os Estados espontaneamente se organisam sob o regi-
men federativo. Quer isto dizer que fica le tra morta o § 2. 0 do art. 6. 0 da 
Constituição pelo factó da União não ter necessidade de compellir os Esta-
dos a manter a fórma federativa? 

Çreio que a interpretação dada ao_§ 2.º elo art. 6.0 não é muito ac;hnis-
sivel. 

O illustre relator da cotnmissão comparou o Estado em que se acham 
actualmente os Estados brazileiros com os Estados americanos depois da 
guerra de ~epaqi.ção : 

Antes de entrar ha apreciação deste argumento, eu, tomando élil consi-
deràção d § 2.º do àrt. 6. 0 da Constituição em cuja letra o illuStre relator da 
commissão pretende justificar a competencia do Congresso para ~n Lervir na 
organisação dos Estados, vou fazer as seguintes ponderações : 

J:)iz o art. 6. 0 : O governo feclerál só pócle intervir eni negocios pecul~ares 
aos Estados para mauter a fórina federativa. O illustre i·elator ela com1mssão 
declara que os Estados estão desorganisados e portánto é o caso do g·ove1;nó 
intervir para manter á fórma federativa. . 

Mas é bom notar que a Constituição diz : - Só póde illtervir . 
. A força dos governos livr.es reside na soberania; e em umá coUect~vi

dade a sobdania é a résil~tai;ite ele diversas vontades indivíduaes. Qual o 
poder superipr á collectividacle, qual a força competente para traçar as nor-
mas ele sua qrganisaçãb? A fdtça desle congresso em que pedestal assenta? 
i\;ão é ha Soberania? A soberania da União é superior á sobei·ania dos Esta-
dos? Não se póde estabelecer supttr~oridade em n:lateria de soherailia. 

Como vem ó illustre relatar µa. commarca apresentar commentarios 
americanos para provar que cthando os Estados ~stão desorganisat).os· eiu 
consequencia de reagirem contra Ül11 governo indebitd, que eritã.o os dirigia, 
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o governo central, os Estados devem respeitar os acenos do poder federal? 
Opponho-me ao parecer da commissão pela concepção que faço do que seja 
o governo federativo. 

O Sn. FONSECA HEnMES. - Já se foi o tempo em que essas assembléas 
provinciaes serviam de degráos para a assembléa geral. 

O Sn. EsPmITO SANTO. - Admittindo-se a hypothese de que os Estados 
se achem em desorganisação, si a desorganisação se deu em razão do golpe 
de Estado, porque os governos adheriram, depois do contra-golpe nova-
mente esses mesm9s governos adheriram. (Apoiado.) 

O Sn. FONSECA HERMES. - Isto é que estabelece a diversidade entre 
a nossa situação e a da America do Norte. Elles queriam a separação e nós 
adherimos de mai11 . 

O Sn. EsPIRITO SANTO. - Supponha-se que os Estados estão em desor-
ganisação, então porque fixar-se a vista no § 2. 0 do art. 6. 0 e não no 
art. 63, que diz. (Lê.) 

Como já disse, todos os movimentos dados nos Estados explica-se pela 
reacção nesses mesmos Estados, pela adhesão dos g·overnos organisados, 
contra um golpe na Constituição, de modo que este movimento se dá no 
sentido de que os elementos que apresentam como vencedores, ou antes 
predominantes, contra o antigo governo, todos elles se mostram dedicados 
á sua constituição. Portanto, nestes Estados, a maior parte delles tendo as 
suas constituições, tem applicação ao caso o art. 63. 

Dirão : mas teem sidp invertidas as normas ; é possivel ; mas os pre-
ceitos predominantes na theoria da federação ensinuam que devemos deixar 
que os Estados liquidem ~á as questões particulares relativas ao seu territo-
rio, intervindo o governo sómente quando se mostrarem elles incapazes de 
governar a si proprios, qu!j.ndo emfi.m a federação perigar pela instabilidade 
do governo. Mas nada disto se dá. (Apoiados.) 

Admittindo-se que os Estados se achem desorganisados, vemos no 
§ 2. 0 das disposições transitorias da Constituição Federal as seguintes dis-
posições (lê) : 

Art. 2.º O Estado que até o fim do armo de 1892 não houver decretado 
a sua constituição, será submettido por acto do Congresso á de um dos 
outros Estados que mais conveniente a essa adopção parecer, àté que o 
Estado sujeito a esse regimen a reforme pelo processo nella determinado . 

De maneira que, adrn,ittindo-se mesmo a desorgauisação que se desse, 
ainda temos o prazo até 1892 para org'anisarem-se. Portanto, nem mesmo 
essa hypothese se dá, pql'a que haja direito constitucional de semelhante 
intervenção. 

Uma das pri:ncipaes i:p.terpretações que parece se dever dar ao § 2.º do 
art. 6. 0 , é que a União deve intervir para manter a federação, sómente no 
caso em qu e alguns d.os Estados quizessem proclamar a fórma rnonarchica 
ou oligarchica, de maneira a tornar-se necessaria a intervençáo da União 
p\lra estabelecer a unidad~ de direito publico. 

Creio que por mais qifferentes que sejam as organisaçõcs nos diversos 
Estados, conforme os seus costumes, condições especiaes e a sua orgánisa-
ção normal, não compete á União intervir nessa organisação porque com 
certeza no regímen livre cada um trata dos seus proprios interesses, expande. 
a acção de Rua força propria do melhor modo possivel, desde que ·não fere 
interesses de terceiros. Portanto, todas as intervenções da União dos Esta-
dos que tendem a es tabelecer um extorvo em seu modo d.e acção, é sempre 
mais desvantajosa qualqqer que sejam as vantagens apparentes. 

Referindo-me agora á comparação que foi feita entre a guerra separa-
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tista da America do Norte e os factos que se dão aqui, me parece que não 
ha comparação possivel para estabelecer-se similitude. 

O SR. FoNSECA HERMES. - Apoia~o. 

O Sn. EsPinrro SANTO. - Lá deram-se lutas tremendas durante muitos 
annos em que houve milhares de victimas; no Brazil não houve luta, houve 
plena paz; nos. Estad_o~ Unido~ da ~meric1; do Norte existe ex~re~?- inici~
tiva nos negoc10s pohticos, existe orientaçao assentuada em prmc1p10s poh-
ticos, existe intervenção directa dos diversos cidadãos; no Brazil, por ser 
nação nova, se dá o inverso : o indifferentismo para os negocios p11blicos, 
não ha escola politica estabelecida e não se dá essa constante intervenção 
nos negocios publicos ; nos Estados-Unidos havia Estados organisados, 
autonomos que tinham de ceder uma parcella de sua autonomia para ter em 
troca as vantagens da colligação; portanto, havia completa descentralisa-
ção ; porque os Estados eram independentes ; no Brazil da-se o inverso : os 
actuaes Estados foram antigas províncias sem direitos proprios, verdadeiros 
feudos da extincta monarchia, com prerogativas escriptas no papel, que 
eram lettras mortas. 

O Sn. ANFRISIO FIALHO. - Apoiado. 
O Sn. EsPinrro SANTO. - Esta observação que faço não é nova, tenho 

bem viva na minha memoria que quando se tratava, na assembléa consti-
tuinte, da reorganisaç'ão ela magistratura, vi que todos os membros deste 
congresso, especialmente estes que hoje encampam as idéas do relator da 
commissão, todos, a uma só voz, eram partidarios extremados da autono-
mia e prerogativas dos Estados. 

O SH. 01nc1cA. - Ainda somos. 
O Sn. EsPIHITO SANTO. - Mas não vê que este projecto attenta. contra 

esta autonomia? 
Nos Estados Unidos·, em consequencia da longa lucta fratridda que alli 

se deu, estabeleceu-se a descriminação entre vencedores e vencidos. Entre 
nós não houve lucta, nem vencedores, nem vencidos ; houve apenas adhe-
sistas. Já se vê, portanto, que as condições são diversas. 

Penso que a unica licção que nós podia.mos tomar da organisação poli-
tica dos Estados lJnidos é aquella que nós colligimos da historia e das tra-
dicções, quer no presente, quer no passado. Ainda outra razão; o parecer 
.da comm1ssão diz que não temos tradições para as quaes voltemos as vistas, 
afim de trabalhar em nossa orgauisação federativa. Em parte contesto. 

Diz um sabio que em regra nós vemos menos aquillo que temos deante 
dos olhos, e talvez por esta razão é que o nobre relator da commissão disse 
que nós não temos tradicções. Hoje não ha motivo de dirig·irmos as vistas 
para os Estados Unidos, para aquelle paiz nos servir de mestre em regi-
mem de liberdade. Todos nós não sabemos que, sendo esta t erra, até 
novembro ele 1889, governada apenas por um ho1ilem de qualidades raras, 
que reunia o conjuncto ele bons predicados, o ex-monarcha, até este t empo 
o nosso paiz só por intermedio desse estadista era conhecido pelas nações 
civilisadas? Mas um facto de grande alcance deu-se no seu reinado : foi a 
abolição da escravidão, facto estupendo, que veiu servir' de lição em relação 
ao mesmo facto que succedeu nos Estados Unidos, onde fez correr rios de 
sangue. 

Por este acontecimento nós mostramos aos americanos que sabemos 
amar a liberdade e suffocar este interesse de propriedade que representa o 
de egoismo, estabelecendo entre nós a abolição no meio de risos e de flores . 
Em sej5"uicla deu-se o movimento de 16 de novembro, facto este que prova 
que nos brazileiros, não só sahiamos quebrar as cadeias da escravidão, 



mas que ainda sabiamos implantar a Republica por meio de acclamaçâo 
unanirne e em plena paz. 

Paiz excepcional! E' tal a tendencia do Brazil, onde tudo é grande, 
pujante e estupendo, que nós ainda provamos que não é simJ?lesmente a 
facilidade com que abraçamos todas expansões livres que nos dirige para a 
senda do progresso; mostramos ainda que em urna occasião em que se pre-
tendeu violar o nosso pacto constitucional, no Brazil não se attenta contra 
a liberdade; e aquelle que assim procedeu o fez, segundo creio, por umacto 
impensado. 

O Su. FONSECA HmtMES. - V. Ex. está dando bom aviso ao Congresso. 
O Su. EsPimro SANTO. - O que nos cumpre agora fazer é seguirmos 

por um caminho seguro, é andar com a fronte desvendada, sem prevenções, 
olharmos para a Republica e trilharmos o caminho da liberdade. (Muito bem, 
muito bem; o orador é cumprimentado e abraçado por seus collegas.) 

Fica adiada a discussão. 

SESSÃO DE 12 DE JANEIRO 

O Sn. SERZEDELLO (pt! la ordem). - Diz que, tratanto-se da r.ª discussão 
deste projecto, que se refe;re a sua utilidade e constitucionalidade, acha que 
o assumpto já está sufficfentemente debatido ; é necessario, pois, que este 
projecto tenha uma di~cu15são mais longa, onde se possa apresentar emen-
das e conhecer a orientaçilo da Gamara sobre o assumpto. 

A vista disto requer o encerramento da r.ª discussão. 
Consultada, a Gamara approva o encerramento pedido. 
O Su. MOREIRA DA SILVA (pela ordemJ. - Requer verificaçãÓ da votação. 
Procedendo-se a verifiçação, reconhece-se ter sido approvado o encerra-

mento. 
O Sn. SEABRA (pela ordem). - Diz que o projecto tem sido combatido 

sob o ponto de vista de sua utilidade e constitucionalidade. 
Trata-se agora de sab~r si acceita-se ou não a federação, questão esta 

importante que encerra o projecto . 
Portanto, requer votayão nominal. 
Consultada, a Gamara não approva o pedido de votação nominal. 
O Su. PR}>SIDENTE. - Vae ser submettido a votos o projecto em globo. 
Ha um voto separado que conclue por um ,Projecto. Submetterei em 

primeiro logar o projecto 4a commissão dos 21 e s1 for elle approvado ficará 
ipso facto prejudicado o voto em separado contendo um projecto substitutivo. 

O Sn. SEVERINO VrnnlA (pela ordem) . - Sr. presidente, respeito muito 
as decisões de V. Ex. que sempre tem dado provas de ser fiel executador do 
regimento da casa; mas eu chamo attenção de V. Ex. para o art. do r egi-
mento que determina que na I.ª discussão não são admittidas emendas de 
gualidade alguma. Portan~o V. Ex. tem de submetter a votos o projecto que 
e o resultado da conclusão do parecer. Si o projecto for regeitado, V. Ex. 
submetterá a votos o voto em separado por ser uma emenda ao parecer. 

Mas me parece que isto não importa em ficar desde já como prejudicado 
o pro:jecto da commissão, porque este projecto só poderá sei.· prejudicado 

. quando forem adrnitticlas emendas ao projecto. 
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Foi unicamente para resalvar este ponto que pedi a p alavra pela ordem. 
O Sr,. PnESIDENTE. - Estou de accôrdo com o nobre deputado ; real-

mente na 1.ª discussão não pódem ser oíferecidas emendas ; mas o pensa-
mento da mesa era em fundo, o mesmo do nobre deputado. A mesa preten-
dia, como pretende, suhmetter a votos o projecto da commissão e si este 
fosse rejeitado, suhmetter a votos o projecto que vem com o voto em sepa-
rado, sem que no caso de ser approvado o projecto da commissão fiquem os 
autores do voto em separado inbibidos de apresental-o como emenda em 
2 .• discussão, pois que elle fica prejudicado unicamente quanto á I. ª dis-
cussão. 

Em seguida é posto a votos e ·adoptado em I. ª discussão para passará 
2 .ª o seguinte .ProJecto. 

Art. r. º E' o Poder Executivo autorisado, ex -Pi do art. 6. 0 n. 0 2 da Cons-
tituição, a nomear governadores provisorios aos Estados que se collocaram 
fóra do respectivo systema constitucional, por effeito dos movimentos opera-
dos nos m esmos Estados contra o golpe de Estado de 3 de novembro ou a 
reconhecer os governos nelle acclamados. . 

Paragrapho unico. Esta disposição não comprehende os Estados onde os 
movimentos terminaram pela substituição dos governos dentro do referido 
systema. 

Art. 2. 0 Os governadores nomeados ou governos acclamados organisarão 
os respectivos Estados de accordo com o art. 63 da Constituição Federal e 
art. 2 .º das disposições transitorias, limitando- se a exercer funcções execu-
tivas, de accordo com as constituições e leis estadoaes ainda em vigor . 

Art. 3.0 Deverão convocar constituintes ou legislaturas ordinar ias no 
prazo maximo de tres mezes, data desta lei, procedendo-se ás eleições de 
accordo com a ultima lei eleitoral da União, nos Estados em que não houver 
lei eleitoral. 

O SR. JACQUES OURIQUE (pela ordem) . - Requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se ter sido adoptado o projecto 

por 57 contra 5o votos. 

Approvação 
do projecto n. º 264 
em 1.ª Discussão 

O SR. ARTHUR Rros (pela ordem). - Requeiro 
a V. ?x. qu~ faça inserir na acta que votei contra 
o prOJecto. 

O Su. ÜLYCERio (pela ordem) . - Requeiro a 
V. Ex. para fazer inserir na acta que votei a favor 
do projecto . 

O Sit. PRESIDENTE. - VV. EEx. tenham a bon-
dade de mandar declaração por escripto. 

O fü.t. FilEDEmco Bo1tGES. - Mandaremos todos collectivamcnte que 
vo tamos a favor. · 

O Sa. P1tESIDENTE. - Considero prejudicado o voto em separado elo 
Sr. Azeredo e outro. 
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SESSÃO DE i6 DE JANEIRO 

O Sa. CosTA MACHADO (pela ordem) . - Sr. presidente, venho apre-
sentar á consideração da casa um projecto substitutivo; apresento - o 

para que V. Ex. mande publicar, afim de chamar a 
2.ª discussão attenção illustrada do Congresso para o estudo da 

questão debaixo do ponto de vista em que a colloco. 
do projecto n. 264. Espero, Sr. presidente, que, inscripto depois de 

outros oradores, não se elimine a minha palavra 
para justificar o projecto que sujeito á consideração da Camara. 

Vem á mesa, é apoiado, e entra conjunctamente em discussão o seguinte. 

PrtorncTo N. 264 B - 1892 
(Sessão extraordinaria ) 

Substitu.tiM ao projecto n. 264 sobre r·eor·ganisação dos Estados. 

O Congresso N aciop.al decreta : 
Art. r. 0 Os govcrnitdores e congressos estadoaes que não foram até este 

momento depostos em ronsequencia do m?Vimento revolucionario .<!-e 23 de 
novembro do anno pas~ado, ficam garantidos pelo governo da Umao. 

Art. 2 .0 Nos estadqs em que foram depostos os governadores, serão sus-
tentados os vice-gover:qadores na mesma ordem prescripta pelas respecti-
vas constituições. 

Art. 3. 0 Nos Estados em que os governadores e os vice-governadores 
renunciaram os seus los-ares e foram os congressos dissolvidos, o governo 
da União nomeará governadores provisorios, os quaes mandarão proceder 
dentro de 90 dias ás el~ições respectivas segundo as suas constituições e 
leis estadu aes; na falta destas, será o processo eleitoral regulado pela lei 
federal. 

Art. 4. 0 Nos Estados em que í'unccionarem vice-governadores cm virtu-
de do movimento revolµcionario de 23 de novembro, será a eleição feita por 
ordem dos mesmos. 

Ar't. 5. 0 O g·overno reporá os governadores depostos, uma vez que se 
prove não terem por acto positivo aclherido ao golpe de Estado . 

Art. 6.° Ficam l'evqgadas as disposições em contrario . 
Sala das sessões, IP de janeiro de 1892. - Costa Machado. 

O Sr. LamouniCf Godofrcdo. - Não é governista nem opposicio-
nista; é em relação ao p.ctual governo o mesmo que foi em relação ao gover-
no decahido, quando legal. 

Confessa que é máq politico, não tem disciplina, não está ligado a este 
ou áquelle agrupamento politico; é, porém, um dos poucos que procuram 
ser logicos e coherentes, tendo deanLe elos olhos o seu passado para por elle 
poder mirar o seu presente e o seu futuro. 

Nunca transpoz os fiumbraes do palacio de ltamaraty nem as ante-salas 
ministeriaes : procura i;nspi.rar- se na sua consciencia, examinar, conhecer e 
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obedecer á vontade soberana do povo; quer um governo que tenha por base 
a justiça, a autonomia e a moralidade. 

O seu proceder lhe é imposto pela Constituição, que aboliu o regimen 
parlamentar, e pela norma de conducta que se traçou ao iniciar os primeiros 
passos n~ carreira politica. . . 

No dia em que lhe faltar a coragem para dizer a verdade, cons1derar-se-
ha indigno de occupar uma cadeira no parlamento. Preferirá voltar á obscu-
ridade onde nasceu, a deixar de cumprirá risca o seu dever. 

São estas as idéas que o animam, são estes os principios que o inspi-
ram ao subirá tribuna para iniciar a 2. ª discussão do projecto da comm1s-
são especial para reorganisar os Estados. 

Antes de estudar sob os pontos de vista theorico e pratico o projecto, 
passa a lembrar alguns factos, para com mais facilidade coordenar as idéas 
e argumentos que apresentará contra o projecto. 

Proclamada a Republica, quando subiu ao poder o marechal Deodoro, 
não houve vencedores nem vencidos. . 

E' verdade que o governo provisorio commetteu erros e abusos, mas 
esses são compensados pelos muitos beneficias que prestou ao paiz. 

Um anno depois reuniu-se o Congresso Nacional e soube conquistarum 
logar na estima publica pelo seu nobre e altivo proceder. 

Ao approximar-se o dia da eleição presidencial, dividiu-se o Congresso 
em dous grupos, um que preferia, em nome da revoluçãló, o marechal Deo-
doro, e outro o Sr. Prudente de Moraes. 

Não vacillou um só instante, foi o primeiro voto divergente a favor de 
Prudente de Moraes; não que o marechal não fosse patriota, justiceiro e 
bem intencionado, mas por causa do governo que o cercava, o qual não 
inspirava confiança ao orador. 

Logo ao iniciar-se o governo constitucional, despertaram-se, em vez de 
esperanças, receios no animo da população, porque se via á testa do gover-
no o Sr. Barão de Lucena, que na monarcbia representára a violencia e o ar-
bítrio e que não era por certo o mais apto para dar orientação republicana 
á joven republica. 

A luta manifestou-se, mesmo no seio do Executivo e continuou no seio 
do Congresso. 

O desfecho foi fatal : a soberania nacional, que representava a força do 
direito, foi subjugada pelo Executivo, que era o direito da força. 

Foi um dos primeiros a protes tar contra o golpe de Estado, attentado 
político, o maior que foi commettido p elo marechal Deodoro, o qual, segun-
do presenciou o orador foi recebido entre palmas e ovações pela maioria do 
povo da Capital Federal, e foi estribado na força armada. 

Os seus companheiros de Congresso no dia seguinte despiram suas in-
sígnias de deputados e apresentaram-se ao ajudante general do exercito, 
parecendo assim concordar com o golpe de Estado. 

Os argentarios, os banqueiros, que tudo procuram corromper pelo di-
nlrniro , atiravam migalhas á miseria faminta, apparentando uma caridade 
que não passava de ostentação. 

Deante desse quadro, comprehendeu que era impossível qualquer reac-
ção séria na Capital Federal. 

Então disse a alguns collcgas : Ou o Estado de Minas assume perante 
este attentado que é a nossa deshonra, que é a nossa escravidão politica, · 
uma attitude nobre, e neste caso es tará ao lado de seus companheiros, no 
campo da luta para vencer ou morrer, ou o Estado approvará o acto da dic-
tadura e, sem forças para a luta, voltará á vida privada, lamentando essa 
vergonha. 

Retirando-se para o seio de sua familia procurou corresponder-se com 
todos os chefes republicanos, fazendo sentir que a honra mandava que se 
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repelisse com todas as forças, até pelas armas, o acto de vandalismo prati-
cado pelo marechal Deodoro. 

Estava em S. Paulo, quando chegou telegramma annunciando a victoria 
da revolução que representava o direito e a legalidade. Então um illustre 
deputado por aquelle Estado apresentou-lhe o manifesto do Congresso, 
dizendo-lhe que era ainda tempo de assignal-o. Mas o orador, que procura 
sempre ser logico e coherente, não quiz assignar, depois da victoria, o mani-
festo que antes não assignára; deve, entretanto, observar que esteve prompto 
a fazer muito mais contra o golpe de Estado do que muitos que figuram com 
a sua assignatura no manifes.to. 

A victoria da revolução teve como resultado a ascenção do marechal 
Floriano Peixoto. 

Era a victoria da legalidade e, por isso, despertou esperanças; mas estas 
foram murchando, as aspirações nacionaes foram pouco a pouco desappare-
cendo deante do cabos, da anarchia, a mais completa, que reina em todos 
os Estados. 

Este proj ecto, pergunta o orador, vem combater essa anarchia em nome 
dos princípios federalistas ? 

Vae combatel-o, sob o ponto de vista do direito e sob o ponto de vista 
da pratica. 

Pelo lado theorico, o projecto pecca pela base. A cornmissão procurou 
fundamentar seu parecer no art. 6. 0 § 2 da Constituição, cuja disposição é 
terminante : o governo federal não poderá intervir nos negocios peculiares 
aos Estados, salvo nos casos determinados. , 

Passa a examinar o texto constitucional, sendo interrompido por innu-
m eros apartes, que levanlJ. o orador a tratar elos governadores do Estado que 
adberiram ao golpe ele E~tado. 

A esse respeito, perg1fnta o orador : Naquelle momento, em que tudo era 
ignorado, qual seria o procedimento de cada um de vós? Os que estavam no 
theatro dos acontecimen,tos sabiam que o manifesto, aliás escripto com 
habilidade, do marechal :qeodoro, era um amontoado de infamias e calumnias, 
mas os gover,nadores deram que a dissolução do Congresso tinha por fim 
impedir idéas restauradoras, era um caso de salvação publica, tinha em seu 
apoio toda a força do mar e terra. 

Não quer justificar d13 modo algum o acto dos governadores que adhe-
riram ao golpe de Estado ; mas si querem punil-os como cumplices, comecem 
pelos autores. 

Volta a apreciar o projecto . E' de opinião· que, si o marechal Floriano 
Peixoto tivesse, ao subir ao poder, demittido os governadores, como conse-
quencia logica da revoluçjlo, tal proceder teria cabimento; mas a intervenção 
actual do Congresso, tendo por base o art. 6. 0 § 2. 0 , é um absurdo que não 
tem explicação, visto qul'), não só lhe fallece competencia, mas, dado outro 
caso de boa applicação da disposição constitucional, o Poder Executivo, para 
exercel-a, não precisaria ~e autorisação do Congresso .. 

Si o projecto passar, si o governo central collocar as suas mãos sacrí-
legas sobre o territorio sagrado dos Estados, amanhã, quando subir um 
governo contrario a este, ter-se-ha a reproducção dos factos que agora se 
desenrolam, novas deposições , novas dissoluções. hsta anarchia ha de 
continuar, e si a Republiça Brazileira não for a autonomia dos Estados, não 
soffrer completa trausf'ormação em seu organismo, declara solemnemente 
que não ser á mais re1mblicano. 

Quer uru governo serio , em que os Estados se organizem com as suas 
leis, com a vontade do seu povo. . 

Passa ao ponto mai~ melindroso do seu discurso : vae fallar como 
republicano e como patriqta. ' 

No tempo do imperio as reputações políticas, as summidades deste paíz 
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levavam annos de trabalho para conquistar um nome; no governo repu-
blicano as reputações crescem do dia para a noite, crescem até por meio de 
telegramrnas. Não quer dizer que em muitos Estados as revoluções não 
tenham tido caracter populai', corno em S. Paulo, onde viu o povo na praça 
publica batendo-se; mas em outros o povo entrou nos telegraphos como 
Pilatos no Crédo, chegando a força federal a ir, deante do palacio, intimar 
os governadores que descessem do poder. 

Passa a l'eferir-se especificadamente á deposição de alg·uns goveruadores 
de Estado, com intervenção da força armada. 

Prevenido pelo Sr. presidente de queJ'á ha numero para se votar, e que 
S. Ex. já usou da palavra durante mais e uma hora, declara que vae ter-
minar. 

Combatido o projecto pelo lado juridico como inconstitucional e pelo lado 
pratico como defeituoso, não desce da tri.buna sem fazer um appello aos 
republicana<; da velha gua1·da. 

Hoje, diz o orador, estamos ·separados, segundo uns, em nome de prin~ 
cipios, segundo outros em nome do interesse; amanhã, havemos de estar 
todos reunidos, e ha-de ser quando o partido sebastianista., abusando do 
desmando da Republica,. entender qus deve levantar a sua bandeira de restau-
ração. Neste dia desapparecerão todas as recriminações do passado e a velha 
guarda, com a mesma communhão de idéas, ha de hasteai• a bandeira fede-
ralista, que a 15 de novembro, em vez de cravejada de balas, teve o coração 
cravejado de estrellas. 

Fica a discussão interrompida. 
Vem á mesa, é lido, apoiado o seguinte : 
Substitutivo dos Srs. A. Azerêdo e Uchôa Rodrigues, sob n. 264 A, res-

tabelecido em 2. 0 discussão do projecto n. 264. 

REORGANISAÇÁO DOS ESTADOS. 

(Sessão extraordinaria.) 

O Congresso Nacional reconhecendo no golpe de Estado de 3 de 
novembro do anno passado, um acto inconstitucional, e considerando : 

1. 0 , que similhante attentado á lei fundamental da Republica não póde 
nem deve passar despernebido ao Congresso Nacional, encarregado de velar 
pela execução e integl'idade da Constituição e das leis (art, 35 n. 1); 

2. 0 , que essa illegalidade feriu profundamente a federação , convulsio-
uando os Estados que se tornaram passiveis da dictadura pela adhesão de 
suas ai;sembléas e governadores, rompendo as suas constituições com o seu 
assentimento; 

3.0 , que não havendo leis promulg·adas da União ou dos Estados para 
responsabilisar os autores e cumplices do golpe de Estado que tanto mal 
nos fez, abalando nosso credito no estrangeiro e rasgando a nascente Cons-
tituição da Republica; 

4. 0 , que sel!do a perda do lagar a punição rninima a que as leis deviam 
condemnar os delinquentes; 

5.0 , que sendo as deposições um precedente perigoso e condemnavel, 
pol'que si ellas se dão hoje por• effeitos de llrna desaffronta contra o erro dos 
governadores que acceitaram, sem exame, a dicladura, prestando-lhe o seu 
apoio, amanhã ellas podem se reproduzir por effeitos de represalias, crimi-
nosamente, levando de novo a co11flagração nos Estados; 

6. 0 , ilnalmente, que sendo de imprescindivcl necessidade dar-se um 
exemplo no sentido de se garantir a federação e concitar os governadores 
vindouros a repollirem qualquer golpe de Estado que por ventura possa de 
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futuro tentar algum dictador, contra as instituições constitucionaes, o Con-
gresso Nacional decreta : 

Art. r. 0 Os governadores e assembléas legislativas dos Estados que 
tiverem adherido ao acto inconstitucional do golpe de Estado de 3 de 
novembro de 18g1, perdem o exercicio de suas funcções para todos os effeitos, 
até que se procedam novas eleições. 

Art. 2. 0 O presidente da Republica deverá empossar de entre os substi-
tutos legaes dos governadores ou presidentes dos Estados, que não houverem 
adherido áquelle que deve assumir a direcção do governo até que os Estados 
se reorganizem. 

§ 1.º Nos Estados em que os governadores não houverem adherido, ou 
naquelles em que se acharem no poder o substituto legal ou qualquer 
cidadão que, na falta deste, houver assumido o governo por acclamação do 
povo, o Poder Executivo não poderá intervir, sinão de accordo ou á requi-
sição do respectivo governador, ou presidente, salvo para impedir qualquer 
tentativa de deposição contra a autoridade constituida legalmente. 

~ 2.0 Nos Estados em que os substitutos legaes estejam incompatibi-
lisados por adhesão ao golpe de Estado ou por qualquer circumstancia 
constitucional, o Presidente da Republica poderá nomear qualquer cidadão, 
uma vez que esteja nas condições do art. ?3 da Constituição. 

Art. 3. 0 Os novos governadores reorganisarão os Estados dentro da 
Constituição Federal e de accordo com as leis e constituições estaduaes, que 
são mantidas em seu pleno vigor, até a reorganisação dos mesmos Estados. 

Paragrapho unico . .ir- Constituição do Estado de Goyaz é a que foi pro- . 
mulgada pela assemblé~t de r de junho de 189r. 

Art. 4. 0 As eleições para as assembléas estaduaes e governadores deverão 
ser feitas dentro do pr1azo de seis mezes, a contar da data desta lei, não 
podendo ser votados os governadores ou presidentes em exercicio. 

§ 1. 0 As eleições para governadores se farão directamente ou pelas 
assembléas, conforme determinarem as constituições dos Estados. 

§ 2. 0 Nos Estados ein que não houver lei eleitoral, as eleições se proce-
derão de accordo com a ultima lei eleitoral da União. 

Art. 5. 0 O governo f~deral não poderá intervir, de modo algum, no pleito 
eleitoral, senão para manter a ordem, á requisição dos governadores, ficando 
passiveis das penas mi.j.itares as forças federaes que não guardarem a mais 
completa neutralidade. 

Sala das commissõ~s, 6 de janeiro de 1892. - A . .1izeredo. - Uchóa Ro-
drigues. 

O Sr. Costa .1\'lp,chado. - Sr. presidente, occupo esta tribuna 
debaixo de uma impres,são desagradavel, porque vou discutir um assumpto 
de tanta importancia e .rp.agnitude. que o considero superior ás minhas forças. 
(Não apoiados .) 

Entretanto, vou faz13l-o porque entendo que não excede minha f-ranqueza 
á minha sinceridade, á minha lealdade e ao meu amor á causa publica. 

Sr. presidente, ant~s de sustentar o projecto substitutivo que tive a 
honra de apresentar á consideração dos meus nobres collegas, tenho neces-
sidade de rememorar um facto que se deu em o mez passado. 

Sr. presiden.te, V. _:B~x. ha de recordar-se de que no dia 23 de. dezemb~o 
submetti á cons1deraçap da Camara dos Srs. Deputados um proJecto, CUJ O 
fim era impôr esquecifilento completo dos factos criminosos que se deram 
no nosso paiz desde o <;lia 3 até 23 de novembro, cujo fim era cobrir com o 
manto da fraternidade todos aquelles que consciente, ou inconscientemente, 
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tinham-se collocado ao lado da dictadura e com ella collaborado durante 
20 dias. 

Este meu projecto dormiu na pasta da mesa II dias. Conservei-me 
silencioso porgue esperava que a acção do tempo fizesse com que esta 
Camara retlect1sse com toda a calma a respeito do assumpto. Entretanto, 
depois de II dias foi elle dado por V. Ex. ao apoiamento da casa; e quando 
eu esperava, Sr. presidente, ,que esta criança apparecesse viavel, cheia de 
vida, que fosse recebida pela Camara com todo o carinho; o que aconteceu, 
Sr. presidente? 

Parte da maioria recebeu o meu projecto, dando-lhe um beijo de fogo, 
deleterio e mortal, trazendo em si o cunho da paixão revolucionaria . 

. (Risadas.) 
E quando eu esperava que a minoria tratasse-o com todo o affecto, esta 

deu-lhe um amplexo desapiedado que o matou ! 
Por <;t,Ue assim procederam? Talvez pelo medo de confessarem ser o 

golpe de Estado de 3 de novembro um facto criminoso. Si assim pensaram, 
erraram, porque a consciencia não transige. 

Espero, Sr. presidente, que a historia dos 20 dias da dictadura será o 
unico parenthese triste, sombrio e negro abertô na historia gloriosa da 
Republica Brazileira. (Muito bem.) 

O meu projecto, Sr. presidente, era prudente, patriotico e humano, e 
nisto está a sua defesa. 

Curvei-me ao veredictum da Camara; mas resta-me um consolo perante 
a opinião do meu paiz e é o seguinte : este projecto será considerado como 
uma expressão de intuitos verdadeiramente patrioticos, será sempre consi-
derado na altura dos sentimentos ~enerosos e magnanimos de um coração 
verdadeiramente republicano . (Apoiados .) 

O SR. FONSECA HERMES. - Dá um aparte. 
O SR. CosTA MACHADO. - Sr. presidente, triumphante nas alturas a 

revolução tinha de descer aos Estados, a pedra que começou a rollar, em 
sua marcha precipitada, tinha de esmagar muitos direitos sociaes, de ferir 
interesses e conveniencias particulares; que fazia o meu projecto? 

Antep~nha-se a essa pedra em seu movimento vertiginoso . 
De dia em dia me convenço mais que é preciso deter a onda que vae 

assoberbando a sociedade brasileira : de dia em dia mais me convenço da 
vantagem daquelle projecto , visto que continúa a lucta cada vez mais 
renhida nesta Camara e nos Estados, o que pretendiamos evitar. 

Sr. presidente, começarei a occupar-me do projecto apresentado pela 
commissão dos 21. 

Este projecto é logico e bem fundado e a argumentação do illustre 
relator dessa commissão não soffreu contestação seria. 

Mas, Sr. presidente, este projecto não consegue o fim generoso, nobre e 
elevado que o dictou e a prova é que tanto na minoria como na maioria 

· apparece uma divergencia completa, e foi por isto que apresentei um subs-
titutivo. 

Sr. presidente, desde que não se póde contestar que a federação em 
certas hypotheses deve intervir nos Estados ... 

O SR. SEABRA. - Nos casos da Constituição. 
O SR. CosTA MACHADO ... desde que é esta these inconcussa, porque ao 

contrario não existiria federação nos Estados independentes, a questão se 
colloca em terreno diverso. 

Tem havido intervenção legal de accordo com a Constituição? 
O SR. SEABRA - E' o que quero ouvir. 
O Sa. COSTA MACHADO. - Quando tratei de justificar o projecto de 
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amnistia, sendo logico, devia estabelecer a prelimirtar de utn crime. Nesta 
occasião a minha argumentação foi produzida, roas ficou sem resposta. 

Sr. presidente, não gosto de repetir o que disse, não gosto de ser o que 
em linguagem vulgar se chama éaéete. (Risadas .) · 

Concórdo, Sr. presidente, que em alguns Estados tivesse appar~cido a 
intl'!rvenção indebítà da força pública, mas no meio desta desordem é preciso 
sermós justos, é preciso que a nobre minórià lernl:\rê-se de uma coUsá '--
qlié ó Présidéhte da Republica estlt. éarregaúdo com ~ulpá.§ quí! n~tl fofafü 
por elle autorisadas. (Apoiados.) 

Ra n6 orgahismo social um virus malefico, que tende a gahgrenàr o paiz 
intéfro; é preciso ruatal-o; não digo qual é! (Pausa.) 

UM SR. DEPUTA.Do. - E' a febre amarella. 
O SR. CosTA MACHADO. - Qual seja , está na consciencia de todos. 

Convem que estabeleçamos a concordia, e deixemones de questões peque-
ninas. 

Sr. presidente, a Gam ara ha de desculpar-me. Eu rendo homenagem aos 
talentos que rue cercam, mas ha de dar licença que eu avance uma propo-
sição que não está de accordo com ella. Todo~ os males actuaes de diffiqil 
solução , e ainda os provenientes do governe passado, procedem da faJta de 
noção 1 de comprehensão nitida do que seja Republica Federativa exacta isto 
se dá no Congresso e fora delle. E' por isso que alg·uns já f~lam e pugnam 
pelo systema parlamentar. 

Mas, Sr. presidente, o que quer dizer systema parlamentar na fórma 
republicana federativa? Quer dizer a juncção de dous elementos antagonicos , 
que se repellemj e não podem coexistir; autonomia dos Estados e un. idade 
central politica, quer di~er, afinal, que o poder supremo absorverá toda!'! as 
regalias dos Estados. Np antigo regímen havia a federação das províncias, 
entretanto o centro no:rqeava até os carcereiros. O presidente da Republica 
com os immensos poderes que já tem e máis o direito ae dissolver o Con-
gresso, será o geverno !Ilonarchico : é o que querem? Não podemós conceber 
a autonomia. dos Estados, e a federação, quando a dissoluÇão do Congresso 
importará o rompimento do laço que prende os Estados, isto é, o desappa-
recimento do Senado, uqico élo da federação Poderão dizer-m e, querenios o 
parlamentarismo sem a dissolução; isto seria uma illusão, uma utopia. Não 
se muda á vontade a na~ureza das cousas . (Apoiados.) 

Sabem perfeitamente os nobres deputados em que consiste o governo 
no systema parlamentar1 é uma delegação do proprio parlamento: 

Dada esta delegação, a consequencia forçada, sob pena de ficar o Pre-
sidente da Republica P,esarmado, é dar-se-lhe o direito de dissolver o 
fJongresso. 

O SR. ZAMA. - Com certe:i:a. 
O SR. CosTA MACHADO. - Lógo é reptiplica unitana. 
Mas, Senhores , será a i:epublica unitaria um bem para o nosso paiz? e1n 

que consistiria essa r epll-blica ? 
Em primeiro logar veríamos reproduzidos os mesmos factos da passada 

m onarchia. O governo qµe precisa de ter maioria no Congresso ha Çle empre-
gar todos os meios de seducção, de corrupção e fraude parâ obter essa 
maioria. (Apoiados .) 

Desde o momento em qtie se dér este facto, si os parlamentos estiverem 
em opposição ao govern,o1 num paiz atrazado como este, não ha d e haver 
reacção cíe um povo livre e educado, mas a indiferença de t odo o paiz, 
porque não existirá opinião publica. Ora que acontecerá ? Os Estados todos 
hão de ficar adstrictos á 'politica dominante e pôde dar-se a bypothese de 
perpetuar-se um só partido no poder ·sem correctivo. 

Que tleu a repuolica parlamentar no Chile ? 
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O Sa. ZAMA . ~Pois a lucla alli foi para estabelecer o parlamenla-
rlsmo. 

O Sll. OosTA MAcn,\bo . - Declarô ào nobre deputado que lá havia o 
governo parlamentar assim como existia entre nós na monarchia. Não era 
disposiçãõ consagrada nà~ leis, mas ~xis~ia de f~cto : lá o systema par_l~
mentar, embora a Republica fosse umtar1a, dep01s de 5o annos, produziria 
immensbs màle§. 

Em que consiste .ª belleza, bondade e conveniencia do systema fetlera-
tivo que eu diss.e não ter. sido comprehendido ainda ? 

Está em que os Estados teem autonomia propria relativamente aos seus 
interesses particulares, o que quer dizer descentralisação. A soberània 
nacional é consagí·ada em tres poderes que represantam a unidade da União. 
O Poder Legislativo da União póde estar em opposição completa á política 
do governo; o governo em opposição completa á opinião publica trium-
phant'e; entretanto, não existirá attric to ou choque algum e todos os cpnflic-
tos poderão ser resolvidos dentro da Oonstituição. O Presidente da Repu-
blica não es tando de harmonia com o parlamento sobre uma da.d.a clüestão 
lançará mão do seu véto, e este será ojl não aéceito por dous terços do parla-
mento. Si for acceito, não haverá choque, estará tudo resolvido, si não for 
acceito, passará a ser lei do paiz. 

Sr. presidente, é lninha convicção, tambem, que ó governo passado não 
tinha compréhensão da Republicà Federativa. Não ha uma só questão das 
que se deram que não pudesse ser resolvida convenientemente dentro da 
Gonstituição. · · 

Sr. presidente, ha poucos annos um presidénte dos Estados Unidos, creio 
que Johnston, achou-se em luctá. co1h o Congresso. Snpplinhà-se que ia ser 
lavántado o éà.dafá.lso é que ó sólo daquella grande 'terra ficiMSe ensán-
guentado. Tl,'atava-se de sua destituição; correu á. votação e elle não foi 
destit:iiido por um vpto. No dia segui~1t~ a brisa da. liber~ade C?rria por 
toda a parte e a patria estavà salva. Eis o que é o systema federativo . 

O SR. AMPHILOPmo. - E' tambem devido ao preparó e educação do 
povo. 

o SR. COSTA MACHADO. ~ Mas o que e que eu disse ha pouco ? 
Como educar sem ensaiarmos o systema? Julga o nobre deputado que 

os Estados Unidos em 1777 e 1778 estavam mais adiantados do que nós hoJe? 
O SR. AMPHlLOPino. - Sem compàt'ação, tanto que qtiizéram mil.is do 

que a Federação - a Cõhfederàção. 
O SR. FONSECA HERMES. - Eram Estadas já autonornos que passaram 

a fazer parte de uma federação. 
· Q SR. CosTA MACHADO. - Distingo 1111.ra responder. Aq'uelle povo que 
já tinha muito maior somma de liberciad.e, tinha o desenvolvimento intel-
lectual filho de um systema livre. Mas haverá grande diffl.culdade em com-
prehender a fórma federativa ? Que difficuldatle ha em compréhender a 
nossa Constituição t ão facil ? 

O SR. AMPHILOPHIO.- Tanto assim que os demais po~os que não esta-
vam ha situação dos Estados Unidos, em época muito posterior não teem 
podido ainda implantar a Republica Federativa, como por exempfo1 na 
Republ~ca Argentina e todas as outras hispano=-americanas. 

O SR. CosTA MAcnAno. _,_Isto prova tão sómente uma cousa : é que na 
Republica Argentina, a luéta eritre os federalistas e unitaristas perpétua-se 
por muíto tempo , se não manifestamente, latenternerrte; é o gue não se deu 
nos Esta.dos Unidos, e que p.ão desejo se dê entre nós. Nes Elstados Unidos, 
ninguein pretehde a Republieà Unitaria côm seu parlamentarismo. 

Mas como ia dizendo : se houvesse a comprehensão da Republica Fede-
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rativa pelo governo passado, tudo se haveria resolvido convenientemente e 
ter-se-bia evitado essa monstruosidade chamada golpe de Estado de 3 de 
Novembro, que é a causa de todas as desgraças que affligem o nosso paiz 
actualmente. (Apoiados.) 

Eu disse ainda que até neste Congresso em geral não havia noção clara 
de Republica Federativa. 

E se não é assim, senhores, o que significa esta lucta que vemos ? Diga-
mol-o fracamente não é senão a lucta de interesses pequeninos e estadoaes, 
(apoiados) é a politica antiga, o vezo do passado. (Muito bem.) 

Na monarchia havia necessidade de uma só po1itica triumphante em todos 
os Estados. Hoje ainda se quer essa uniformidade na politica, quando ella 
é inteiramente desnecessaria. E' uma herança do passado que ainda não 
tivemos o bom senso de repudiar. 

Quizera que neste momento os nobres deputados da minoria e da maioria 
se combinassem para salvar a União e se compenetrassem de que deviam 
abandonar esta política apaixonada dos Estados, porque o triumpho desta 
ou daquella politica é indifferente á Federação . 

Todos os partidos na Federação podem ter, no Congresso seus represen-
tantes. 

Ou o governo tem maioria, ou não : no Lº caso tudo corre b em; no 2 . 0 a 
lucta desapparcce constitucionalmente. 

Depois de 3 annos o Congresso hóstil ao presidente ou modifica- se pelo 
influxo da opinião, ou continúa victorioso, e será a presidencia no 4. 0 anno 
confiada ao seu partido : nisto está a belleza, a sabedoria, a previdencia do 
regimen federativo. (Apojaclos.) 

Sr. presidente, as mmhas palavras são a expressão dos sentimentos do 
meu ·coração, as expansões de uma alma pura, porque não teem ambições 
- para mim nada, par11 a patria tudo. 

Os nobres deputado$ convençam-se de que se hoje triumpha nos Esta-
dos um partido, amanhã triumpharão outros porque isto é uma questão de 
tempo ; .nas democracias a opinião publica é o poder moderador. 

O SR. ZÚ1A. - Dá um parte. 
O Sn. CosTA MACHADO . - A doutrina é verdadeira porque o nobre depu-

tado que é tão patriota, tfl.o illustrado não hade empregar todos os seus es-
forços para chegarmos a este resultado tão reclamado pela sociedade? 

Não quero estender-me mais : vou ápenas ligeiramente mostrar os fun-
damentos em que assentam os diversos artigos do meu projecto (Zé): 

u O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. 0 Os governadores e cone-ressos estadoaes que não foram, até este 

momento depositos em consequenc1a do movimento revolucionario de 23 de 
novembro do anno passado, ficam garantidos pelo·governo da União . 

Art. 2. 0 Nos Estado em que foram depostos os governadores serão 
sustentados os vice-governadores na mesma ordem prescripta pelas respec-
tivas constituições. 

Art. 3. 0 Nos Estados em que os governadores e os vice-governadores 
renunciaram os seus lugares e foram os congressos dissolvidos, o governo 
da União nomeará governadores provisorios, os quaes mandarão proceder 
dentro de 90 dias ás eleições respectivas, segundo as suas constituições e 
leis estadoaes; na falta df3stas, será o processo eleitoral regulado pela lei 
federal. 

Art. 4. 0 Nos Estados em que funccionarem vice-governadores em virtude 
do movimento revolucion\).rio de 23 de novembro, será a elelção feita por 
ordem dos mesmos. 
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A.1-t. 5. 0 O governo reporá os governadores depostos, uma vez que se 
prove não terem por acto positivo adherido ao golpe de Estado. 

Art. 6.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 11 

Ora, senhores, si o projecto em discussão trata de reorganisar Estados, 
é logico que os Estados organisados devam continuar a viver sem alteração 
alguma, como diz o art. r. 0 do meu substitutivo . (Apoiados.) 

Não quero ser prolixo; quero argumentar. 
UM SR. DEPUTADO . - A bandeira franca da paz! 
O SR. CosTA MACHADO. - Bandeira franca da paz ! na actual situação 

do Brazil, precisamos, precisamos muito dessa paz. 
O art. I.º do meu projecto diz : 
" Os governadores e congressos estadoaes que não foram até este mo-

mento depostos em consequencia do movimento rcvolucionario de 23 de 
novembro do anno passado, ficam garantidos pelo g·overno da União. 11 

Tenho a pretenção de neste artigo salvar os interesses da União e ao 
mesmo tempo dos Estados, quanto é possível, porque satisfazer completa-
mente a todos aquelles que foram derrotados, que perderam as suas altas 
posições e aquelles que venceram, é impossível. 

O SR. AMPHILOPHIO. - A constituição federal não dfa que o governo 
intervenha nos Estados. 

O SR. PrmSIDENTE. - Previno ao nobre deputado que a hora está termi-
nada. 

O Sn. J osÉ MAmANO E OUTROS. - Ainda tem uma hora, é do regi-
mento. 

O SR. COSTA MACHADO- - Sr. presidente, nós gastamos aqui muito 
tempo inutilmente; agora, porém, que estamos tratando de uma questão 
tão elevada é justo que se tenha alguma benevolencia. 

O SR. JosÉ MARIANO. - V. Ex. não precisa de benevolencia. (Trocam-
se outros apartes.) 

O SR. CosTA MACHADO. - Apresento este projecto para ser estudado, 
.para ser emendado; conto com o concurso de todos os collegas para boa 
solução da questão. 

Serei breve não quero cançar os collegas. (Não apoiados.) 
O SR. AMPHILOPHIO. - Ouvimos o nobre deputado com toda a attenção 

porque é digno disso. 
O SR. CosTA MACHADO. - " Art. !l. 0 Nos Estados em que fo1:em de-

postos os governadores, serão sustentados os vice-governadores na 
mesma ordem prescripta pelas respectivas constituições. 11 

E' uma hipothese. Desde que foram depostos os governadores (não in-
dago os meios e os fins) nós temos de tratar da organisação. E prec.iso um 
director para encaminhar essa organisação. Logo, com a minha logica do 
costume, digo, os vice-governadores que não foram depostos devem conti-
nuar na direcção dos respectivos Estados até que se façam novas eleições? 
porque elles não adheriram manifestamente. (Apartes.) 

O partido que triumphou nos Estados collocou na vice-presidencia 
homens que pertenciam ao mesmo partido. 

A minha questão não é de política pequenina; é de legalidade. Quero 
que os Estados marchem de harmorúa com a federação. 

O SR. ZAMA: - V. Ex. acha então legal essa immoralidade a que cha-
maram eleições ? 

Não ha ordem legal abatendo a ordem moral. (Apoiados.) 
O SR. CosTA MACHADO. - Peço a attençáo da Camara para responder 
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ao nobre·dep\ltado. S. Ex. disse que esses congressos de Estados tinham 
sido o resultado de uma saturnal, de unia falsilicação das urnas; mas isto 
prova contra o nobre deputado , porque amanhã virão àizer o mesmo das 
novas eleições. 

O SR. ZAMA. - Não apoiado ; ha grande diITerença. 
O SR. CosTA MACHADO. - Mas o collega sabe o que é paixao pólitica. 

Ella sempre ha de dominar e fazer as eleições segundo seus interesses. 
UMA voz. - Então o BraziÍ é um paiz perdido. 
O SR . CosTA MACHADO. - O que quero é que se proceda com toda a mo-

deração; que juntemos os nossos esforços para ir ao encontro das necessi-
dades sociaes. 

O Sa. ZAMA. - O nobre deputado quer combater o mal deixando o mi·· 
crobio no organismo. 

O SR. CosTA MACHADO. - Pois nós queremos ensaiar uma transacção 
com o minoria, e vamos toi:nar para Jiós todos os favores e para ella nada ? 

O SR. ZAMA. - Mas o projecto que se discute é mesmo p,ara o minoria, 
que não póde ter confiança nas juntas governativas acclaml)-das. 

O SR. CosTA MACHADO. - Tenha paciencia o nobre deputado. Ha de 
ver o artigo que dá providencias a respeito . 

Sr. presidente, eu me demorarei pouco tempo ainda na tribuna, se fôr 
honrado com a attenção dos illustres collegas, do contrario calo-me. 

O Sn. PRESIDENTE. 1 Atténção ! 
O Sll. CosTA MACIIAf>º· - O artigo 3. 0 diz (lê): 
" Nos Es.tados em que os governá.dores e os vice-governadores renuncia-

ram os seus lagares e foram os congressos dissolvidos, o governo da União 
nomeará governadores pr ovisorios, os quaes mandarão proceder dehtro de 
go dias ás eleições respectivas, segundo as suas constituições e ieis esta-
doaes; na falta d ' estas, !jerá o processo eleitoral regulado pela lei federal. " 

Sr. presidente, é preciso que a transacção seja feita convenientemente. 
Entretanto, em um Esta~o em que tudo rolou pela força da revolução c01µ0 
ha de elle reconstituir-se com os mesmos elementos ? A lucta e a guerra con-
tinuará do mesmo modo. 

O art. lf.0 diz (lê): 
" Nos Estados em qqe funcciouarem vice··governadorés em virtude do 

movimento revolucionario de 23 de novembro, será a eleição teitá. por ordem 
dos mesmos. " 

" Art. 5. 0 O governo reporá os governadores de Estado uma vez qtie sé 
prove não terem por acto positivó adheridó ao golpe de Estadó. " 

Eis o ponto da disco11dia, a Delenda Oarthago . 
Não é possivel satisf~tzér áqtielles que viram os seus à.Inigos por tei'ra, 

e aos triumphadores; mas argumentando lo g-icatnente, conforme estabeleci 
no discurso de 28 de dezembro passado, o Presidente da Republicá deVia 
ter derribado todos os governá.dores, vice-g-overnadores e os congressos. 
Segundo o processo logico é fatal dos àc01itecimentos, si elles ill~brréram 
naquelle crime e incorrei'illll na mesma pena, os CJ.lle não tivei•em a mesma 
culpa não deviam soffrer igual puJiição. 

O SR. ZAMA. - E' melhor substituir-se pelo seguinte : que o governo 
mande retirar toclas as forças federaes. (Apoiados e muito bem da opposição.) 
Não posso aguentar úm governo que confessa que não póde se manter sem 
o concurso cto governo feP.eral. Ahi está o telegramma do governàdor da 
Bahia. Na minl1a tl:!rra hf!.de governar quem se apoiar na opinião, e liqui-
demes de correiame frou11;:0. 
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O Sn. GosTA MACHADO. - O nobre deputado está fazendo um discurso 
e eu estou prestándo toda a attenção. 

U~1 Sa. DEPUTADO. - V. Ex. peça licença para um aparte. 
O Su. CosTA MAcHADO. - E' realmente bonita a proposição do nobre 

deputado, ~as qual ·a consequencia da retirada da força em um estado 
onde um pal'tido destituido torne a gauhar o poder? Teremos a luta con-
tinua., (Apoiados) . . . • 

Si t!ondemnaes a mtervenção de alguns batalhoes nos Estados, con-
derunaes tambem o exercito e a armada que depuzerarn o general beodoro, 
pois a revolii.ção começou alli. (Apoiados .) 

O SR. B. LIMA. - Apoiado! apoiado. 
·O SR. NINA RrnEmo. - O art. 1. 0 está em contraposição cortl este 

principio. 
O SR. CosTA MAci-LADo. - Vou ler de novo o art. I.º do projecto (lê) : 
" Os governadores e Congressos estadoaes que não for<J.m Ftté este 

momento depostos em consequencia do movimento revolucionaria de 23 de 
Novembro, ficam garantidos pelo governo da União. " 

O SR. AtiGUS'l'O DE FREITAS. - E se tiver adherido ao golpe de Estado? 
O Sn. CosTA MACHADO. - Vou responder aó distincto fleputlido pela 

Bahia. 
V. Ex. como que achou uma contradicção da minha parte, mas y. Ex. 

não estava aqui talvez, e, si estivesse , veria que não eshm em conlradicçüo 
com as idéà.s que havia expendido nesta casa anteriói'mente, amni!!Jtiando 
os governadores . 

b Stl. AUGUSTO DE FREITAS. - Eu não sabia que estavam desétHpados 
os adhsistas. 

O SR. CosTA MACHADO. - Agora quero acabar com o que? 
O SR. AuGUS'l'O FREITAS. - Com a revolução . 
O Su. CosTA MACHADO. - Claramente. 
O SR. AUGUSTO FREITAS. - V. Ex. dá licença para um aparte? Si 

defende a amnistia dos governadores, a consequencia logica seria a rein-
tegração dos mesmos governadores. 

O SR. CosTA MACHADO. - Este meu projecto não passou. 
O SR. AUGUSTO FREITAS. - Si elle não passou, como V. Ex. apresenta 

este projecto? 
O Su. CosTA MACHADO. - Perdão, o meu espirita benevolo, b a5eado 

no principio da fraternidade, quer só minorar os inconvenientes do g·olpe 
de Estado. 

Embora não haja amnistia, os meus sentimentos de concordia ainda 
actuam neste momento, e de harmonia com elles sou logico, porque si este 
projecto trata ele organisar os Estados, aquelles que já estão organisados 
devem ficar isentos da sua accão. 

Sr. presidente, eu tenho ouvido nesta casa constantemente falar-se em 
liberdade, amor da patria e autonomia dos Estados. Verba inania! (Apartes .) 

Eu quizera, Sr. presidente, que esta Camara mostrasse haver em si 
bastante patl'iotismo para sacdficar seus interesses particulares em proveito 
dos interesses nacionaes. 

O SR. LAllfOUNIER GonoFREDO. - Infelizmente é o que falta nos mundos 
politicos . 

O SR. CosTA MACHADO. - Sr. presidente, falou-se ha pouco aqui, cm 
aparte, que preferiam ser governados pelas mulheres. 

' 



- i72 -

V. Ex. sabe que fui sempre partidario dos direitos da mulher, e por 
isso lembro-me agora de uma notavel escriptora que em um momento 
exclamou : " Oh! liberdade, quantos crimes teem-se commettido em teu 
nome!" 

Eu podia, parodiando as suas palavras, applical-as ao meu paiz ; não 
o farei. 

Sr. presidente, a meu turno posso tambem exclamar" Oh! liberdade! 
quantas acções nobres, quantos beneficios, quant.os sacrificios, quantos 
heroismos se t eem praticado em teu nome a bem das gerações passadas ! 
(Muito bem.) 

Tu és a causa de toda a civilisação; desse sulco luminoso que se 
dilata, e cresce incessantemente através dos seculos com o nome de pro-
gresso! • 

Conforme o ponto de vista em que nos colloquemos, nós ambos, temos 
razão. Ella fallava da liberdade invocada para cobrir horrorosos crimes; 
dessa liberdade que serve a todas as miserias, que serve de instrumento a 
todos os instinctos bestiaes do homem! 

Fallo, Sr. presidente, dessa liberdade que se põe ao serviço do bem, do 
justo, do honesto, da honra, do patriotismo e do bello. Fallo dessa liber-
dade que caminha para deante, olha para o futuro, fita os raios da gloria; 
e, para abi é arrastada não contente, olha além, e procura realisar a ultima, 
derradeira, e suprema aspiração do homem - á immortalidade. (Muito 
bem" muito bem.) 

E' esta a liberdade que quero para a minha patria, para todos os que 
habitam as terras de Santa Cruz - para todos os povos, emfim para a 
humanidade! (Jl!luito bem l.) · 

Meus senhores, dean,te do g·olpe de Estado de 3 de Novembro, desen-
cadearam-se os ventos, encapellaram-se as ondas, revoltas e contrarias, 
das paixões partidarias. ' Não será tempo de pronunciar o Congresso as 
palavras de Neptuno : " Quos ego .. . sed prestat componere fluctus. " 

Sem duvida alguma. Estamos aqui para, de harmonia, pugnarmos 
pelos direitos do povo, e não pelos nossos interesses. Si queremos escapar 
ás maldições da posterida,.de, sejamos antes de tudo brazileiros; só assim 
teremos dado um exemplo grandioso, salvado a paLria, dando-·lhe todas as 
felicidades possiveis. (Jl!lu, ito bem" muito bem. O orador é abraçado pelos 
deputados presentes.) 

Fica a discussão adiafia pela hora. 
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SESSÃO DE 18 DE JANEIRO 

O Sr. Fonseca Hermes. - Não se considera suspeito á Camara 
nem ao paiz, não o traz á tribuna odios nem paixões, nem o inspira outro 

interesse que não seja o bem da patria. E o zelo e 
2. a Discussão o cuidado que tem pela verdade do systema que se 

está implantando, e o zelo que tem para que reviva 
do projecto n . 264. o verdadeiro governo da legalidade, é que o faz 

occupar a attenção da Camara. 
O orador receia profundamente do precedente que se quer crear, im-

pondo-se ao Congresso Nacional, ou pela vontade do governo, ou pela 
maioria que se impõe como uma força de gigante á autonomia dos Estados. 
E' em nome dessa autonomia que vem combater o projecto em debate. 

Não sabe em nome ele que principio e de que vontade legal, foi acceito 
pela mesa e apresentado á consideração da Camara, semelhante projecto . 

O art. 100 das disposições regimentaes é bem claro e explicito; declara 
que nenhum projecto ou indicação será aclmittido á discussão desde que 
não tenha por fim objecto expresso nas attribuições ela Camara, attribuições 
essas que são especificadas em diversos artigos da Constituição. 

O art. 90, na parte referente á materia, declara no § 4.0 que não 
poderão ser admittidos como objec to de deliberações do Congresso os 
projectos que tendam abolir a fórma republicana federativa, a igualdade 
da representação dos Estados no Senado . 

O orador pergunta, depois do historico do parecer, que reputa lumi-
noso pela fórma , pela philosophia que encerra, porque realmente era 
necessario talentos predestinados para poderem torcer a lei e sophlsmal-a, 
a commissão podia impor um projecto áquelles que estudam o regimen 
federativo e conhecem o regimen especial inaugurado a 24 de Novembro? 

A honrada commissãó é a primeira a declarar que os Estados já estão 
organisados. Ora, como a Constituição, por uma fórma imperativa, declara 
que o governo central não póde intervir nos negocios peculiares aos 
Estados, póde o Congresso fazel-o, · como propõe esse projecto? Não , por 
certo. 

E' de parecer que melhor seria que, com o acto revolucionario de 23 
de Novembro, depuzesse com a sua autoridade os governadores . 

Isto era preferível, a fazer deposições por empreitadas, mandando 
emissarios para os Estados; como agora mesmo está acontecendo no Ceará. 

A um aparte do Sr. Bezerril, que diz não ser exacto, o orador responde 
que não avançou uma proposição que não possa proval-a. Tem entre mãos 
um documento que muito compromette o Sr. Floriano Peixoto, em relação 
a essas deposições. 

O facto é que o Sr. F loriano encontrou dous Estados em revolução, um 
em consequencia do acto revolucionario da dissolução do Congresso e oulro 
porque já trazia em seu seio o germen da revolta, pois é sabido que no Rio 
Grande do Sul já se achavam armados em Uruguayana, desde agosto, 
3.ooo homens e que a revolução estava marcada para um dos dias de 
Setembro e só não se effectuou por falta de cavalhadas. 

Nestas condições, o Sr. vice-Presidente encontrou a União . Como 
cumpria S. Ex. agir em tal caso? Seria esse o momento opportuno para 
intervir na vida domestica dos Estados? Si S. Ex. lesse com attenção o 
nosso pacto fundamental, por certo não o faria. 

Depois de ,responder a numerosos apartes, o orador, passando a tratar 
do Estado 7Uº. de Janeiro, leu uma extensa declaração do Sr. Derrneval 
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da Fonseca, relatando os factos que se deram desde a deposição do 
Sr. Portella, até a acclamação do Sr. D. Carlos da Silveira. 

Mais uma vez advertido pelo Sr. presidente de que a hora está dada, 
o orador deixa a tribuna, promettendo voltar a ella para continuar a 
discutir o projecto. 

Fica a discussão interrompida até a conclusão da votação das materias 
indicadas na ordem do dia. 

SESSÃO DE 19 DE JANEIRO 

O SJ•. Gonçalves Chaves. - Bem a contragosto vem occnpa~· a tri-
buna, sobre materia que lhe diz respeito pessoalmente. Vem reclamar con-

tra um trecho do discurso do nobre deputado por Ser-
Expediente. _s:ipe, relator do parecer sobre a reorganisação dos 

Jj;stados. 
Não vê na casa S. Ex., o que muito lhe pesa. 
Por incommodo de saude não tem comparecido .ás sessões e só hontem á 

tarde teve conhecimento da publicação desse discurso. 
Muito de industria tem deixado de tomar parte nas discussões da presente 

sessão, por motivo que e~cusa dizer á Gamara. 
Tem por habito o me.lindre de seus collegas, e justamente por isso estra-

nhou que o nobre deputa~o por Sergipe se dirigisse ao orador em tom que 
não qualificará de pedagqgo. 

A parte do discurso do nobre deputado contra a qual vem reclamar não 
traduz com fidelidade o :incidente que teve logar entre o nobre deputado e o 
orador; pois não ouviu o tom de reprehensão ou admoestação do nobre 
deputado. 

Lê o trecho a que se refere e diz que a Gamara bem comprehende que o 
orador não póde ficai· silencioso deante das reprimendas do nobre deputado, 
si as tivesse ouvido teria reclamado immediatamente. 

Lembra-se das idéas trocadas com o illustre deputado : ouviu com toda 
a attenção e em silencio o brilhante discurso de S. Ex, quando se rei'eria ao 
regi.meu da constituição do Estado de Minas. 

O nobre deputado tinpa firmado no parecer por S. Ex. elaborado que a 
acceitação do golpe de Estado tinha sido um attentado contra a fórma r epu-
blicana federativa e que não havia lei de r esponsabilidade nos Estados, 
cxcepção feita de Minas Geraes; não era possivel punir governadores delin-
quentes, dabi deduzia S. ~x. o direito que assistia ao Congresso Nacional 
de regular a rnateria. 

O orador estranhou e contestou a doutrina e disse que, posta de parte a 
prctenção de armar o Congre<>so de Competencia legü)lativa para, infringindo 
a Constituição Federal, Sllpprir a de.fic1encia de um outro poder institucio-
nal, independente, soberap.o como aquelle, na respectiva esphera constitu-
cional, acJuella doutrina a1>sertava sob uma erronea apreciação da disposição 
da ConstLtuiçüo Federal. 

O ora.dor lê topicos do parecer da commissão e do discurso do nobre de-
putado por Ser~ipe ; faz v~r que o nobre deputado funda-'le nos arts . 29, 33, 
~ 3. 0 e 53 da ret'erida Constituição, para architectar o edificio de sua pura 
invenção - que os poderes estaduaes punem os crimes políticos; que o juízo 
político do Senado, creado pela Constituição Federal, devia ter uma appli-
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cação necessaria, constitucional nas imti.tuições estaduaes. A confusão de 
idéas que domina esta parte do parecer e do discurso do nobre deputado, 
cujos talentos é o primeiro a reconhecer· e admirar, procede do seguinte : é 
que o nohre ~e~utado_ eguivoca-se de g:ue a Constituiç~o Feder~l instituiu a 
unidade do direito crimmal, commett1do á competenc1a exclusiva do Con-
gresso Federal, assim. como a unidade do direi~o ~ivil e c~mmercial e do 
processual federal, deixando aos Estados a ·orgarusaçao das leis do processo, 
com a limitação que fica assignalada. Foi o esquecimento dessa disposição 
que levou o nobre deputado a fazer uma applicação constitucional do juizo 
politico federal ás constituições estaduaes. 

Os Estados teem o direito de decretar leis de processo admittindojuizo 
politico do congresso estadual. não por applicação das disposições da ·cons-
tituição Federal, que como empeachment, mas pelo fU.Udamento de que aos 
Estados compete fazer a respectiva org-anisação judiciaria, estabelecer com-
petencia de ordem judiciaria ou polit1ca, respeitar a Constituição Federal, 
quanto aos crimes que pertencem á alçada do Poder Judiciario federal, e 
entre outros estão contemplados expressamente pelo art. 6o os crimes 
politicos. 

O SR. PRESIDENTE. - Adverte ao nobre deputado que a hora de expe-
diente está esgotada. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES. - Neste caso, pede urgencia por 15 minutos. 
Consultada, a ,Camara concede a urgencia pedida. 
Consultada, si a materia é de urgencia tal que deva interromper a ordem 

do dia, a Gamara decide pela affirmativa. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES (continuando). - Diz que outro equivoco do no-

bre deputado é de confundir os crimes políticos com os de responsabilidade : 
o característico do crime de responsabilidade é ser praticado por funccio-
nario publico, e o crime politico póde ser perpetrado, quer por um simples 
cidadão, quer por funccionario publico. . 

Depois de outras considerações, o orador conclue dizendo que, pelo que 
acaba de expôr, a Gamara reconhecerá que, si houve heresia, não foi por 
certo o orador quem a proferiu. 

Agradece a benevola attenção com que foi ouvido. 

O Sr. ]\lloniz Freire. - Ouviu com a mais paciente attenção os ora-
.dores que o antecederam combatendo o projecto, e si algumas hesitações 

tivesse no espírito acerca do parecer e do projecto 
2." discussão em que collahorou, tel-as-hia dissipado em face da 

impugnação frouxa, vacillante e contradictm·ia que 
do projecto n. 0 264. o projecto tem tido. 

Accusaram-nos, diz o orador, de levar mão sacrí-
lega ao territorio dos Estados, de violar a Constituição, de sacrificar o regí-
men federativo; entretanto, quando foi preciso passar a rhetorica para os 
argumentos, os impugnadores do projecto deixaram perceber - atravez das 
armaduras de sua eloquencia mais ou menos inllammada - as falhas das 
convicções formadas segundo as conveniencias de momento. 

Passa a assignalar uma a uma as contradicções dos impugnadores do pro-
jecto e pergunta-lhes em nome de que fallaram, si em nome da Constituição, 
si em nome do direito de revolução l . 

Examina sob essas duas faces as censuras feitas ao Presidente da Repu-
blica, por não ter demittido a todos os governadores desde 23 de novembro. 

Entra na defesa clirecta do proj ccLo, fazendo a distincção constitucional 
entre o Estado - membro integrante da União - e o Estado - entidade 
política - que, nos termos dos arts. 6. 0 e 63 da Constituição teem a inteira 
gestão dos seus negocios peculiares e rege-se pela constituição e leis que 
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adoptar, dentro do respeito devido aos principias constitucionaes da 
União. 

No r. 0 caso, o Estado é a propria União que ahi exerce sob todas as 
fórmas a funcção suprema; no 2. º, as especies do direito de intervenção 
acham-se classificadas no art. 6. 0 • 

O orador estuda detalhadamente as duas feições do problema, e tira a 
consequencia de que nos casos do art. 6. 0 a intervenção se exerce, segundo 
as exigencias do momento, no governo, na administração, em toda a zona 
de negocios, em llm, que constituem, nos termos da lei fundamental, os ne-
gocios peculiares dos Estados. 

A forma dessa intervenção compete ao Congresso traçar deante- do 
art. 34, § 33 da Constituição. 

Passa a confrontar a solução que o Congresso offerece com a que em 
1867 teve nos Estados Unidos o problema da desorganisação dos Estados. 

Faz approximação dos casos perante o direito publico federal, em cujos 
dominios a questão é saber si a União em determinadas hypothcses t em o 
direito de intervenção sob a modalidade proposta pela commissão . 

Adduz muitas considerações em favor da solução offerecida pela com-
missão , confronta a situação dos nossos Estados com a situação em que fica· 
ram os Estados norte americanos depois da guerra de secessão e refuta o 
argumento de que estes Estados se achavam em estado de absoluta rebel-
lião contra o laço federal, allegando que, antes da lei de r867, já os mesmos 
Estados haviam consagrado a sua volta á União reunindo convenções 
durante os annos de 1864_ e 1865 e votando suas constituições que o acto de 
1867 veiu revogar. 

Após o desenvolvimento 
1 
largo desses princípios, allude á posição do 

governo surgido do movimep.to de 23 de novembro e diz que esse governo 
seria inconsequente e illogic9 si se puzesse em antagonismo com as forças 
políticas que provocaram o &olpe de Estado e sal varam depois a lei violada. 

Termina fezendo um apf>ello á minoria para que ella saia elo terreno 
systematico em que se colloqou, collabore para que a autonomia dos Esta-
dos seja, não um composto de furto de votos e de actas falsificadas , mas o 
governo das maiorias legitim\lS. 

Só assim a Republica se consolidará; só assim impor-se-hão ao respeito 
nacional as organisações estap.uaes. 

A minoria sature-se de g.p.rantias na lei e conte que a maioria compacta 
não lhe recusará nenhuma. 

Fica a discussão interrompida até a conclusão da votação das 
materia sindicadas na ordem do dia. 

O Sr. Bellarmino Mendonça. - Não vem trazer luz ao debate, 
nem far;í devaneios poeticos, por isso entra immediatamente no assumpto 
encarando-o diante das dispo15ições constitucionaes. 

P ela Constituição se incumbe os Estados de prover as necessidades do 
seu governo e administração, fica plenamente garantida a sua autonomia e 
portando toda a intervenção <la União é indebita, salvo os casos de soccorros 
publicas e calamidade. _ -

Tal é a doutrina da Con~tituição. No entretanto a commissão vem em 
seu projecto aconselhar comq providencia necessaria a nomeação de gover-
nadores pelo poder central p~Lra substituir os eleitos do povo nos Estados . 
O projecto é portanto inconstitucional. 

Não é justa a commissãp quando censura os Estados por não ,terem 
confeccionado suas leis orgari-icas, porque ella devia attendcr antes de for-
mular tal censura ás grandes difficuldades que naturalmente surgiram ás 
provincias que de r epente p [j-ssavam a Estados federados. Accresce que a 
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Constituição federal deu o prazo de 2 annos para a organisação definitiva dos 
Estados e este prazo ainda não está terminado. 

Si é verdade que o movimento de 23 de novembro só teve em vista res-
tabelecer a legalidade perturbada pela dissolução do Congresso, uma vez . 
reunido esse de novo, estava completamente sanado o abalo g·eral que sof-
freu a nação e o governo da União nada tinha que fazer. 

Si o golpe de Estado não se tivesse dado, a orga.nisação dos Esta.dos seria 
tida como legal e legitima.. E para contestal-a não se appelle para vicias 
eleitoraes, porque não ha eleição alguma que se não possa inquirir de vi-
ciosa e fraudulenta. Portanto, de nenhum modo si póde attribuir a anarchia 
actual, ao máo processo eleitoral, mas aos que são seus verdadeiros respon-
saveis. Os responsaveis são : 

i. 0 Os autores do golpe de Estado; 2. 0 os governadores que o applaudi-
ram e que, depois de 23 de novembro não resignaram os seus manda.tos ; 
3. 0 os amigos ursos do governo a.ctual da União, os quaes teem arrastado a 
intervenção da força publica federal, influindo sobre ella. para deposições em 
nome daquelle; 4. 0 o proprio governo da União, por falta de resolução cívica 
e eaergiea em começo e depois, por consentir na intervenção da força federal 
dos Esta.dos . 

Depois de analysar a situação actual do paiz e a posição do governo, o 
orador conclue que não hasta honestidade administrativa ;para uma tal 
situação; é tambem indispensa vel resolução prompta e inflex1vel prol;>idade 
politica. Em seguida passa a relatar a deposição do o-overnador do Paraná, 
attribuindo-a á intervenção dos representantes daquelle estado e do governo 
por intermedio do seu emissa.rio. · 

Emquanto isto se passava no Esta.do do Paraná, o orador acceita.va do 
Sr. Presidente da Republica a incumbencia de manter a legalidade em S. 
Paulo. Para lá seguiu, levando ordens ao commandante militar para que 
afastasse completamente a o!'ficialidade das luctas políticas e só désse apoio 
dentro da Constituição ao governo legal. Entretanlo, reconheceu o orador 
que em impossível a manutenção do Sr. Americo Braziliense, que só se 
apoiava no 24° batalhão que tinha sua parada na Capital Federal e no general 
M. Bittencourt que podia ser removido de um dia para outro. 

Aconselhou então a S. Ex. que ·passasse a administração ao Sr. Cer-
queira Cezar, Rorque assim restituía a paz aquelle grande estado e não era 
deposto. Mas S. Ex. persistiu no governo, e retirado o batalhão, deu-se o 
desenlace conhecido. 

Não pensava, porém, o orador que durante a sua ausencia se effectuasse 
no seu Estado, um attentado ao principio federativa, pela força federal. 

Narra o procedimento que teve ao ter noticia dos factos occorridos no 
Paraná, e conclue declarando que nemhuma paixão, nemhum odio, nemhuma 
prevenção o trouxe á tribuna. 

E' o vice-presidente da Republica responsavel pelos factos que se estão 
passando. Com franqueza. e lealdade, declara que não disligou-se da maio-
ria. Mas se ella quizer violar a Constituição, se attentar contra a economia 
dos Estados, afastar-se-ha desses seus companheiros. 

Faz votos para que a sabedoria da Gamara encontre um meio para 
resolver este grande problema, para que o paiz entre, no mais curto prazo 
possível n.o caminho da ordem, porque com a ordem poderá progredir. 

Quer que a Republica federativa seja uma realidade, não perturbada de 
idéas que reputa infundadas, de subversão das instituições vigentes, para 
cuja defesa devem-se unir todos como um só homem, 

Fica a discussão adiada pela hora. 

DO CUMENTO S PARLAMENTARES. - VOL . I. 12 
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SESSÃO DE 21 DE JANEIRO 

Na sessão de 21 foi approvado o seguinte requerimento moção do 
Sr. Serzedello Correia: 

" A Gamara dos Deputados considerando que já se acham sanccionadas 
as leis eleitoral e de responsabilidade, e b em assim a lei de meios com que 
deve a nação ser governada no presente exercício, principaes fins para que 
foi convocada a actual sessão extraordinaria ; resolve dar por terminados 
os trabalhos da presente sessão extraordinaria, e bem assim considerando 
mais que no periodo que atravessamos necessita o governo de ser energico 
e prompto em sua acção, evitando disturbios, prevenindo a anarchia e repri-
mindo as ambições irrequietas daquelles que vivem da exploração e da 
desordem, de modo a assegurar a confiança e o respeito á lei, espera do 
governo, em quem amplamente confia, e que sente-se forte pelo apoio de 
toda a nação, o emprego de todos os meios, mesmo os mais encrgicos, que 
as circumstancias aconselhem, afim de manter a ordem, punir severamente 
os que teem ten tado ou vierem a tentar perturbar a paz e tranquilidade 
publicas, r estabelecer o regimen verdadeiramente federativo, conspurcado 
pelo acto de 3 de novembro, e consolidar a Republica. 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1892 . - SerzGdello. • 
1 



NOTA 

Indicação Almino Affonso. 

Em 14 de Setembro é ençiada á Conunissão de Constituição. 
Não tePe andamento . 





SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO 

O Sr. Almino Affonso. -Não é gosto meu, Sr. Presidente, occupar a 
attenção de V. Ex., nem a da Camara dos Srs. Deputados . 

Muito poucas vezes tenho usado desse direito, que 
Expediente. é facultado a todos. 

Julgo que a Camara póde bem ter paciencia com 
a palavra, de quem tão .Pouco usa della, e ouvir a quem tão poucas vezes 
falia, para não errar mmto, e para não gastar de todo a cançada tolerancia 
desta respeitavel assembléa. 

A's vezes, entretanto, do fumo sahc a luz : e acho, que é primor ddta 
Casa, ornada de sabedoria, a constancia de attender e escutar ao que se 
supponha menos entendido. 

E' a terra do meu berço, a minha terra natal, que exige neste momento 
a minha dedicação: e chama por mim a long·os brados. 

Acudo por minha terra. · 
Fazem 36 dias, Sr. Presidente, si me não engano, que pedi, respeitosa-

mente, á Mesa por um requerimento conciso, que obtivesse do Governo os 
dados informativos, de quanto se tinha despendido com o Rio Grande do 
Norte, depois da proclamação d.a Republica. 

Não sei, si essa alta Comrnissão desta casa terá, ou não, solicitado do 
Poder Executivo, que subministre, e forneça o que peço. 

Até hoje, porém, essas informações não vieram. 
A minha razão de supplicar esses dados, e exi0 ir esses informes e co-

nhecimentos, é, que sómente com instrumentos ofüciaes, com documentos 
authenticos, eu queria fazer soar nesta casa a igualdade da miseria, que lá 
corre os campos todos . 

O Sn. J oÃo LorES (Pres idente da Gamara, o qual por motivo justo estava 
fóra da Mesa). - O requerimento de V. Ex. já foi appr?vado pela Camara. 

O Sn. AL!VIINO AFFONso . - Mas ha cerca de 40 dias, que o ap'l:esentei á 
Mesa. 

O Sn. JoÃo LOPES. - As ma.terias, c os negocios são superabundantes : 
não se póde fazer tudo tão prestes, quanto f'õra para desejar; o requeri-
mento do nobre Deputado foi approvado com outros, ha uma semana. 

O Sn. AL!VIINO AFFONso. - Desde que o nobre Deputado pelo Ceará, que 
é simultaneamente o nosso magistrado proeminente ; que é o Presidente da 
Camara, acaba de fazer-me a honra de dizer, que, ha poucos dias, sómente 
por causa inevitavel, foi approvado o meu requerimento : por mais, que 
padeça o Estado, que represento, não tenho outra cousa, que fazer, sinão 
conformar-me; e, nesta resignação, aguardo a resposta do Governo. 

Ha uma afflicção ignorada, que soffro : mas fica consignado, ~ue o Rio 
Grande do Norte padece; e precisa do cuidado da governação do l aiz. 

Não f'allo mais nelle. 
Agradeço a gentileza elo nobre Deputado pelo Ceará : e embora me custe 

muito o silenciar, eemmudecer, quando tracta-se deauxilios urgentes áminha 
terra, espero ouvir a palavra do alto ; e, emquanto o faço, entrarei em outros 
assumptos. 
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Uma vez, porém, <pie disse o nome do illustre Deputado, que é tambem 
o nosso P1·esidente, quero auctorizar-me com a sua palavra: e repetirei, 
com S. Ex., por occasião da nomenclatura, e synopse dos trabalhos da 
Caroara na actual sessão, que, quer nesta Casa, quer fóra della, muitas 
vezes o Congresso foi, e tem sido, victima de censores espontaneos ; assim 
no tempo de Constituinte, como no tempo de Ordinario. 

Muitas vezes a iiitirúação, que che~ava à ser ihonstruosa, como disse 
S. Ex., de que tudo devia acabar depressa, nos foi feita, sem que o mere-
cfüisemos. 

E, como si obedecessem os Deputados, por uma machina, á vontade 
accusadora, que mostrava nà. Imprensa a unica decisão apaiionada, e phán-
tasiosa de alguns Ministros, que nella tinham seus orgãos unisonantes, fize-
ram e promulgaram uma Constituição, que, cm muitos dos seus fundamen-
tos, é corupleta!nente alheia ás nossas tradições, aos nossos costumes, á 
nossa indole e ao nosso elemento bistbrico, embora tenha muita cousa boa. 

Era impossível, Sr. Presidente, qí.1e, correndo a humanidade tão longo 
periplo , após dezenove seculos de civilisação do evangelho, que pela p1'i-
meira vez, ensinou os princípios da fraternidade e i"'ualdade; consolidando o 
dia liberal, que acabava de nascer, não tivesse a 6onstítuiç'ão alguns prih-
cipios bons, alguma essencia sadia e qualidades generosas. 

Foi, com tudo, feita a passos estugados : de pressa. 
Não é, que o voto perdido de alguns Deputados tenha seml?re sanccio-

nado, ou approvado tudo: mas esses votos particulares ou mdividuaes 
perdiam-se nos votos da multidão , que era senhôra absoluta, e soberana 
pàra decretar tudo ; e a Constituição de 24 de F evereil·o é a legislação fuh-
dameutal da nação Brazileira. ' 

Não tem justa ef!iciencia o que disse um dia, neste recinto, uin illustre 
Deputado por Minas, ó Sr. G"op.çalves Chaves, que menciono pór honrá sua, 
o qual, bem de vezes, foi Pnesidente dà Constituinte, que, quando uma 
minoria falla, e proclama em p.ome de sua intima ctmvicçã:o e dignidade, 
nãó está, não fica obrigadá á deliberação alguma das maioi'ías vencedoras. 

Si assim fosse na ordem spcial, eu, pelo menos, não estaria obrigado à. 
respeitar, e obedecer a muito artigos dessa Constituição, contra os quaés 
reclamei : e que não obedecem de mod.o algum á m,inha vontade mesologiéa. 

Desde que o mundo é :mundo, conforme terl.lio lido, a maioria na socie-
dade decidé, absôlutamente. 

Na Grecia, como em Romct, e na idade média : em todo o período da 
historia, entre todos os povos. 

Entre nós, para não citar outros exemplos, basta ler o actual Re_$'i-
mento da casa: basta ler os p eríodos 3. 0 e 4.0 do art. 4.0 , e os arts. 7. 0 , § j .º, 
ns. 3 ; 45 e seguintes. 

Não venho aqui assombrar a justa esperança, nem affrontar o bom senso 
da Camara 011 do Povo, que m:e ouve : 

<• Soltar palé,1-vras graves de ousadia. n 

Não. 
Comtudo a mesma Constituição ordena a esta Catnarâ, aos tribunaes 

augustos e aos diversos orgãos ~e todos os poderes, que sejam g-uardas da 
Constituição : e veriliquem, si ella foi respeitada. · 

N~o faço um longo ~iscurso, ~e1? é tempo de f'azel-o agorn: não gostó, 
todavia, . de .ser nugator10, ou. nug1vendulo; embora · aos que não me cohhe-
cem, possa parecer o contrario , 

. Nãó ver1:ho agora discutir o ás~umpto, . . que . aliás o poyo, que ~ereçe 
mmto respeito, em suã sensate:i; e mnocenc1a, tem o direito de reputar de 
não pequena monta, e transcendente importancia. · 
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Para que se guarde uma lei, é mister conhecei-a: é mister, que o povo 
saiba o que ella determina; e o saiba, verídica, inerrantemente. 

A Constituição contém preceitos, que são, manifestamente, ou ambíguos, 
ou contradictorios. 

Essas ambiguidades, e as contradicções da Constituição de 24 de feve-
reiro, são apparentes e claras umas, latentes e impenetraveis outras. 

Desejo, pois, que o Poder, que foi competente para legislar, auctorise a 
intelligencia verdadeira dos mesmos Artig·os. 

Entre estes, que são muitos, trago a indicação, e a necessidade da inter-
pretação de alguns : e peço á Camara, que dê a sua genuína intelligencia , 
para que a nação conheça, sob que i'ei vive. 

Disse, que não pretendia alongar-me muito, não preciso fazel-o, 
" Por ver mais aguas, ctue as do Douro e Tejo. " 

Por isto mesmo, passo a ler as Indicações, que apresento, e submetto ao 
alto criterio da Camara. 

Indica que se declare authenticamente o verdadeiro sentido do le~islador 
constituinte, combinados os arts. 6. 0 n. 3, que prescreve que o uoverno 

Federal não poderá intervir nos negocios peculiares 
Indicação. dos Estados, salPO cí requisição dos respectiCJOs gover-

nos, para restabelecer a ordem e tranquilidade. 
Art. 65 n. 2 : pelos quaes é facultado aos Estados, em geral, todo e 

qualquer poder ou direito que lhes não fôr negado por clausula expressa ou 
implicitamente contida nas clausulas expressas da constituição. 

E ainda o art. ?8 que dispõe que " a especificação das 0 ·arantias e 
direitos expressos na constituição não exclue outras garantias e âkeitos não 
enumerados mas resultantes da forma de governo que ella estabelece e dos 
princípios que consigna. " 

Sala das sessões, 14 de setembro de 1892. - Almino Affonso. 
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NOTA 

Projecto n. º 11. 

Em 27 de Junho o Sr. Martins Junior fundamenta o projecto. Em 
28 é o projecto jiilgado objecto de deliberação e enpiado á Corn . de Cons-
tituição . 





SESSAO DE 27 DE JUNHO 

O SR. MARTINS JuNIOR. - Sr. Presidente, a consciencia da dupla respon-
sabilidade que me cabe perante os meus collegas da representação nacional, 

determinou o meu pedido de inscripção na listados 
Expediente. oradores que deviam occupar a attenção da Camara 

hoje, na hora do expediente. Essa dupla responsabi· 
lidaue a que alludo, Sr. Presidente e Srs. representantes, é por um lado 
aquella que tem todo representante da nação de procurar, usando de uma 
das attribuições que pela Constituição são conferidas ao Poder Legislativo, 
regulamentar esta ou aquella disposição constitucional necessaria ao func-
cionamento regular do mecanismo do nosso systema de governo, e por 
outro lado, a responsabilidade mais restricta, menos extensa, talvez por 
isso mesmo mais energica, mais instante, que me cabe, como representante 
do Estado de Pernambuco, de velar por tudu quanto, dentro das normas da 
Constituição de .:14 de fevereiro e da Constituição do meu Estado, possa con-
correr para a felicidade de minha terra natal e para o jogo completo, ha1·mo-
nico, de todos os poderes. da União, concurrentemente com os poderes do 
Estado. 

Por este motivo, Sr. Presidente e Srs. representantes, me propuz a occu-
par a tribuna neste momento, com o intuito de apresentar e justifi.car perante 
a Camara um projecto de lei que me parece vir, ainda que um ~ouco tarde, 
regular uma das mais importantes disposições da Constituição I; ederal. 

E para que as minhas palavras não fiquem por muito tempo no vacuo, 
para que os dignos representantes que me ouvem possam immediatamente 
fazer idéa da transcendencia do objecto que me traz á tribuna, peço licença 
á Gamara para invertendo talvez as praxes da tribuna do Congresso, lêr 
desde já o projecto que vou fundamentar e que terei daqui a pouco de re-
metter á Mesa. (Lê.) 

Senhores, ainda mesmo que um dos maiores estadistas do mundo 
moderno, um dos consolidadores da unidade italiana, o eminente Cavour, 
não tivesse dito que " as questões não resolvidas são sem piedade para 
o socego dos povos .. , nós, legisladores brazileiros, poucos annos depois 
de proclamada neste paiz uma fórma de governo inteiramente antagonica 
com a que existia até 1889, não tinham os o direito de esquecer ou protelar 
medidas tendentes a regulamentar certas disposições geraes da Constitui-
ção vigente, que estão a exigir clareza e detalhes para sua justa execução . 

Muitas das alludidas disposições dão direitos e poderes ao Governo F e-
deral, de tal modo importantes, que urge determinar-lhes o sentido e o alcan-
ce, em vista da harmonia que deve reinar entre os diversos membros elo 
nosso organismo politico. 

Ora, um desses direitos ou poderes de que se acha plenamente, constitu-
cionalmente, perfeitamente, investido o Governo Federal perante os Estados 
que compõem a União brazileira é, Sr. Presidente, o de intervir nos negocios 
peculiares aos Estados para, segundo os termos do estatuto fundamental, 
manter a fórma republicana federatioa. 

O Sn . VAt.LADARES. - A Constituição é explicita. 
O SR. MARTINS JuNIO'R. - A Constituição é explicita a respeito desse 
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direito de intervenção, aliás ex-officio, motu proprio, do governo federal nos 
Estados para manter a fórma republicana federativa. 

Mas, senhores, no que a Cosntituição não é explicita, no que ella não 
póde ser explicita, não só porque as leis constitucionaes desenham apenas 
theses geraes, mas tambem porque mesmo as leis particulares não podem 
ser casuísticas, é na determinação dos casos em que deve ter logar a provi-
dencia contida no n. 2 do seu art. 6°. 

Ahi se diz pura e simplesmente que o governo da União poderá intervir 
nos Estados para manter a fórma republicana federativa . 

Peço á Gamara que medite sobre a importancia do assumpto e sobre a 
complexidade delle. 

O citado artigo da Constituição Federal estabelece que ao governo da 
União não é licito intervir nos negocios peculiares aos Estados, exceptuados 
os casos de invasão estrangeira ou de um Estado em outro, de requisição 
dos governos estadoaes para a manutenção da ordem e tranquillidade locaes, 
e de just~ execução das leis e sentenças federaes. 

Mas, senhores, si o art. 6° da Constituição Federal discrimiua esses casos 
particulares de intervenção do governo da União nos negocios peculiares 
aos Estados, si elle os enumera e faz resaltar, sem permittir duvida sobre a 
legitimidade da intervenção em qualquer das hypotheses a que se refere, o 
mesmo não acontece com o outro caso a que tambem se refere e que está 
inscripto no seu n. 2. Ahi dispoz o legislador constituinte que póde e deve 
Ler lo!.?ar a intervenção nos Estados, para a manutenção da fórma republi-
cana federativa. 

Mas eu posso e devo perguntar á Gamara : Que é fórma republicana 
federativa, no sentido constitp.cional ? Que se deve· entender por manutenção 
da fórma republicana federativa ? Como e quando deve ser promovida e 
effectuada essa manutenção ~ 

Salta aos olhos, Sr. Pres+dente, que para responder a isso precisamos 
antes de tudo ter uma compr~hensão perfeita, nítida, exacta, do que seja" fór-
rua republicana federativa"• ~uma vez conseguida essa comprehensão, não 
podemos deixar de determina,.r os casos em que, perigando a dita fórma, o 
Poder Executivo da União ou o governo federal poderá intervir nos Estados 
para mantel-a em toda sua plenitude e pureza. 

Teremos nós na Constituição Federal meios de saber o que se deve en-
tender por fórma republicana federativa? Abstrahindo dos principios e idéas 
que todos temos bebido nos autores do direito publico, nos escnptores que 
teem produzido commentariO!j e obras de grande valor doutrinario sobre o 
systema que nos re&'e, teremo na propria Constituição elementos para deter-
minar o que seja a l'órma rep1fblicana federativa? Parece que sim, Sr. Presi-
dente e Srs. deputados. 

A fórma republicana federativa de que trata a Constituição não póde ser 
(pois não quero nem devo sunpor absurdo e inepto o legislador constituinte) 
sinão aquella que, consagrancio a abolição do privilegio monarchico, faz de-
rivar os poderes publicos da fpnte popular, pelo processo representativo. 

E' esse o conceito que se J?Óde extrahir do art. 1. 0 da nossa lei funda-
mental. 

Declarando que a fórma d~ governo do Brazil é a Republica Federativa 
sobre base representativa, o lel?islador constituinte deixou firmada a coropre-
hensão do nosso regimen polittco e, portanto, claro o significado desta expres-
são do art. 6. 0 ufórma republicana federativan. 

Ella deve ser, por consequ,encia, entendida como aquella em que os Es-
tados e a União por elles formada constituem-se politicamente, por delega-
ção popular, sem privilegios de pessoas ou de classes , com funccionarios 
responsaveis, com poderes discriminados e limitados uns pelos outros, etc. 
A par de tudo isso, é claro que deve estar a plena couform,idade dos institu-
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tos locaes com a organisação geral e, eonsequentemente, a subordinação 
delles aos princípios cardeaes adoptados no pacto federal. 

Expostas estas idéas, assentados estes princípios, cumpre-me abordar 
immediatamente o assumpto com que estou occupando a attenção da Ca-
mara. 

Em face do art. 6. 0 n. 2 da Cons tituição, impõe-se-nos ou não a necessi-
dade, direi me~mo, a urgencia de legislfl! sob~e- a materia do mesmo artigo? 
Devemos ou nao regulamentar aquella d1spos1çao? · 

A resposta affirmativa nos é dada pelo art. 34 da lei fundamental, que 
attribue ao Congresso Nacional o direito e o dever de decretar as leis orga-
nicas que forem necessarias para a perfeita execução da Constituição. 

Tambem a resposta affirmativa impõe-se ao considerarmos o absurdo , 
direi melhor, o perigo que resultaria da não especificação dos casos em que 
o governo federal pó de intervir nos Estados para manter a fórma republicana 
federativa. O arbítrio que por culpa nossa então caberia ao Peder Executivo 
da União poderia vir a ser fatalíssimo á autonomia dos Estados. Porque, 
senhores, o governo feder al tem inquestionavelmente o direito de usar, quando 
lhe parecer que as circumstancias o exigem, da attribuição contida no n. 2 
do art 6. 0

, e não tem a obrigação de esperar, para usar della, que nós 
regulam_entemos a disposição de que se trata. Mas sendo assim, como pode-
ria o Congresso dizer que em tal ou qual emergencia o Poder Executivo fe-
deral exorbitou, attacando e ferindo a autonomia estadoal? 

Vê V . Ex., Sr. Presidente, que a materia de que me occupo é importante 
e que 11rge regulai-a, não só para evitar o máo uso por parte da União de sua 
faculdade interventora, como para prevenir e cobibir os abusos, sinão os 
crimes dos governadores de Estados, que, desconhecendo seus deveres, podem 
opprimir os seus governados, transformando esta Republica em um conjuncto 
de dictaduras parciaes, peiores que certas fórmas de monarcbismo. Parece-
me evidente, senhores, que os governadores ou presidentes de Estados não 
podem abroquelar-se na autonomia local para constituírem-se em arbitro.s 
cliscricionarios e absolutos da sorte de seus concidadãos. Si tal cousa não é 
ne:qi póde ser permittida mesmo á União, é claro que a esta compete estabe-
lecer na federação o modus PiPendi republicano dos elementos que a compõem, 
quero dizer, dos Estados. 

UM SR. DEPUTADO. - Assim V. Ex. acaba comaautonomiadosEstados. 
O SR. MARTINS JUNIOR. - Hespondo ao illustre r epresentante que acaba 

de dar-me um aparte que, si com a regulamentação do · art. 6. 0 n . '.2 da Cons-
tituição alguem acaba com alguma cousa, esse alguem não sou eu, com o 
projecto que tenho a honra de trazer á Camara dos Srs . Deputados .. . 

UM SR. DEPUTADO. - Es te proj ecto estabelece a tutela. 
O Sn. MARTINS JUNIOR. - Mas sim a propria Constituição F ederal. 
UM SR. DEPUTADO. - E' o regímen da tutela que V. Ex. quer esta-

belecer . 
O Sn. MARTINS JuNroR. - E permitta-me ainda o illustre apai·tista dizer-

lhe que a sua observação não tem apoio, não tem assento, não tem base, em 
nenlium dos pensadores , em nenhum dos escriptores que teem explicado e 
commentado as constituições dos paizes que são o exemplo da fórma de 
governo que adoptámos; mais ainda, que tal observação, não se compadece 
com os textos dessas mesmas constituições . E é o caso de estender estares-
posta ao meu illustre collega o distincto represenlante da Bahia, que acaba 
de concordar com o illustre apartista. 

Senhores, sejamos sinceramente calmos e serenos deante de uma ques-
tão de tanta magnitude; não nos paguemos com palavras. Nós temos uma 
extraordinaria responsabilidade, não digo já perante a Constituição Federal, 
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á qual devemos todos obediencia, mas cleante da opinião publica e da nação, 
como homens politicos, como reJ>resentantes do povo. Não nos deixemos, 
portanto, levar por preconceitos de qualquer ordem. 

Sr. Presidente, eu não viria de modo nenhum atirará Gamara dos Srs. 
Deputados um projecto de lei que, mesmo baseado em materia constitu-
cional, não trouxesse no corpo todo o vigor emprestado pelo sangue das boas 
doutrinas, que nós queremos vigoroso e forte em organisações políticas como 
a dos Estados-Unidos, da Republica Argentina e da Suissa. 

Não se presuma, senhores, que minha atthude e lin~uagem neste momento 
são apenas determinadas por um parti pris, partidano ou por meras consi-
derações de politica local. A verdade é que o projc<..to que organisei e que 
procuro fundamentar é não só uma necessidade, em vista da Constituição 
Federal , como lambem um reclamo e uma consequencia das idéas que deve-
mos ter e defender num regimen republicano federativo b em constituído e 
entendido. 

A Constituição dos Estado-Unidos, que, é inutil repe tir, foi uma das 
fontes sinão a principal fonte do nosso direito publico constitucional, encerra, 
Sr. Presidente, no seu art. 4. 0

, secção 4. a, uma disposição correspondente ao 
equivalente á do n. 2 do art. 6° da Constituição Brazileira 

E' nestes termos ~e se exprime a constituição americana : 
" Os Estaclos-Umdos garantirão a cada Estado da União uma fórma 

republicana de governo ; protegerão cada um delles contra qualquer invasão 
e á requisição da legislatura ou do Poder Executivo (quando a legislatura 
não poder se reunir) e defenderão contra qualquer violencia interior. " 

(,2uem lêr este artigo poderá illudir-se á primeira vista sobre o sentido 
delle ... 

1 

O SR. VERGNE DE AnRE - - E' protecção e não intervenção. 
O Sn. MARTINS JUNIOR - •• . poderá crer que a Constituição americana está 

longe do pensamento contid,o no meu projecto ; mas quem medital-o bPm 
verá que na sua simplicidade e concisão (pois o dispositivo da Constiluiç<io 
americana é menos amplo que o ela nossa) estão comprehendidos quasi 
todos os casos que o meu projec to consigna. 

O illustre representante que me deu agora um aparte vae ver que não 
só a lição dos publicistas ainericanos, como tambem actos legislativos da 
grande Republica do Norte, ~onfirmam o meu modo de ver. . 

Tbomaz Cooley, cujo elogio n ão preciso fazer, estudando o art. 4º da 
Constituição americana, não r estringe o sentido da disposição <lesse artigo 
aos casos unicos a que parece querem applical-o os illustres representantes. 

AbsoluLamente não; no f1rt. 4. 0 da. Constituição americana vê o eminente 
commentador um grande numero de casos em que o governo federal póde 
intervir nos Estados, protegendo ora os respectivos governos e instituições, 
ora os cidadãos delles. 

E' assim que no cap. li \ie sua obra The general principles of constitu-
tional larv , Cooley enumera os casos que cabem dentro do art. 4.0 , sec. 4ª e 
indica os seguintes : 

1. 0 , mudança na fórma de governo, que póde ser determinada já por actos 
hostis de poder extranho, já por movimento revolucionario da população 
mesma dos Estados e já por medidas ou actos dos governos estadoaes que 
roubem ás instituições locae;s o seu caracter republicano (thus they might in 
that manner set up a monarchy, or so restrict sufl'rage as to deprive repre-
scntation altogether of its popular character, anel t hereby establish an aristo-
cracy): 2.0 , recoris trucção (wf1enever a state government has been displaced 
by rebellion or other force); 3.0 , queixas ou reclamações ao governo sobre con-
flictos (when a dispute arises respecting whether a particular instrumenl 
has become established as tqc constilution of a state, and there are parties 
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· claiming under and in opposition to it, or when the executive or legislative 
offices of a state are the subject of contest); 4°, invasão e insurreição. 

Os casos de invasão e insurreição estão expressos na Constituição Bra-
zileira em numeros destacados; não são assim os outros, enunciados por 
Cooley, os quaes, entretanto, não podem deixar ele caber no n. 2 do art.6°. 

Assim o caso de reconstrucção dos Estados já teve entre nós um momento 
em que foi actualissimo, ele uma n~cessidade palP,itante ; deve recordar-se 
e Caroara de que em 1892, logo depois do golpe de Estado de 3 de novembro, 
em virtude da desorganisação que então se deu nos Estados, houve no Con-
gresso Nacional caloroso debate aproposito disso, e me lembro de ter lido 
nos Annaes que exactamente fundado, e muito bem fundado, no n. 2 do art. 6° 
da Constituição Federal, o illustre actual ministro da fazenda, o Dr. Felis-
bello Freire, em brilhantíssimo discurso e não menos brilhante parecer, pro-
vou que o caso de reconstrucção dos Estados, por intermedio da autoridade 
federal , estava comprehendido na disposição do n . 2, art. 6°, da Constituição . 

Resta saber.· Sr. Presidente, si o espírito e a lettra do projecto que estou 
fundamentando se accordam com as doutrinas de Cooley. 

Parece-me não poder haver duvida a esse respeito, uma vez crue o illus-
tre publicista americano defende a intervenção federal nos Estados para 
garantir a forma. de governo republicano nos muitos casos que enumera. 

São extraordinariamente expressivas estas palavras de Cooley, nas 
quaes elle affirma categoricamente à. necessidade da intervenção : 

«ln the case of a disputed state government it may b ecome necessary 
for the political departments of the United States government, in the perfor-
mance of their own duties to recognize one of the two as rightful; and when 
this takes place the recognition will bind the government ot the Unitecl Sta-
tes in ali its departments and also the people." 

Ora, Sr. Presidente e senhores, não posso comprehender como, á vista 
das opiniões ou antes das lições de Cooley sobre o texto da Constituição 
americana, ha quem diga que ataca a autonomia dos Estados a intervenção 
dos poderes ela União em casos determinados para a manutenção da pureza 
do regímen republicano federativo. 

Essa intervenção ~ exactamente a caracterislica das federações. 
O Sr. deputado Pedro Vergne, que me honrou com os seus apartes e que 

estimo e respeito como um dos melhores talentos da geração acaclemica de 
que fizemos parte, não pócle deixar de conceder-me que o meu ponto de 
vista é o da generalidade dos publicistas que se teem accupado do regímen 
federativo. 

Senhores, é sabido que não ha confusão possivel entre o que seja uma 
confederação de Estados e o que seja uma federação. 

Nós com a Constituição ele 24 de fevereiro não temos o que os juriscon-
sultos allemães chamam, na sua expressiva linguagem, um Staatenbund -
mas sim um - Bundestaat,· temos o Estado federativo e não uma confede-
ração de Estados. 

Em uma confederação de Estados, todos os indivíduos que compoem a 
aggremiação social guardam a autonomia mais completa, teem a indepen-
dencia quasi absoluta, que os desliga do poder central, apenas sendo conce-
dido a este poder o direito de represental-os em certas questões de caracter 
internacional, mas guando se trata de uma federação de um Bundestaat, de 
um governo federativo, como o americano, o suisso e o brazileiro, absoluta-
mente não ha tal cousa e os Estados todos cedem uma parte da sua indepen-
dencia, da sua seberania, da sua autonomia, para a constituição ele um forte 
poder central, não só representante da nação inteira no exterior, como fisca-
lisante· dos negocios internos, e guarda das instituições geraes e locaes. 

O contrario disto é o desconhécimento de princípios constitucionaes 
comezinhos, é peior ainda do que isto, o es tabelecimento ela anarcbia mais 
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completa em todo paiz que escolher a fórma federativa, para se reger politi-
camente. 

Esta é a lição dos escriptores, esta é no assumpto a verdadeira doutrina 
com a qual teem-se conformado todos os grandes espiritos, e eu não vejo 
por que razão havemos de estacar, como Dante deante da loba, e_m frente 
dessa cabeça de Medusa da autonomia estadoal, que (seja dita a verdade) 
ainda não chegámos a comprehender perfeitamente, para deixarmos sem 
solução questões que entendem com o progresso e a ordem que devemos 
querer no paiz e nas instituições! 

Os illustres representantes que me honraram com seus apartes, apartes 
que do coração agradeço, ouviram a opinião de Thomaz Cooley, o grande 
autor de A treatise on the constitutional limitations which rest upon the lef!iS-
lative power of the States of the American Union, e eu poderia ainda citar 
Stary, Curtis, Simon Stern e Walker, que com elle concordam mais ou 
menos expressamente. Acho excusado fazel-o, mas o que julgo necessario é 
affümar á Camara que na propria collecção de leis ordinarias dos Estados 
Unidos do Norte são encontradas diversas que tornam claro o direito de 
intervenção do "'Overno federal nos Estados. 

Na impossfuilidade de trazel-as na integra para esta tribuna, eu me 
referirei a uma autoridade na materia, ao illustre prol'essor argentino D. José 
Manoel Estrada, cuja probidade scientifica é de certo acatada pela Camara. 

Na brochura que aqui tenho e que ~:>e intitula Notas in-extenso de las 
conferencias del catedrático D. José JYfanoel Estrada en la Universidad, lê-se 
o seguinte, á paO'. 109 (Lê.) 

Ahi tendes, '!:ir. Presidertte e senhores, a indicação das leis que em apoio 
da Constituição e para b em executal-a tiveram os Estados Unidos de fazer 
para regular a intervenção do governo da União nos Estados . 

São decretos de 1795, 1807, 1861 e 1871, que, segundo o illustre professor 
citado, estabelecem cinco ca os diversos, nos quaes o "'OVerno da União 
11 puede acudir com fuerzas armadas, para ejercer en los Estados accion 
tuitiva ó coercitipa." 

A ultima dessas leis é talvez a mais importante dellas, porquanto dispõe 
que o governo federal é autorizado a 11 allanar el auto-gobierno local, d 
jin de hace1' efectivas, baj o la aiitoridad de la Nacion, las garantias constitu-
cionales. " 

Estudando o assumpto das garantias das instituições lacaes em um 
Esta.do federativo, D. Manoel Estrada, depois de assentar o principio capital 
e indiscutível ~e que " o federalism<? cons~ste na co-existencia de auton<_>~as 
locaes subordinadas a uma soberania nacional '" demonstra com as opillloes 
do Federalista e de Curtis que na A!nerica do Norte esse principio foi o 
inspirador da disposição do art. 4. 0 secc. 4·ª da Constituição. 

Peço permissão, senhores, para citar-vos alguns trechos do illustre 
cathedratico da Universidaé!.e de Buenos-Aires. (Lê.) 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, pela explicação que dá D. Manoel Estrada, 
fundado em Curtis e outros, do que seja uma fórma republicana de governo, 
que eu tinha o direito de ir mais longe do que fui, no pro,jecto que justifico . 
Podia e devia talvez ter nel~e incluido este caso de intervenção - o de não 
existencia, de direito ou de facLo, de um dos dous poderes pulbicos que são 
constitucionalmente necessarios para que se diga que ha fórma de governo 
republicana em um Estado. 

Não o fiz, Sr. Presidente; mas posso e devo perguntar á Camara neste 
momento si, em face da douLr·ina e em vista das fontes do nosso direito 
constitucional, póde a União, podemos nós perinittir que o funccionamento 
das instituições locaes ou estadoaes seja perturbado e pervertido em uma 
federação, pelo anniquilamento de um dos poderes constitucionaes; si 
podemos e devemos consentir que em um Estado qualquer da União brazileira 



- Í95 _,_ 

um governador ou presid.enLe, por exemplo, se sobreponha a qualquer outro 
poder que tenha nascido com elle elo voto popular e que eleva ser harmoni-
camente contrapesado com os demais para produzir a felicidade commum, 
o bem geral e pul)lico !? A resposta ela Camara, que por boma clella não 
pócle deixar ele ser negativa, abrirá margem a uma outra pergunta, que é a 
seguinte: 

" Sem a regulamentação elo n . 2 elo art. 6. 0 ela ConsLítuição Federal como 
se poderá impedir que taes absurdos, que taes anomalias succeclam !? E a 
verdade é que ellas já teem surgido entre nós. " 

Si quereis um exemplo, senhores, o Estado que tenho a honra ele repre-
s.entar se encarrega de o fornecer. Na infeliz terra pernambucana o gover-
nador actualmente é o poder unico, tripudiante sobre as ruínas dos outros; 
alii o actual chefe elo Executivo, o Sr. Barbosa Lima (a personifica<:ão elo 
espírito anti-republicano) é a autoridade exclusiva, absorvente, omnimocla, 
omnipotente, irresponsavel, que se assenhoreou ele tudo pela força do despo-
tismo ! 

O Sn. CoELH·o CINTRA. - Não apoiado. (Mw0 murio na bancada pernam-
bucana.) 

O SR. MARTINS JUNIOR. - Dizer não apoiado é um modo vago e commoclo 
ele protestar; eu provocaria, eu provoco o Sr. deputado Coelho Cintra a vir 
provar, com alleg·ações de factos e com documentos nas mãos, que o que 
eu estou aifirmando sobre a actual situação política ele Pernambuco nào é 
exactamente a verdade ! 

Sim; temos o exemplo de Pernambuco, Sr. Presidente, e si eu desco-
nhecesse os estylos do nosso regímen, si além disso não comprehendesse que 
não elevo desvirtuar o assumpto com questões ele política local, que me 
levariam longe . .. 

O SR. GONÇALVES FERREIRA. - Mas si V. Ex. trouxer para aqui essas 
questões ha de ter resposta. (Outros Srs. deputados dão apartes .) 

O Sn. MARTINS JUNIOR. - Repito, senhores, o que disse ao Sr. deputado 
Coelho Cintra; isto é, que estou ou esta.rei prompto a discutir a poliLica do 
meu Estado, demonstrando que reina alli a maior anarchia, proruovida pelo 
actual governador. 

Depende isso ele quererem os illustres representantes acceita.r a dis-
cussão. 

O illustre Sr. deputado Gonçalves Ferreira diz que eu terei resposta si 
discutir o estado das cousas politic~s em Pernambuco. 

Creio bem que a teria, e lamento que a occasião não seja opportuna 
para liquidarmos. perant~ a Camara o ca~o de_ Pernambuco. 

Sena para mun motivo de grande satisfaça.o o poder descrever, ana.lysar, 
desfibrar a administração e a política do Sr. Barbosa Lima, os negocios pu-
blicas de Pernambuco, emfim. 

Ao mesnos o paiz inteiro ficaria sabendo de uma vez por todas que o 
Estado em que nasci e que aqui r epresento supporta hoje o jugo ela mais 
ferrenha. dieta.dura, da monocracia mais aviltante, exercida por um gover-
nador que se. sobrepoz ao Poder Legislativo, que o annullou, que reune e 
monopolisa as attribuições de legislar, de executar e talvez de julgar ! (Não 
apoiados de alguns Srs. deputados de Pernambuco.) 

O Sn. GONÇALVES FEnREIRA. - A culpa é do Congresso, que se não 
reune. 

A Camara dos Deputados não funccionou esle anuo. 
O Su. MARTINS JUNIOR. - O illustre representante sabe bem por que 

r?-zões a Camara dos Deputados de Pernambuco não pôde este anuo func-
c10nar. 
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O que, sobretudo, determinou esse procedimento foi a inutilidade pra-
tica dos trabalhos do Poder Legislativo, pois as leis feitas o anno passado, 
vetadas mas não votadas por dous terços, foram repudiadas pelo Sr. Bar-
bosa Lima, que as não quiz executar. 

Sabe o illustre apartista, e é preciso que esta Camara tambem o saiba -
que alêm do mais, ao Congresso de Pernambuco não era licito (porque não 
era decente) collaborar com um governador apenas de facto, que tendo sido 
legalmente responsabilisado e suspenso do exercido do seu cargo, continuou 
e continúa no governo, prestigiado apenas pelas carabinas da policia ! (Não· 
apoiados de alguns Srs. deputados por Pernambuco.) 

Não admira, pois, que a Camara dos Deputados de Pernambu co não se 
tenha ultin1amente reunido. 

Desarmada, sem meios de se impor á dictadura, ella não podia J?.em de-
via funccionar. 

O SR. GoNÇALVES FERREIRA. - Dá um aparte . 
O SR. MARTINS JUNIOR. - Nã.o tem razão V . Ex. Acabo de mostrar que 

o Congresso Pernambucano procedeu com criterio na emergencia actual. 
Sr. Presidente, retomo o fio das considerações que estava expendendo 

quando fui obrigado a desviar-me do assumpto de que me occupo. 
Ficou visto que, nos termos da Constituição e leis americanas e de ac-

cordo com os respectivos commentadores, a intervenção federal nos Estados 
é uma necessidade, sinão uma condição do regímen federativo. 

Será, porém, sómente a Constituição americana que nos levará a essa 
conclusão? A intervenção encontrará apoio nas leis fundamentaes e organi-
cas de outras republicas fed1erativas ? Certo que sim. 

E' assim. que exam.inan10 as Constituições ela RepuJ)lica Argentina e da 
Suissa encontraremos dispo;sições que determinam ou que justificam., em 
dados casos, a intervenção federal nos Estados. 

A Constituição Argentina, por exemplo. 
O SR. PRESIDENrn. - Pqndero ao nobre deputado que está a terminar a 

hora do expediente. 
O SR. MARTINS JUNIOR. -- A' vista da observação de V. Ex., requeiro á 

Gamara a prorogação da hora do expediente por 3o minutos, para que eu 
possa terminar as m.inhas cqnsiderações. Caso m.e seja negada a prorogação, 
V. Ex. me inscreverá par91 continuar a occupar a attenção da Gamara 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE. - Nfí.o ha numero para votar a prorogação pedida . 
por V. Ex. 

Nestas condições V. Ex. poderá continuar, resumindo, porém, o seu dis-
curso. 

O SR. MARTINS JUNIOR. - Farei, Sr. Presidente, tanto quanto possível 
para ser breve, obedecendo de bom grado á observação que V. Ex. me faz. 

A Constituição Argentina, senhores, regulando as relações do governo 
central com as provincias, fpi ainda mais explicita, mais incisiva do que a 
Constituição americana. , 

O art. 6. 0 da Constituição argentina dispõe que o governo federal inter-
vem no territorio das proviljtcias (note-se : a Constituição argentina diz cla-
ramente que o governo interl()em no territorio das provincias) ou para garan-
tir a fórma republicana de governo ou para repellir invasão estrangeira, ou 
ainda á requisição das autoridades constituídas para sustental-as ou r estabe-
lecel-as si tiverem sido depostas por sedição ou por invasão de outras pro-
vincias. , 

Fazendo a analyse desta disposição constitucional, diz D. Manoel Estra-
da que o governo da Repqblica Argentina intervem nas províncias motu 
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proprio para garantir a fórma republicana de governo e o livre e regular 
exercicio das instituições. 

Os casos em que se faz necessaria a requisição das autoridades provin-
ciaes para a intervenção são os de insurreição e invasão de outra provincia. 

" La nacion (diz Estrada) garante no solamente la forma republicana sino 
el ej ercicio regular de las instituciones. Aunque la fórma se conserve, si el 
ejercicio de las instituciones está interrumpido y el puehlo de una provin-
da privado de su goce, la Nacion debe 'hacer efectiva la garantia que ha per-
roetido el articulo 5. 0 da la Constitucion.11 

Realmente, senhores, ainda mais expressa, mais clara do. que a ameri-
cana, a Constituição da Republica Argentina determinou que, mesmo quando 
não se désse mudança radical na fórma de g·overno das provincias, dando-se 
comtudo a corrupção e o abastardamento das instituições, tivesse logar a 
intervenção . O illustre professor da Universidade de Buenos Aires, que 
tenho estado a citar, formúla esta pergunta na hypothese : 

uSi la forma de gobierno no ha sido variada, si no hasido convertida de 
republicana en otra cualquiera en alguna provincia, procede la intervencion 
nacional motu proprio cuando haja sido corrompida y las institucioues sran 
bastardeadas ?11 

E o mesmo professor responde resolutamente : 
«Pienso que si.11 
Nem se comprehende, Sr. Presidente, em um regimen federativo cuja lei 

fundamental declare manter nos Estados a fórma republicana, que, não 
mais a fórma, porém apropria essencia, o fundo mesmo, do regímen estabe-
lecido, seja deturpado , falsificado e pervertido pela annullação das liberda-
des locaes, quer individuaes quer municipaes, e pelo anniquilamento brutal 
de qualquer dos poderes publicos. 

E note-se que neste ponto a Constituição brazileira não podia deixar de 
se ter subordinado principalmente ao ponto de vista que predominou na 
Argentina, porquanto, ao fazer-se entre nós a RepuJ)lica, não tinhamos como 
elementos de nossa nacionalidade . colonias independentes, como os Esta-
dos Unidos, mas sim, provincias centralisadas, como a Republica Argentina. 

Conclúo dahi, Sr. Presidente, que na disposição do n. 3 do art. 6. 0 da 
nossa Constituição está garantido o jogo regular dos poderes e instituições 
estadoaes, que precisa e deve ser mantida pelo governo federal. 

Passarei a fallar da Constituição da Suissa, da lei fundamental da grande 
Confederação Helvetica, o paiz classico da liberdade política e das boas pra-
ticas da federação. 

Na Constituição Suissa regulam a materia da intervenção os arts. 5. 0
, 6. 0

, 

15, 16 e 102, e quanto ás hypotheses de que m e occupo dispoem principal-
mente os dous primeiros 

Pelo art. 5.0 a Confederação garante aos cantões não só o seu territorio 
e sua soberania (limitada pelo art. 3°), como as respectivas Constituições; a 
liberdade e os direitos do povo, os direitos constitucionaes dos cidadãos, etc. 

Pelo art. 6. 0 os cantões (note a Camara que não se falla só do governo 
dos cantões) são obrigados (não é facultativa, é imperativa a disposição) a 
pedirá Confederação a garantia de suas Constituições. 

Daqui vê-se em que alta conta teem os republicanos suissos a pureza 
das instituições locaes, quanto elles comprehendem a necessidade de ter 
uma Republica que não seja um conjuncto incongruente e cahotico de despo-
tismos parciaes, de tyrannias locaes. 

Foi naturalmente por terem comprehendido isso que a partir de 1848 os 
altos poderes publicos da Confederação Helvetica accentuaram nas leis a 
predominancia da soberania nacional, em contraposição á dos cantões. 

Não sou eu quem o diz, senhores ; é um escriptor notavel, L. Marsanche, 
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um dos mais criteriosos e populares commentadores da Constituição da 
Suissa. 

Eis as suas palavras, que leio á pag. 9 do seu interessante livro La Con-
f ederation I-l~ l!Jet~qq,e : . . , . . , . . .. 

" 11 est b1en ev1dent que dans un Etat fec].eratif il faut un certam équili-
bre entre le pouvoir central et les états de l'Union pour le maintien de$ bons 
rapports. Jusqu'en 1848 c'est la souveraiueté cantonale pii âvait te premier 
pas. Depuis 1848 eL surtout depuis la revision constitutionnelle de 1874, l'ín-
íluence préponderante delasouv~raineté fédérale s 'est subs titu~e ~ l~ pren;1i~re. " 

Não são sómente os textos legaes, que faliam neste $entid,o, senli9re$. 
A c,a!Ilara deve recordar- se da intervenção armada do Conselho Fetleral 

da Suissa no cantão do Tessino. 
O Sn. NILO PEÇANHA. - E é um cantão, dos mais importantes, o Tessiuo. 
O SR. MARTI,NS JuNIOR. - P4 perfeitamente o illustre deputado. 
Pois bem ; em 1889 por occasião das eleições do Grande Conselho e pol' 

causa das , agitações promovidfl.:;; no tessino, deante das quaes o governo 
cantonal nenhuma attitude séria tomou, praticando entretanto actos violen-
tos como fos sem as encarcerações de ad versarios políticos, o governo federal 
da Suissa interveiu militarmente naquelle cantão. 

Um commissario federal, o Sr. Borel, foi mandado ao Tessino com ple-
nos poderes para r estabelecer a ordem e sustentado por uin batalhão levan-
tado em Zurich. 

O governo tessinez p ro testou, depois , p er ante a assembléa nacional con-
tra os actos do Conselho Federal, e a assembléa liquidou a questão appro-
vando a conducta do govel·no. 

Peço licença para corrphorar minhas allegações com as palavras de 
Marsanche. (L €). 

Não irei adeanLe, senhores ; abuso ha quasi hora e meia da attenção da 
Gamara (não apoiados) e o que fica dito me basta. 

Não posso acreditar, Srt Presidente, que os meus ·collegas de represen-
tação nacional condemnem o meu projecto sem estudar pro.hnidamente o 
assumplo. 

Es tou convencido de qu.e elle fere uma das questões capitaes do nosso 
direito conslitucional e questão que joga com a felicidade e a pf1.z publicas . 

Espero, pois, que as icléas agora emitlidas por mim determinarão ao 
menos o desejo de meditar sobre a materia e de procurar para ella a me-
lhor ou a m enos má das soluções. 

O que desejo fique a sseµtado, o que me esforçarei por demonstrar, é que 
nós não temos o direito de silenciar sobre um assumpto grave como este e 
nem mesmo podemos ou deycmos protellar a discussão sobre elle. 

Accencler almenaras ou pharóes no alto elas penedias é uma necessidade 
para evitar naufag'ios ; illun:iinar com disposições claras, crystalinas como a 
verdade, os pontos culminantes, as cmniadas de uma Constituição política, 
é um dever social, para preyenir os cidadãos contra o despotismo e as ins-
tituições contra a quarchia ! (Muito bem) . . 

Estudemos, por·tanLo, seµhores, com aí4ico, sem prejuízos, sem preven-
çõei;, sem attender a quaescn1er conveniencias de momento , o n. 2 do art. 6° 
da Constituição Brazileira, e11 ~udemol-o e regulamentemol-o devidamen te. 

Só assim teremos cumprido o nosso dever de legisladores e, mais do 
que i <;<;o, o nosso dever de p ft. Lriot as ; pois só assim teremos evitado qt\e a 
Republica, que Lauto amam os, seja uma ignohil bandeira de retalhos , des-
t inada a cobrir aqui e alli os i;nenos r epublicanos de todos os regimens lo-
caes , forjados pelo arhitliq e mantiçlos pela força brutal ! . 

Sim , Sr. Presidente e Srs ., deputados , não esqucçam ós que em, um~ fede-
ração as soberanias estadoaes , cántonaes ou proVi.nciaes são fatalmente limi-



-199 -

tàdas pelo bem pti.blj.co e pelo caràcte~· das ínstituições acceitas pela União, 
e estabeleçamos, a par da responsàhilidaCle Cla Uhlão pera)fte a NaÇãb , ares-
ponsabilidade dos Estàdos pet·ante a Uhliio, - fechá, cupola, chave de abo--
bada do nosso edificio politico . Parece-me que '>Ó procedendo dessa maneira 
daremos aos cidadãos dos Estados o goso completo dos direitos indivicluaes 
~arantidos p ela Constituição Federal e poderemos, olhando as Capitaes e os 
filhos dos :E:stados, exclamar com o poeta Swinburne : Fair fortress and 
fortress of sons born free ! Slaves of noman, subjects of none ! · 

(Muito bem, muito bem. O orador é cumprimentádo por muitos Srs. de-
piitados.) 

O Sr. Presidente. - O projecto do ,nobre deputado fica sobre a 
mesa até ulterior deliberação, visto estár finda a hora do expediente. 

SESSÃO DE 28 DE JUNHO 

E' lido, apoiado e julgado objecto de deliberação e enviado á Commis-
são de Constituição, Legis1ação e Justiça o seg·uinte 

PROJECTO N° II - .1894. 

Estabelece os casos de intervenção do Governo Federal em negocios peculiares 
aos Estados; nos termós ao art. 6 .-º n. 2 da Constituição da Republica e dá 
outras providencias. 

O Congresso .Nacional resolve: 
Art. 1. 0 São casos de ihterveiição do Gbverno ,Fel:leral erri negocios pecu-

liares aos Estados, nos termos do art. 6. 0 n. 2 da Constituição ela Republica, 
os seguintes : 

1. º A proclamação pelo povo ou a decretação por algum dos poderes 
estadoaes da fórma de governo monarchica em qualquer de suas modali-
dades; 

2. 0 A cóoparticipação, por actos positivos e claros, dos governadores ou 
presidentes de Estados em qualquer movimento revolucionario ; geral ou 
local, que vise modificar, no sentido monarchico, o regímen estabelecido 
pela Constituição_ de 24 de fevereiro ; 

3. 0 A opposição ou resistencia dos governador~s ou pl(esiden,tes aos de-
cretos e sentenças dos poderes legislativo e judiciario estadoaes em materi_a 
de respo~sabilidade dos mes!I).Q!i &'Q".~rnad91~es ou presidentes, uma vez que 
o respeç,t1yo. processo tenhá seguia o os tramrtes leg·aes ; 

4. 0 A recusa, sob qualquer pretexto, pór parte dos governadores ou pre-
sidentes, de deixarem o poder no fim do respectivo período governativo ; 

5.0 A dissolução pelos governadores ou presidentes, por acto escripto ou 
~or mero emprego de força material, dos Congressos ou assembléas legisla-
tivas estadoaes, quando á dissolução se opponha texto expresso das respec-
tivas constituições. 

Art. 2. 0 Entende-se fórma de governo monarchica , qualquer que seja sua 
denominação apparente, aquella em que ao Chefe do Poder Executivo são 
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·concedidas, conjuncta ou separadamente, as prerogativas da vitaliciedade, 
da irresponsabilidade por crimes politicos, e da transmissão do poder aos 
respectivos herdeiros necessarios ou simplesmente legítimos. . 

Art. 3. 0 A intervenção do Poder Executivo Federal em qualquer dos 
casos do art. r. 0 será obrigatoria, immediata e energica, cingmdo-se esse po-
der o mais possivel aos preceitos da Constituição do Estado de que se tratar 
e obedecendo ás seguintes regras : 

a) nas hypotheses dos ns. 1 e 2, agirá o governo em vista de communi-
cação da autoridade federal superior, militar ou judicial, existente no Estado, 
e na falta de tal communicação pela simples notoriedade dos factos ; 

b) no caso do n. 3, a intervenção federal terá por base requisição ou 
reclamação, devidamente escripta e assignada, de dous terços dos membros 
do Poder L egislativo do Estado ou da maiora dos membros do tribunal judi-
ciario encarregado do julgamento do governador ou presidente; 

e) na hypothese do n. 4, a acção do governo será provocada por qualquer 
das corporações incumbidas pela constituição do Estado de dar posse aos 
respectivos governadores ou presidentes; 

d ) no caso do n. 5 a intei·venção dar-se-ha em vista de reclamação docu-
mentada do poder legislativo es tadoal, representado pela Mesa ou Mesas da 
assembléa ou Congresso respectivo. 

Art. 4. 0 A acção interventora do Poder Executivo Federal para manter 
nos Estados a fórma republicana federativa será exercitada pelos meios que 
ao mesmo poder parecerem mais expeditos e praticas e visará, conforme as 
hypotheses; a repressão do movimento popular ou do procedimento incons-
titucional do chefe do executivo estadoal. 

§ r. 0 Relativamente aos ~overnadores ou presidentes, as medidas a tomar 
serão, nas hypotheses dos ns. 3 e 5 do art. I.º a intimação para restabelece-
rem a ordem legal perturba.,ia e, no caso de recusa, a substituição delles no 
governo por quem de direito, com auxilio e sob a protecção da autoridade 
militar federal; na hypothe!'je do n. 4. a substituição immediata, com intima-
ção prévia para a cessação qas funcções governativas. 

§ 2. 0 Nos casos dos ns. '- e 2 os expedientes a empregar serão aconse-
lhados pela gravidade das circumstancias. 

Art. 5. 0 Dos seus actos de intervenção nos termos desta lei o Poder Exe-
cutivo da União dará conhecimento, em mensagem especial, ao Congresso 
Nacional. 

Art. 6. 0 Praticados os actos necessarios para o restabelecimento da paz 
ou da normalidade constitucional nos Estados, o governo federal nenhuma 
outra providencia poderá toµiar que offenda a autonomia política e adminis-
trativa dos mesmos Estados, não lhe sendo licito estender a intervenção a 
outros casos não declarados nesta lei. 

Art. ?·º Os governadore$ ou presidentes que por e/feito da intervenção 
federal tiverem deixado o e:içercicio de seus cargos, ficarão destes privados 
até que sejam absolvidos pelos tribunaes competentes, federaes ou estadoaes, 
dos crimes em que tiverem picorrido . 

Art. 8. Revogam-se as disposições em contrario. 
S . R. - Gamara dos Def utados, 25 de junho de 1894. - Martins Junior . 



NOTA 

Projectos n.ºs 156, 189 e 179. 

Em 31 de Outubro é julgado objecto de deliberaçâo e e1wiado á 
Com. de Constituição . Em 16 de Novembro, o Snr. Milton requer 
a nomeação d' uma Com. mi.'lCta. O Snr . Geminiano Brasil ap1·esenta 
projecto. Em 20 a Com. dá parecer com snbstitiitir;o sob n. IB 2. 
Entrado em discusscio é encerrada sem debate em 23. Em 26 é appro-
í'ado em 1. • discizssâo. Dispensado de interstício a requerimento do 
Sr. Menezes Prado . Em 28 entra em 2.ª discizssào. Oram os Srs . 
França Carralho, Jl!J.enezes Prado, Prancisco Tolentino, Cincinato 
Braga. Ern 30 ora o Sr. Eduardo Ram.os. Ern 1. 0 de Dezembro 
oram o Srs. Goureia Lima e J11ilton que ojferece emendas. Encerrada. 
Em 3, a requerimento do Sr. Jl!Iilton é preferido para POtaçilo o pro-
jecto I5 6 . A requeriniento do Sr. França Carralho a rotação do art. I. º 
é nominal. São apprOPados o art . I .º e a emenda Jviilton ao mesmo 
artigo. São saccessiramenteapprMados os artigos 2. 0 e 5. 0 e a emenda 
do Sr. J11ilton para ser colocada depois deste ultimo artigo. E' appro-
rado o artigo 6. ºE' enfJiado o projecto com as emendas á Commissão de 
Constitaiçilo para redigil-o para 3 . ª discussão . Vae a imprimir a reda-
çâo sob n. I56 A. A requerimento do Sr. 1Vlilton é dispensado o inters-
tício. Em 4 (sessilo noctarna) entra em 3 .• discassão. Ora o Sr. Ednardo 
Ramos que ojf erece emenda. O Sr. Gerniniano Brasil apresenta izrn 
substitutioo qne se imprimiu sob n. 0 I 5 6 B. Encerrada a discizssâo. 
Em 5 prejerido para a rotaçilo este substitutioo a requerimento do 
autor . Fica empatada a rotação do requerimento do Sr. França Car-
valho para que a do projecto substitutiro n. I5 6 B seja nominal. Em 7 
são successiramente rejeitados o reqnerimento do Sr. França Carra llw 
e os projectos n. os I5 6B e I5 6A e as emendas do Sr. Eduardo Ramos. 





GAM ARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO 

N . 156 - 1894 

Declara estar comprehendido no art. 60, lettra I da Constitiiiç(i,o a compe-
tencia de resolve1' o Supremo Tr-ibunal Federal, medeante reclamação, todas 
as questões originadás de conflictos resultantes da duplicata de assenibléas 
ou de governadores ou presidente dos Estados. 
O Congresso Nacional resolve : 
Art. r. 0 Na disposição do art. 6o, lettra, 1 da Constituição da Republica 

está comprehendida a competencia de resolver o Supremo Tribunal Federal, 

Expediente. 

dos Estados. 

medeante reclamação, todas a~ questões que se 
originarem de conflictos, resultantes da duplicata 
de assembléas · ou de governadores ou presidente 

Art. 2. 0 Apresentada a reclamação peranle o tribunal, este providenciará 
no sentido de ser publicada a mesma no respectivo Estado para conhecimento 
dos interessados, que dentro de 20 dias poderão impugnal-a. 

Art. 3.° Findo este prazo, os papeis serão distribuidos a um r elator que, 
dentro de 10 dias, os apresentará com o competente relatorio em mesa do 
tribunal. 

Art. 4. 0 Discutida immediatamente a ma teria pelos juizes que o quizerem, 
será. por maioria de votos resolvido, si "a r eclamação é procedente ou não. 

Art. 5.0 Para execução deste juls-ado intervirá, si for solicitado, o governo 
da União. (Art. 6. 0 , § 4. 0 da Constitmção.) 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessõe , 27 de outubro de 1894. - A. JVfi lton. -A' Commissão 

ue Constituição, Legislação e Justiça. 

SESSÃO DE 16 DE NOVEMBRO 

O Sr. Milton. - Sr. Presidente, em tempo tive a honra de apresentai· 
um projecto a respeito d e assumpto ctue na minha opinião, é da maxima 
relevancia e opportunidade, porque se refere á duplicata das assembléas 

estadoaes e dos governadores ou presidentes dos 
Expediente. difl'erentes Estados da Republica. 

. Estas questões que se teem levantado em mai 
de um ponto da Uuião, precisam ser promptamente 'l.'esolvidas, tanto mai 
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quando questões iguaes, talvez mais graves e mais irritantes ainda podem 
surgir de um momento para outro e pôr em perigo a ordem publica e o 
respeito que se deve á lei. 

O projecto a que alludo, Sr. Presidente, foi remettido á Commissão dê 
Constituição, Legislação e Justiça, que infelizmente até hoje não lhe deu o 
necessario andamento. 

Comprehende V. Ex. entretanto, que urge dar uma solução legal ao 
assumpto, que aliás por si mesmo se impõe. 

Eu não presumo ter feito uma obra completa, e isto mesmo disse na 
occasião em que tive a honra de justificar o referido projecto; mas esperava 
que a commissão a que me refiro tivesse a bondade de emendai-o, corrigil-o 
cuidadosamente e sulJmettel-o immecliatamente á discussão da Gamara, 
para que elle pudesse ser mesmo na sessão actual approvado ou regeitado, 
conforme a Camara em sua sabedoria entendesse. 

A despeito de me ter dirigido pessoalmente ao nobre collega que p1·eside 
áquella commissão o Sr. França Carvalho, não tive a honra ele ser por S. Ex. 
attendido; de modo que até hoje o projecto não teve o parecer que entretanto 
é regimental, e desta tribuna solicitei com a maior insistencia. 

Nestas condições me parece que a Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça, não está muito disposta a estudar o assumpto e manifestar-se a 
respeito delle . 

Mas, convindo que sobre a materia se profira decisão prompta, immediata, 
venho requerer á Camara a nomeação de uma commissão mixta de seis 
membros, tres deputados e tres senadores, afim de que esta emitta o seu 
parecer a respeito do referido assumpto, com aquella urgencia que se faz 
mister. 1 

Devo, entretanto, declarar, não pela presumpção de que V. Ex. me queira 
incluir nessa commissão, lliªS em todo o caso para evitar o desgosto de ter 
de pedir dispensa clella e rqe recordando mesmo dos estylos invariaveis da 
Casa, elevo declarar que IDf! parece mais razoavel que o autor do projecto 
não faça parte da referida commissão, porque afinal de contas o seu voto 
seria de alguma fórma sus:peito, e é antes muito conveniente que seja a 
materia estudada por pesspas de todo estranhas ao projecto, e que possam 
dai· a sua opinão com a ruaxima imparcialidade e toda despreoccupação. 

Fazendo este requerimento, espero que a Camara o vote, appellando 
para o patriotismo dos no])res deputados e senadores que forem nomeados 
para fazer parte da comIT\issão mixta afim de com a maxima liJJerdade 
estudem o assumpto, e sobre este se pronunciem com o patriotismo e a 
correcção que lhe são pecu,liares. 

Mando á Mesa, o requerimento. (l"vfuito bem.) 
E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte Requerimento : 
" Requeiro a nomeação de uma commissão mixta, composta de seis 

membro<>, tres da Camara 4os Deputados e tres do Senado, afim de emiLtir 
parecer sobre o projecto n. 156, deste anno. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. - Milton . 

O Sr. Trindade. - Com o membro da Commissão de Legislação e .T ustiça, 
diz que a mesma não se tem reunido por falta de numero, estando já convo-
cada rerulião para amanhã, afim de tratar-se do projecto em questão, que já 
tem parecer combinado. 

Fica assim desfeita a censura que o orador precedente fez á commissão. 

O Sr. l\lilton (para uma explicação pessoal) . - Sr. Presidente, o nobre 
representante pela Parahyba do Norte equivocou-se suppondo que eu quiz 
levantar uma censura á corri.missão de que S. Ex. faz parte. 

Tal não foi a minha inteµção, apenas estranhei não ter vindo até agora o 
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parecer da elita commissfo sobre um_proj ecto cuja ma.teria reputo import~~c. 
V. Ex. sabe que mesmo pelo regimento da Casa, quando uma commtssao 

não dá parecer sobre qualquer projecto, dentro de 15 dias a Gamara tem o 
direito de fazer entrar este projecto em discussão, independentemente ele 
qualquer parecer. · 

Quando apresentei o requerimento, por cuja approvação insisto ainda, 
não tive outro intuito sinão apressar a solução de um assumpto, que é rele-
vante, no meu conceito. 

Si o nobre deputado allega que amanhã se reunirá a cornmissão e que 
daqui a dias virá com certeza o parecer, isto não importa; mesmo assim 
eleve ser nomeada a commissão especial, porque será esta mais um elemento 
de luz para a Gamara formar o seu juízo sobre o as'>umpto, e· deliberar com 
maior acerto e prudencia.. 

Uma cousa não exclue a outra, e, portanto, insisto a.inda· no meu reque-
rimento que me parece de toda a opportunidade, salvo circumstancia posterior 
que venha modificar a minha opinião. 

O SR. JosÉ CARLOS. - Para não acontecer como o projecto das loterias 
que es tá ha 60 dias na comrnissão. 

O SR. MrLTON. -A Gamara resolva como entender de jus tiça. (Jllluito bem.) 
Ninguem ma.is pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a 

votação. 

N. 179 - 1894 

Autorisa o Pode1· Executivo a intervir no Estado de Serg-ipe, em ordem a 
assegurar a posse e o exercício dos poderes legislativo e executivo esta-
daaes : á Assembléa Legislativa installada a :; de setembro do corrente 
anno na cidade do Rosario, e aos cidadãos Dr. José Luiz Coelho e Campos 
e coronel Antonio de Siqueira Hm·ta, presidente e vice-presidente do 
Estado, reconhecidos e proclamados. 

Considerando : 

que, no tra.nsacto período presidencial do Estado de Sergipe, achava-se 
investido das funcções de deposita.rio do Poder Executivo est adual o cidadão 
capitão Dr. José Cala.zans; 

que, sob sua presidencia, em plena paz, havia se realisado a 28 de feve-
reiro do corrente anno, a eleição dos membros da a.ssembléa legislaliva. do 

Esta.do para o biennio de 1894 a 1895 (eleição livremente 
Parecer. feita perante mesas legaes , fisca.fisada. po1· todos os 

grupos polilicos e devidamente apurada. sem reclamação 
ou protesto contra a sua verdade, sendo os resultados da eleição e da' apu-
ração por igual publica.dos pela imprensa ele todos os matizes), expedindo, 
em consequencia, a junta apura.dora competente, diploma aos 24 cidadãos 
ma.is votados; 

que, a 3 de setembro, 18 dos diplomados compareceram para as sessões 
·prepa.ratorias no edi ficio da assembléa encontrando o recinto occupado ou 
invadido por indivíduos que os impediam de iniciar suas reuniões, sendo 
taes indivíduos ampara.dos pelo 33° batalhão de infantaria, representado 
pelo seu commandante e officiaes que alli se achavam á pa.izana.; 
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que, communicado o facto ao presidente do Estado, houve este pot• 
melhor, no exercício da attribuição que lhe confere o art. 6° § 3° da Consti -
tuição Sergipana, designar para a reunião ela assembléa a cidade (então villa) 
do Rosru:io do Cattete, onde os diplomados, terminado o trabalho da verifi-
cação de seus poderes, trabalho que a· elles exclusivamente competia ex-vi 
da disposição do regimento intemo da assembléa, e devidamente installada 
a? de setembro, dia desi~nado pela Constituição. a assembléa legislativa, 
lendo perante ella o Presidente do Estado a sua mensagem, f'unccionaram 
por algum tempo, approvado, na forma da mesma Constituição, o acto pelo 
qual a assembléa fôra convocada para aquella cidade, elaborando leis, 
apurando a eleição presidencial e nesta conformidade reconhecendo e procla-
mando eleitos para o período ].?residencial immediato - Presidente - o 
cidadão Dr. José Luiz Coelho e Campos e - Vice-Presidente - o cidadão 
coronel Antonio de Siqueira Horta; 

que, este ultimo já prestou o compromisso de bem servir o cargo para 
que foi eleito, fazendo-o conforme a Constituição estadual (art. 29), perante 
o Tribunal da Relação do Estado, por não estar funccionando a. assembléa 
legislativa, que adiára suas sessões para 20 do corrente mez de novembro ; 

que, emquanto assim tinha logar o f'unccionarnento regular das institui-
ções políticas de Sergipe, em Aracajú uma assembléa de não eleitos e como 
taes não diplomados, simulando urna verificação de poderes contra todas as 
formulas regimentaes , sem actas da eleição, arbitrariamente, ou antes, por 
indicação do então commandante do 33° batalhão, intitulava-se Poder Legis-
lativo do Estado para o fim indecoroso, notoriamente sahido , de reconhecer 
Presidente do Estado um candidato inelegível e não eleito, o coronel Manoel 
Prescilliano de Oliveira Val1adão; 

que, _por essa o~c:i~iãp, ~stituia-se _naquella capital um goyerno de 
acclamaçao de que ío1 uryestido o presidente da falsa assemblea, sob o 
pretexto de abandono do cargo de presidente constitucional, quando nenhum 
faclo absolutamente caracterisa esse abandono, e a deepeito de jamais ter 
sido este convencido de tal delicto em processo regular, como é de direito e 
a propria Constituição prescreve; 

finalmente, que transmittia-se, pouco tempo depois o governo do Estado 
ao coronel Manoel PresciliaP:o ·de Oliveir~ Vall~dão, que.° detem, declarado 
eleito pela pseudo assemblea, apezar de meleg1vel em vista do art. ?9 n. 3 
da Constituição por não residir no Estado durante os dous annos anteriores 
á eleição, nem represental-q no Congresso Nacional ou estadoal, e quando 
tal não fosse não tinha sido eleito como foi declarado pela assembléa legiti-
ma approvaudo o parecer d~ sua commissão de poderes : 

Considerando : 
que, dá-se o caso de ter sido tumultuariamente alterada a ordem consti-

tucional nesse Estado da Republica, onde actualmente dous governos dispu-
tam a um tempo, a legitimidade de suas funcções autonomas, pretendendo 
cada qual delles ser o depositario da soberania estadoal, o que é absurdo e 
evidentemente attenta contr~1 o regímen republicano federativo; 

que, nesta emergencia, p por isso mesmo que « o federalismo consiste 
na co-existencia de autonomias locaes, sul)ordinadas a uma soberania 
nacional ,, (D. Manoel Estra,:ta, N_otas in extenso de las conferencias) cumpre 
á União, que representa esta ulüma, conhecer de taes acontecimentos, já 
declarando qual dos dous governos é o legitimo, já assegurando a este o 
seu livre exercício.; 

que, o art. n. 2 da nossa, Constituição Federal, que investe a União dessa 
attril)uição, tem toda a applicabilidade ao caso occorrente e não tolera 
controversias entre os const~tucionalistas norte-americanos, suissos e argen-
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tinos ao commentarem, das constituições de seus paizes, disposições conge-
neres; 

que, sómente da expressão gooerno federal, usada em nosso estatuto 
basico por importação do direito americano e argentino, tem emergido 
contenda sobre qual seja dos tres poderes federaes o competente para 
decidir sobre legitimidade de governos estaduaes ; 

que, ser tal competencia exorbitante das attribuições do Poder Judiciaria 
Federal é asserto trivialisado entre os mais abalisados mestres do direito 
publico federal e materia assentada na jurisprudencia de paizes de institui-
ções congeneres ; 

que, não fallando no precedente do cantão de Tessino, em 1890, na 
Suissa, onde aos poderes legislativo e executivo federaes coube o conheci-
mento e decisão do assumpto (Marsanche, Confederation Heloetica), lembra-
riamos, dos Estados Unidos, os successos do Estado da Louisiania, em 1873, 
si não nos desafiasse especial referencia o caso do Estado de Rhodes-
Island, onde, em 1842, dous governadores e duas assernbléas disputavam o 
poder; 

que, a proposito, se provocou o pronunciamento do tribunal de circuito 
e da suprema côrte, presidida então esta ultima pelo emerito Taney, que 
dizia : " this court had no jurisdiction over the subject. ,, (I-Iare, American 
Constitutional Law, tomo lº, pag. 126, Story, Commentaries on the Constitu-
tion, tomo 2°, §§ 1813 e 1814 not. a da edição de Bigelow); que a sentença da 
Suprema Côrte dispõe : . 

" El reconocimiento de la legalidad de un gobierno de Estado es _politico 
en su naturaleza, y está colocado en las manos del departamento politico. 

Corrisponde al Congresso decidir que gobierno és el que está estabele-
cido en un Estado: porque como los Estados-Unidos garanten a cada Estado 
una forma republicana de gobierno, el Congresso necessariamente debe 
decidir cual és el gobierno estabelecido en un Estado, antes que pueda 
determinar si es republicano ó no. 

Su decisión es obligatoria sobre cada uno de los dernás departamentos 
de gobierno, y no puede ser cuestionada en un tribunal judicial.11 (Luther V. 
Borden, Calvo, Decisiones Constitucionales de los Tribiznales Federales de 
Estados Unidos, tomo 2.0

, pag. :n9.) 
" Corresponde al Congresso determinar los medios convenientes para 

proteger un Estado contra la invasión ó violencia domestica. (Calvo, cit. pag. 
221 Jameson, A Treatise on Constitational Conoentions, Callagan and Com-
pany, 1887, pag. 198, 224 e seg·s); 

que, a substancia dessa these não póde suscitar duvida desde que o 
Congresso, que tem em seu seio representantes ou enviados dos Estados, 
para verificar os seus poderes imprescindivelmente necessita de apreciar a 
legalidade do governo sob o qual deu-se a respectiva eleição ; 

que, na Republica Argentina quando em 1869 fez-se precisa urna inter-
venção em San Juan, o eminente B. Mitre, com a conente das opiniões, sus-
tentava no Senado ula facultad para intervenir dada por la Constitution al 
Poder Federal no era privativa de ninguno de los poderes isoladamente. 
pero que era prioatiM del Congresso dictar la ley con arreglo a la cual se ha 
de eJercer" ; 

finalmente, que accordes nesse pensamento constitucionalistas de seleccção 
o subscrevem: o notavel Dr. Gallo o sustentou no parlamento e J. Bal'ra-
quera commenta assim o ponto. - ues el Congresso a quien toca por medio 
de ley decidir en cada caso ocurrente si debe ó no levar-se la intervención a 
una Provincia.11 (Espiritu y Prática de la Constitución Argentina, pag. 198), 
propomos o seguinte 
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O Congresso Nacional de~reta: 

Art. r. 0 E' o Poder Executivo autorisado a intervir no Estado de Sergi-
pe, em ordem a assegurar a posse e o exercido dos poderes legislativo e 

executivo estaduaes á Assembléa Legislativa installada 
Projecto. a 'J de setembro do corrente anno na cidade do Rosario 

do Cattete, do mesmo Estado , e aos cidadãos Dr. José Luiz 
Coelho e Campos e coronel Antonio de Siqueira Horta, presidente e vice-
presidente do Estado, reconhecidos e proclamados pela mesma assembléa. 

Art. 2 .0 Esta intervenção limitar-se-ha a garantir o exercido dessas func-
ções, sem interferencia governativa de autoriaades federaes na administração 
interna do Estado. 

Art. 3.0 Dos actos que praticar em execução desta lei dará o Poder Exe-
cutivo conta ao Congresso Nacional em sua primeira reunião; revogadas as 
di.sposições em contrario. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. - Geminiano Brazil. -Mene-
zes Prado. - Olympio Campos. 

SESSÃO DE 20 DE NOVEMBRO 

N . 189 - 18 9 4 

Declara da competencia do Supremo Tribnnal Federal ojnlgamento, mediante 
reclamação, das qnestões relatioas d oalidade de assembléas, gooernadores 
on presidentes dos Esta4os, em caso de duplicata ou, outro conjlicto sobre a 
legitimidade do seu exercício; e dispõe sobre os casos em que sómente po-
der-se-ha dar a interoen~âo da jurisdicção federal . 
(Substitutivo aos projectos ns. 156 e 1?9 de 1894.) 

Por conterem materias f::Onnexas os projectos de ns. 179 e 156, do corrente 
anno, a Commissão de Constituição, Legislação e Justiça os reuniu nas con-

siderações deste parecer. 
Parecer da O primeiro desses projectos propõe solução para 

um caso particular, occorrido no Estado de Sergipe, 
Commissão corµ a indicada duplicata na sua assembléa e presi-

. . _ dei1cia. 
de Constttmç:ao. O segundo uma medida de caracter O'eral para 

b . 1 t:> ' o v1ar os ma es resultantes de conflictos daquella 
natureza, que se verifiquem, nos Estados. 

O primeiro proj ecto cori.fere ao poder executivo a interferencia actual no 
Estado de Sergipe para "a$segurar a posse e o exercício dos seus poderes 
leo·islativo e executivo, representados pela assembléa legislativa, installada 
a '? de setembro deste anno na cidade do Rosario do Cattete, e aos cidadãos 
Dr. José Luiz Coelho e Campos, e coronel Antonio de Siqueira Horta, presi-



- 209 -

dente aquelle, e este vice-presidente, reconhecidos e proclamados pela mes-
ma assembléa ". 

O segundo projecto, attribue ao Supremo Tribunal Federal, em fórma 
interpretativa, como uma de suas funcções constitucionaes, a decisão das 
controversias originarias de duplicatas nos &"overnos leg·ü;lativos e executi-
vos locaes, e fixa regTas do processo a seguir nessa conjnnctura. 

A commissão não póde dar a sua .annuencia plena a nenhum dos dous 
projectos pelas razões que passa a expor mui resumidamente, aguardando que 
a latitude do debate, que este importantissimo assumpto vae seguramente 
promover, offereça ensejo a maiores desenvolvimentos. 

O projecto n. 1?9, que se dispõe a reger o caso especial de Sergipe, pre-
tende a intervenção do poder executivo federal na solução do conflicto ; ou 
melhor, resolve previamente o conílicto, decide da legitimidade dos litigantes, 
assignala, entre estes, qual a assembléa, e nominalmente qual o presidente 
e vice-presidente em verdade eleitos, e commette ao executivo da União a 
manutenção da posse e exercicio daquelles orgãos do governo estadual. 

Reconhece-se, pois, logo ao primeiro aspecto que aqnillo que este projecto 
pretende é investir o Congresso Nacional de uma funcçâo de judicatura. 

Funcção de judicatura para um caso eventual, occurrente na vida de um 
Estado da União, e cuja sentença, proferida fóra de todas as condições de um 
litigio regular, sem audiencia obrigatoria das partes interessadas, seria alei 
em c~ue se convertesse aquelle projecto. 

Em principio, nada menos consentaneo com a nossa estructura política do 
que dar ao Congresso Federal o direito de julgar lítigios, e fazer uma lei pa-
ra cada solução, como um tribunal de justiça. Depois, admittido mesmo que, 
para o apuramento e firmeza de nossas instituições se achassem adequadas 
as assembléas políticas, como os dons ramos do Congresso Federal, a dar a 
solução serena, imparcial, sobranceira aos interesses e suggestões de parti-
do, nas porfias pessoaes dos candidatos aos cargos publicas dos Estados;-
admittido que tal podesse esperar, como teem o direito de o querer os a.mi-
gas da liberdade que precisam da neu tralídade impessoal da lei para sua 
garantia, sejam quaes forem as opiniões proressaclas ; ainda assim talleciam 
nos processos parlamentares de formação da lei os meios regulares, coac-
tivos ou pelo menos postos ao alcance dos antagonistas nas controversias do 
caracter judiciaria . 

A medida proposta pelo projecto n. 0 1?9 não parece portanto accei-
tavel \1). · 

Sel-o-ha aquella que se encontra no outro projecto, o de n. 0 156? 
Neste a funcção julgadora é commettida, não ao Congresso, mas a um 

tribunal ele justiça. - o Stipremo Tribunal Federal. 
A commissão dá como assentado, e é esta a sua opinião, salvo a 

reparação do erro em que possa estar, esperando que as luzes da discussão, 
no seio illustre do Congresso, melhor a esclareçam, - a commissão tem 
como certo que o Supremo Tribunal Federal é um orgão político idoneo 
para derimir os pleitos, mesmo de caracter politico, ainda quando se verifi-
quem no terreno dos interesses domesticas de um estado da União. 
. Neste ponto está, pois, de accordo com o principio enunciado pelo pro-
Jecto que ora analysa. 

Com effeito, para reduzir a uma só as observações que se prendem aos 
conflictos oriundos do governo nos Estados, dirá que o choque de interes-
sados que pleiteam a posse e o exercício dos governos Estaduaes, alle-
gando, cada um de seu lado, a legitimidade de sua representação, não é 

(1) O proj ecto n.• I?9 que autorisa o Poder Executivo a intervir no Estado 
de Sergipe consta do 2. 0 volume. 

DOCUMENTO S PARLAMENTARES . - VOL. T. 
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sómente um gravissimo embaraço as relações locaes; importa, de facto, a 
ausencia do governo no Estado; affecta, portanto, a ordem constitucional 
do regímen federativo, qne se não póde conceber sem a acção effectiva, 
legal e regular dos gove1·nos locaes. Duplicata no governo, r epresentado 
nos seus principaes agentes políticos, equivale a falta de governo. Ora, 
não é preciso grande esforço para se comprehender suantos clamnos dirivam 
dabi, no que respeita a cada cidadão que habita o Estado assim desorgani-
sado, para a fruição de direitos que não lhe são outorgados pelas consti-
tuições locaes, mas sim pelo pacto federal, direitos primordiaes de vida, 
de propriedade, de segurança, qne cada qual tem, não porque é domi-
ciliado em tal ou tal Estado, mas por que é brazileiro, ou transita pelo ter-
ritorio nacional. E, como os vicios e damnos de uma parte não podem deixar 
de interessar ao todo, em sua integridade fundamental, em sua sanidade 
política, tanto mais quanto esses damnos e vicios podem propagar-se, 
podem generalisar-se, como é facil de prever em um paiz, como o nosso, de 
regímen novo, ap·enas nascente, e pouco apparelhado ainda, na sua inex-
periencia para as crises talvez inevitaveis, como para fus-ir á influencia 
dos que o perturbem para exploral-o, ou perdel-o, - é evidente que, em 
falta de remedio prompto e efticaz , a União, no seu credito, na sua cohesão, 
nos elementos essenciaes de nosso systema político, se achará forçosamente 
compromettida. 

A commissão não teria duvida em propôr a solução elos conOictos, de 
que se truta, pelo Poder hxecutivo Federal, como uma autoridade ele acçào, 
e de exercido permanente, - qualidade que falta ao Congresso Legislativo, 
- porque a :índole daquelle poder, pressuppõe a sua interferencia na manu-
tenção de situações de ujna legitimidade liquidada, já preestabelecida, e 
nunca em prol daquellas que elle mesmo escolher, ou por onde o inclinarem 
as suas p1·ef'erencias, depois de uma especie do exame judicial, que, em 
geral, escapa á natureza constitucional desse poder. 

No ponto essencial da designação do orgão competente para conhecer 
das perturbações previstas, está, portanto, a commissão, como disse, de 
accordo com o segundo p1mjecto. 

Onde não o póde acolher é - I. º na parte em Cflle o mesmo projecto 
filiou a competencia do S11premo Tribunal Federal ao art. 60 let. i da Cons-
tituição Nacional. 

O conhecimento dos crimes na especie de uma duplicata presume a 
prévia solução sobre qual foi a representação política legitima entre as duas 
ou mais que se debatem. 

E como esse conhecimento prévio é que está em questão, e não a appli-
cação da pena sómente á parte delinquente, é clara a inefüciencia da 
disposição constitucional çitada como fonte de competencia. 

No conceito da commissão a competencia do Supremo Tribunal, na 
hypothese vertente, deriva da natureza do seu papel constitucional, que 
abrange e justifica a jurisdicção que se lhe tenha de attrihuir no assumplo. 

Não foi, outrosim, possível á commissão annuir ao referido projecto, 
- 2. 0 - no es tabel.ecimento da intervenção directa, originaria, exclusiva, do 
Supremo Trilmnal nos n eo-ocios mais directamente ligados á vida política 
dos Estados . Foi attendenâo a essa consideração que a commissão preferiu 
apresentar o seguinte sub~titutivo : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. i. 0 E' da competcncia do Supremo Tl'ibunal Federal julgar, 

mediante reclamação, as questões que tiverem por 
Projecto. ohjecto a validade de assembléas, g:overnadores ou 

presidentes dos Estados, em caso a.e duplicata, ou 
conflicto sobre a legitimid!ide de seu exerci cio. 
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Para esse e:ffeito, porém, a intervenção da jurisdição federal sómente 

terá lagar em qualquer dos casos seguintes : 
a) quando não houver no Estado um Poder Constitucional, organizado, 

pelo menos um anno antes, com attribuições expressas para decidir dessa 
ordem de controversias ; 

b) quando, não obstante a existencia legal do referido poder, este não 
decidir definitivamente, dentro de 3o dias, por coacção, ausencia ou outro 
motivo; 

e) si proferir decisão evidentemente nulla por preterição de formalidade 
essencial, suspeição notoria dos respectivos f'unccionarios, ou injustiça mani-
fu~L • . 

Paragrapho unico .-A intervenção do Supremo Tribunal Federal nos casos 
acima previstos faz cessar a jurisdicção dos tribunaes do Estado e sua deci-
são será commwtlcada ao Poder Executivo da União e á competente autori-
dade do Estado para seus effeitos. · 

Art. 2. 0 As reclamações poderão ser apresentadas por qualquer cidadão, 
domiciliado no Estado, ou pelo procurador seccional. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições eiµ cont rario. 
Sala das sessões, 20 de novembro de 1894. - França CarMlho, presi-

dente, vencido.- Eduardo Ramos, relator.- Dino Bueno.- Clementina ltlonte. 
- F. Tolentino, vencido. 

Na sessão de 23 entra o projecto em r.ª discussão, que é encerrada, sem debate. 

SESSÁO DB 26 DE NOVEMBRO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' da competencia do Supremo Tribunal Federal julgar, mediante 

reclamação, as questões que tiver·em por objecto a validade de Assembléas, 
governadores ou presidentes dos Estados, em caso 

Approvação do ele duplicata, ou outro conflicto sobre a legitimidade 
de seu exercício. 

projecto . Para esse effeito, porém, a intervenção da juris-
dicção federal sómente terá lagar em qualquer dos 

casos seguintes : 
a) quando não houver no Estado um poder Constitucional, organizado 

pelo menos, um anno antes ; com attribuições expressas para decidir dessa 
ordem de controversias ; 

b) quando, não obstante a existencia legal do referido poder, este não deci-
dir definitivamente, dentro de 3o dias, por coacção, ausencia ou outro motivo ; 

·e) si proferir decisão evidentemente nulla por preterição da formalidade 
essencial, suspeição notaria dos respectivos funccionarios, ou injustiça mani-
festa. 

Paragraphounico.-Aintervenção do Supremo Tribunal Federal nos ca os 
acima previstos faz cessar a jurisdicção dos tribunaes do Estado e sua deci-
são será commwtlcada ao Poder Executivo da União e á competente autori· 
dade do Estado para seus e:ffeitos. 
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Art. 2. 0 As reclamações poderão ser apresentadas por qualquer cidadão, 
domiciliado no Estado, ou pelo procurador seccional. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr, lUenezes Prado (pela ordem). - Requer dispensa de intersticio 
para o projecto entrar amanhã em 2ª discussão. 

Consultada, a Gamara concede a 'dispensa pedida. 

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO 

O Sr. França Carvalho (movimento de attenção) . - Venho, Sr. presi-
dente, em cumprimento de um dever, sujeitará apreciação desta Camara as 

razões pela quaes a minoria da Commissão de Cons-
2 . ª discussão do tituição, Legislação e Justiça não pôde concordar 

com o parecer da illustre maioria da mesma com-
projecto n . 189 missão sobre os projectos ns . i56 e 179, apresentados 

pelos nobres deputados Milton, Geminiano Brazil e 
outros, julgando compete:q.tes , o primeiro, o Poder Judiciaria, o segundo, o 
Poder Legislativo, para re olverem os conflictos resultantes de duplicatas de 
governadores ou de assembléas legislativas dos Estados. 

Entende a minoria da commissão que nenhum dos projectos pódc ser 
acceito, pois ambos são inconstitucionaes, já por faltar-lhes fundamento em 
preceito algum da Constituição, já porque são fJ:ancamente attentatorios do 
regímen federa.tiva. 

O projecto n. 156 dá ap Supremo TriJJunal Federal urna attribuição que 
exorbita das que lhe são conferidas pela Constituição. 

Nem procede o argumento que se procura deduzir da lettra-1-do art. 
60; pois suppõe a existencia de trilmnaes federaes, creados e distril)uidos de 
conformidade com o art. 55, o que ainda se não efl'ectuou; e a existencia de 
crime político, o que na hypothese não acontece, visto que, por mais impor-
tante que seja a questão, apenas se trata da liquidação de direitos entre os 
contendores, da legitimidade constitucional da posição de um dos dous. 

A ampliação da competencia do Supremo Triliunal Federal ao caso ver-
tente, sobre ser em si inconstitucional, o é, além disso, como attentatoria do 
regímen federativo, porqu~to importa intervenção de um poder da União 
em assumpto de peculiar interesse dos Estados, que lhes pertence exclusi-
vamente, como consequencia de sua inalienavel soberania. (Apoiados.) 

Neste sentido se tem flronunciado, mais de uma veza Congresso que, é 
força reconhecer, firmou a verdadeira doutrina, como se póde verificar pelas 
citações que vamos adduzj.r. 

Tratava-se na Constituinte de uma emenda incompatibilisando para os 
cargos de governadores elegiveis dos Estados os cidadãos que os prezidis-
sem ao tempo do pleito eleitoral, e ,sobre o assurnpto assim manifestou-se o 
Sr. Epitacio Pessoa: 

" Senhores do Congresso, a eleição dos governadores dos Estados é acto 
de interesse peculiar dos mesmos Estados; é um dos assumptos de mais par-
ticular interesse dos Estadps. (Sessão de 17 de janeiro de 1891.) 

S. Ex. ia além: entendia que, tendo-se deixado aos Estados o direito de 
fazerem suas Constituições, já não devia a emenda ser votada por se achar 
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prejudicada (Dieta sessão ele l? de janeiro); e effectivamente l'oi ella rejeitada, 
na sessão de 18 de fevereiro de 1891. 

A minoria da Commissão de Constituição Leg'islação e Justiça póde 
a.inda, para amparar seu parecer, soccorrer-se as palavras de outros, nota-
veis membros do Congresso Constituinte, das quaes re ulta que, a rejeição 
da verdadeira doutrina importa a morte, a destruição do regimen federa-
tivo. 

Na sessão de ? de janeiro de 1891 assim se exprimia o Sr. Campos Salles 
sempre logico e correcto na defesa do regimen federativo ... uO mesmo se dá 
quanto ao Executivo. 

Elle surge, na pessoa do governador, do sufl'ragio do Estado, e desap-
parece em virtude e nos termos da sua lei organica, sem que na origem ou 
terminação das suas funcções encontre ou receba directa ou indirectamente a 
influencia do governo da União. O governador é, assim, funccionar·io prifJa-
tifJo do Estado, comple~amente separado e independente do Presidente da Re-
publica, de quem não recebe uma ordem, nem uma cominissão ... E' certo, 
portanto, que segundo este mecanismo, os poderes do Estado não se acham 
subordinados aos da União. Mas, onde não existe subordinação ha indepen-
dencia, e onde ha independencia, ha soberania. " 

O meu illustre collega, o Sr. Augusto de Freitas, um dos que 
votaram contra a emenda incompatibilisando os governadores foi coherente, 
pois sobre. o regimen federativo, assim opinava na sessão de 6 de janeiro de 
1891 .. . O lirriite da soberania da União no exterior, é o direito das outras 
nacionalidades ; no interior é o direito dos Estados (muitos apoiados). Si eu 
disser que o direito da União não tem liinites direi que a União representa um 
governo centralisado, direi que os Estados não mais org-anisarão o seu syste-
rna de administração interna; não mais delfüerarão sobre o que diz respeito 
á sua vida intima, não mais regularão o exercicio elo Poder Executivo, Legis-
lativo e Judiciario, não mais exercerão taes attribuições por direito proprio, 
como entidades autonomas e sim por delegação da União, o que contraria 
as regras do regimen federativo. 

O Sa. AUGUSTO DE FREITAS. - Dá um aparte. 
O Sn. FRANÇA CARVAUIO. - Eram estas as palavras do Sr. Leopoldo de 

Bulhões, na sessão ele 5 de janeiro: " O governo provisorio que representa a 
União tem-se deixado dominar pelo espírito centralisador e unitario. 

uPara convencermo-nos disto, senhores, é bastante lembrar que elle não 
consentiu g:ue nós tivessemos os nossos governadores acclamados no perio-
do revoluc10nario.» · 

Acerca da intervenção da União nos interesses dos Estados, teve ensejo 
de manifestar-se o nobre senador e Vice Presidente da Republica, o Sr. Ma-
noel Victorino, quando impugnava o projecto apresentado pelo Sr. Theodu-
reto Souto, sobre o assumpto. 

Eis as palavras de S. Ex. proferidas na sessão de ? de juubo de 1893 ; 
" A nossa Constituição não se parece com a americana ; fomoc; mais 

severos do que os legisladores norte-americanos, que crearam para a União 
o direito de proteger os Estados, ao passo que nós prohibimos as interven-
ções inspirando-nos em um sentimento nobre e generoso. 

Os autores da Constituição americana, para reformar os artigos da sua 
confederação, disseram no seu prearobulo q;ue a funcção de uma lei é : 1. ° Fir-
mar as condições da liberdade a mais perfeita; 2.º estabelecer justiça supre-
ma, a que fiquem submettidas não só as relações de uns Estados para com 
outros, como dos Estados para com a Uniáo; 3.0 assegurara tranquillicladein-
terna e domestica ; 4. 0 prover á defesa commum; 5. 0 promover o bem estar 
geral; 6. 0 conquistar as bençãos e os beneficios da liberdade. 

A nossa Constit.uição, porém, creou prohfüições de intervenção, por sus-
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peitas de um dictador, e natur.almente motivos tinhfl nara isto, sup,pondp-a 
provavel mas restringindo os casos. Eis aqui com que inÚ:!liciçlade ella se 
expr.ime : - O governo federal não poderá intervir nqs negoqios peculfares 
do~ Estados, salvas as hypotheses qµe estabelece. ~ Ora, entre essas hypo-
theses. figura a seguinte : - Para repellir ·a invasãq estrangeira ou çle ú.m 
Estado em outro. ~ lsto de µiodo algµm é peculiar aos Estados, por que a 
invasão de um delles é a invasão da União ! E assim por diante.11 

Nesta mesma sessão foi rejeitado o projectq. 
Razão tinha o Sr. Manoel Victo~·ino qu:mdp d<;!clar-ol)'. qqe a ;nossfl. Çons-

tituição não se parece com a norte-america. · 
De facto, ao passo que a nossa delimita perfeitaTUente todos qs poderes , 

não procede do mesmo moÇlo aNorte-Americap.f!, que decl~a na secção 2.ª do 
capitulo 3. 0 : 

· "Que o Poder Judiciaria se estenderá a todos os casq13, em direitq e em 
equidade que nascerem da Constituição e c'l;i. leis dos Estaçl.os Unidos. " 

E permitta-se-nos, par;i. amparar Q nosso parecer, trans,crever a opinião 
de autorizados publicistas. · 

Marshall dizia: 11 O poder da jp,stiça, em teda a Consti~l,lição bem for-
mada, ha de ser coextensivo corp. q · qa legislatl).ra e, çj.eve estar preparªdo para 
resolver todas as questões que s.wgi:!lem do dü(;!i~o qonstituéionfl.ªl ou das 
leis. 

Destas e mi+ita.13 çmtras selecções, que poÇ!eriarnps fflzer, se ev:j.dep.cia 
que os autores da Constituição tt·açaram nesse instrl.lmento llm directorio 
commum parfl a legislatura e trihup.ae!;p 

Story : "Tqçl.o o governo em qll~ não existe um poder judiciaria inves-
tido de attribuiçô.es eguaes

1
ás qo Poder Leg'islativo, é pouco 1:1eguro e pouco 

digno de um povo livre. " 
Hamilton : "Si existe Ufll axion:i;:i. politico, incontestavel, é o que p1'escreve 

attrihuir ao poder judiciarip de um gover.qq uma extensãq igu,al a do legis-
lativo. " 

Kent : " Os limites do poder judiciaria deverp. ser tão e~tensos como os 
do legislativo.>• 

Tocqueville : "A extensão do poder judiciario no mundo politico deve ser 
correlato a extensão do poder electivo. " 

De l'{oailles : "Não existe um poder do Congresso, do presidente ou dos 
Estados, uma liberdaqe do~; cida(\ãos, liberdade de consciep.ci!'j., lib,erda<le de 
imprensa, liberdade da pal~tvra e até a liherdaçl.e da revolµção, que não te-
nham sido debatidas pelos juízes e não tenham sido o,h;jecto de'uma decisão. 
Todos os poderes teem vislo suas attribuições discutidas e defintqas pelos 
tribunaes. " 

E a proposito da creaç~o de urp. banco nacional pelo Copgres110, assiQl 
se exprime o mesmo autor : 

O Congresso possue o direito de crear um l>anco nacional? ~sta qµest;lo 
apaixona os espiritos e devide o paiz em dous campos hostis. 

_ Os partidarios das immunidades provinciaes, fundando-se no principio 
de que todo o poder não expressam~nte conferido ao governo da União lhe 
é por i13s0 mesmo recusado1 declara a instituição illegal. Pelo contrario, os 
federalistas a proclamftm indispensavel para assegwar a unidade da admi= 
nistração finance~ra; invocam a clausula elastica da necessiàade. A Côr-
te Suprema reconhece co~ elfeito que a creação do banco_ é ca'(tstitu-
cional, como necessario á :qoa gestão do Thesouro FecleraJ e comprehe~qido 
por consequenci!l entre os poderes implícitos do Congresso," 

Passemos ao estuqo Çlp projecto da honrada maioria da, Con;i.missão de 
Constituição. 

Determina elle que : 
"Art. L º E' da compete,ncia do Sp,premo 'frihu11al Feçleral Julgar, me-
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diante reclamação, as questqes que tiverem por objecto a validade de. as-
sembléas, governadores on presidentes dos Estados, em caso de duplicata, 
ou outro conOicto sobre a legitillliçlade de seu exerciçto. 

Para esse efl'eito, porém, a intervenção da jurisdicção federal sómente 
terá lagar em qualquer dos casos seguinte<> : 

a) qufl.Il.Q.o nfí.o houver no Estado um Poder Constitqcional, organizado 
pelo menos um anuo ap:les, com attribuições expres.sas para decidir dessa 
ordem de controversias . " 

,, Da simples leitura des~e prpjecto depr-ehende-s.e qu.e trata-~e d,e um 
assumpto de competencia estadual é que, portanto, só pelo Poder Judicia-
ria do Estadp póde ser resolvido. 

A attribuição pois, que a maioriq. d.a, commissão confe11e na hypot4ese 
vertente ao Supremo T:rfounalFecleral é inconstitucional j4 por rqanifest;:i.mentc 
amplia.tiva das attribuições ql].e lhe são designadas pela Constituição, já 
porque infringe as cl{l.ras disposições dos arts. ih e 61 da Constituiç;"i.o, que 
peço licença pp.ra ler : 

" Art. 62. As justiças dos Estados não pagem intervir em questões 
submettidas aos tribunaes federaes, annullar, alterar ou suspender as suas 
sentenças ou ordens. E reciprocamente, a justiça f(3deral não póde intervil' 
em questões submettidas aos tribunaes dos Estados, nem annull;u, alterai· 
ou suspender as decisões ou ordens destes, exceptuados os casos expres-
samente declaraçlos na Constituição. " 

Art. 6r. As decisões dos juízes ou tribunaes dos Estados, nas ma.terias 
de sua competencia, porão termo aos processos e ás questões, salvo quanto 
a: . 

r.q habeas-corpus, ou; 
2.0 espolio de estrangeiro, quando a especie não estiver prevista em con-

venção ou tratado. " 
Permitta-me o nobre r.elator do pa1,ecer da mai@ia da commissão, Dr. 

Eduavdo Ramos , a cujo elevado nwrecirnento presto homenagem, qúe lhe 
diga : S . Ex. illudiu, mas não resolveu a questão. 

Citarei ainda em apoio da nossa opiµião o parecer do illustrado mejllbro 
aposentado do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Costa Barradas, que nega 
a esse tribunal e ao Poder Judicia.rio a faculdadf} de intervenção na hy-
potbese vertente, por ser cx011bit3.I!,te da~ sua,s attribuições 1 e ninguem póC:íe 
suppor que as ignore !!.quelle que foi tão brilhan~e ornamento daquelle tri-
bunal. 

Eis as palavras do Dr. Barradas : 
" Tenho opinião d iametralmente opposta á do illustre deputado, o Si-. 

Milton, quanto á competencia, que elle attribue ao Poder Judiciaria e com 
especialidade ao Supl!emo Tribunal Fede11al, auj as attrihuições, ei+iwlneradas 
taxativamente no ar t. 59 da Constituição, o Congresso não póde altel'í:\.l', 
quer a.ugmentando-as, quer diminuindo-as. 

Não estando incluído o caso, de que 9 projecto cogita, ein nenhuma das 
hypotheses da competencia privativa ou originaria do Supren10 Tribun;il, 
basta esta conside:raçjio para que o projecto, como inconstitucional1 nao 
possa merecer a approvação do Congresso. 

Quanto ao crime nolitico, de que trata o art. 60 lettra J ainda não existe, 
pois, o que ha presentemente é uma lucta de competencia, de legitimidade, 
reputando-se cada governador ou cada legislatura a unica legitima. 11 

O Sr. Dr. Barradas opina po1,ém, pela intervenção do Congresso. 
A minoria da cornmissão não póde tambem concordar com esca i:loutrina, 

q:iie.é a do projecto n . 179 que dá ao <:;ongresso :o.a hypothe;;;e vertente o 
d1re1to de intervir. 

Tal direito não se funda em nenhuma dqs !!.ttribuições, que ao Congresso 
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confere a Constituição, nem mesmo as exaradas no art. 34, ns . 33 e 34 e art. 
35, § i. 0 , de decretar as leis e resoluções necessarias ao exercício dos poderes 
que pertencem á União; as leis organicas para a execução completa da 
Constituição é de velar na guarda da Constituição, e providenciar sobre as 
necessidades de caracter federal; pois o Congresso só póde exercer essas 
attribuições nos limites de sua competencia, agindo de conformidade com os 
preceitos, estabelecidos pela Constituição, que circurnscreve sua esphera de 
acção, bem como as dos outros poderes. 

Exceder as suas attribuições, é proceder ultra vires, e todo o acto ultra 
vires é nullo por inconstitucional. 

Permitta-se-nos transcrever as palavras d e Marshall: u Ou a constituição 
é uma lei superior, soberana, irreformavel por meios comrnuns; ou se nivela 
com os actos de legislação usual, e como estes, é reforrnavel ao sabor da 
legislatura. Si a primeira proposição é verdadeira, então o acto legislativo, 
contrario á constituição, não será lei ; si é verdadeira a seaunda, então as 
constituições escriptas são absurdas, esforços do povo, por limitar um poder 
de sua natureza illimitavel. . 

Ora, com certeza, todos os que tem formulado constituições escriptas, 
sempre o fizeram com o intuito de assentar a lei fundamental e suprema da 
Nação : e conseguintemente a theoria de taes governos, deve ser que qualquer 
acto de legislatura, offensivo da Constituição, é nullo. 

Esta doutrina está essencialmente ligada ás Constituições escriptas, e 
portanto, deve-se observar como um dos princípios fundamentaes da nossa 
sociedade. " 

Quanto ao Poder Executivo é, fóra de duvida não poder elle intervir na 
hypothese vertente, não co~prehendida nos quatro casos unicos em que lhe 
é concedida tal faculdade e taes são : 

" I. 0 para repellir invasáo estrangeira ou de um Estado em outro ; 
2 . 0 para manter a fórma. republicana federativa; 
3. 0 Para restabelecer a ordem e tranquillidade nos Esta.dos, á requisição 

dos respectivos governos; 
4. 0 Para assegurar a e"li;ecução das leis e sentenças federaes (art. 6.• da 

Constituição). 
Em nenhum destes casos póde fundar-se a intervenção do Poder Execu-

tivo, nem mesmo no segundo; pois, ninguem em boa fé dirá que corre 
perigo a fórma republicana tederativa em Sergipe, cujos governadores , longe 
de pretenderem transformal-a em governo monarchico ou aristocratico, 
declaram-se seus leaes mantenedores, telegraphando ambos ao illustre Presi-
dente da Republica, o Sr. :pr. Prudente de Moraes, assegurando-lhe a sua 
coadjuvação sincera e leal na defesa do regímen vigente. 

Vejamos sobre este as~mmpto a doutrina que ensinam os publicistas 
americanos : 

O Federalista no tomo~-·, pagina J45, assim se exprime : 
" Emquanto os Estados conservarem a fórma republicana, qualquer 

que ella seja é-lhes afiançada pela Constituição Federal; e se quizerem 
substituir-lhe outra, tambem tem o direito de fazer e podem reclamar para 
á que adoptarem a garantia federal. 

O unico poder que não tem, é o de adoptar uma Constituição, que não 
seja republicana. • 

E' igualmente o que dizem Story, Walker e outros, que só admittem a 
interveação nos Estados qmµ1do estabelecerem fórma de governo despotica, 
monarchica aristocratica ou em uma palavra anti-republicana. 

Não lerei, mas transcreverei no meu discurso as opiniões desses publi-
cistas : 

Walker diz á pag. 180 American Law : " They (States) are merely 
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prevented from introducing a despotic, monarchic, aristocratic, or, in one 
word, anti-republican forro of government. 

When they shall attempt to do this, the general welfare will be threa-
tened, and they ought to be prevented. But untill they do so, there can be no 
interference with their forro of' government. " 

Story, (pag. 571 do vol. 2°): ""\Vheneverthe States may choose to suhsti-
tute other republican f'orm, they have a right to do so, a.nd t o claim the 
federal gua.ranty for the latter. The only restriction imposed on them is that 
they shall not exchange republican for anti-republican constitution. " 

Sustenta, pois, Story, que os Esta.dos teem o direito de substituir uma 
fórma republicana por outra que ta.mbem o seja, e de reclamar para esta 
ultima a garantia federal. 

Sobre essa intervenção a Commissão de Constituição, Poderes e Diplo-
macia do Senado no parecer, em que opinava pela rejeição, por inconstitu-
cional, do projecto elo Sr. Theodoreto Souto, propondo um interventor no 
Rio Grande do Sul, exprimiu-se nos seguintes termos : 

" ... Si ao Poder Executivo se concedesse a faculdade de intervir nos 
Estados, dando-lhe competencia para discernir por si só qual a f'órma repu-
blicana do seu governo e qual a legitimidade dos poderes locaes nelle exis-
tentes, minada pela base ficaria a federação dos Estados e a União braúleira 
vacillante n.o se.u alicerce, facilmente se esboroaria ao primeiro golpe que 
sobre ella vibrasse o mandata.rio infiel que acaso subisse ao Poder. 

Em taes condições não teria.mos um presidente da Republica, mas um 
verdadeiro clictador e a força centrifüga do poder não contrabalançada pela 
força centripeta, daria logar á installa.ção de um Cesarismo ava!'salador e 
iucontrastavel ". 

Devem ser conhecidas as judiciosas considerações que sobre o mesmo 
assumpto fez o illustre Sr. Quintino Bocayuva na sessão de 5 ele Junho 
de 1893. · 

Eil-as : . 
. " ... Continúa a crer que esse projecto fere principios constitucionaes e 

não poderia ser acloptado pelo Senado, sem que dessa aclopção resultassem, 
no presente e no· futuro, as mais sérias e as ma.is graves complicações ; e a 
tal ponto que o orador, embora conendo risco de alguma exae-eração, 
poderia dizer que a approvação de tal projecto sig·niflcaria nada ·mais, nada 
menos do que a impossibilidade de manter-se, dentro dos termos do nosso 
estatuto f'midamental, toda a estruclura institucional a.doptada pelo legis-
lador constituinte, a qual repousa principalmente nessa larga base da fede-
ração dos Estados. 

« Por ma.is lamentaveis, porém, que sejam taes acontecimentos, o 
Congresso, o governo do paiz teem antes ele tudo o dever de procurar os 
meios ele terminar aquella lucta dentro dos recursos e das faculdades que a 
propria. Constituição nos assiguala.. Esta difficuldade, deante ela qual teve 
de estacar a Ca.mm·a dos Deputados, é a mesma que hoje assoberba o 
Se~ado e o impede ele adoptar, fóra dos termos da Constituição, nenh~1m 
alvitre ou cleliberaçáo que possa ser de beneficos resultados para. a p acifi-
cação do Rio Grande. " 

Parece-nos, pois, incontestavel em face da Constituição, que a nenhum 
dos poderes publicos é licito intervir nos negocios peculiares aos Esta.dos, e 
sábiamente procedeu o legislador constituinte que, havendo estabelecido o 
regímen federativo, comprehendeu, obedecendo aos princípios imprescin-
diveis ela logic~, que só poderia existir e manter-se, si pratica.mente reali-

. sadas as seguintes disposições da Constituição ; 
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,, Art. 63. Cada Estado reg~r-se-ha pela Constituiçfi,o e pelas }eis que 
adaptar, respeitados os principias constitucionaes qa UniãQ . 

Art. 65. E' facul tado aos Estados : 
2 .0 Em geral todo e qualquer poder ou diTeito que lhes não fôr negado 

por clausula expressa ou implicitamente contida nas elauslflas expressas na 
Constituição. " 

Dão-se acaso inconvenientflS no caso de não intervenção ? E porventura 
não se dão elles, e mais graves, com a intervenção? Não são obvias os 
périgos resultantes desta? O que seria da autqnomia, da soberania dos 
Estados, sujeitos, no que respeita a interesses exclusivamente seus, á tutella 
da Uuião? 

Somos, pois, de parecer que não deve ser adaptado nenhum d os projectos 
apresentados. 

E concluindo pedimos á Gamara que medite nas seguint e1> palavras de 
Bluntshili : . 

• O grande perigo que ameaça perpetuamente o Estado confederado, é 
passar. ao unitarismo pela reducção dos Estados a provincias. •! (Miitto bem ; 
o orador é muito cumprimentado.) 

O Sr. Menezes Prado. - Sr. Pl'esidente, pela discussão travada neste 
recinto relativamente á ultima eleição presidencial procedida em Se11gipe, a 
Camara já se acha inteirada do modo abusivo e violento por que ella foi 
feita. 

O coronel Mano.e! Presciliano de Oliveira Valladão desejando ardente-
mente ser presidente daw1elle Estado, afim de vingar-se de seus concidadãos 
que oppuzeram-se a sua ,candidatura na eleição senatorial alli havida e não 
dispondo de elementos pglíticos sufficie.otes par-a fazer vingar sua pretenção, 
lançou .abusivamente m8ro da fo rça fücler.al e por meio della impoz a sua 
candidatura áquelle brio o Estado. 

Não necessito recordftr mais á Gamara, porque o assumpto j á, foi sufíi- ' 
cientement e discutido, q~ter pesta casa, quer no Senado, que a força federal 
contra expressa disposiçQ.o das nossas leis foi, alguns dias antes de proce-
der-se áquella eleição, distl'iJJtúda por 15 municipios sobre o futil pretel;tO 
de prender deser~Qres como por t elegramma declarou o seu co:µuuanqante o 
coronel Carlos Olympio Ferraz ao encarregado do expediente do ministerio 
da guerra, Sr. general Costafü+t, mas na realidade no proposito firme e 
assentado de intervir no rleito eleitoral em favor da candidatu ra do coronel 
Valladão, como aberta e illegalmente interveio, proyocando e travando 
conflictos nas localidades para onde fôra mandada, nas quaes o refel'ido 
coronel estava em manifesta minoria prendendo eleitores e mesadas e obri-
gando os da cadeia como succedeu no município de ltabaianinha, a assi-
g·uarem actas falsas nas quaes se daya ;:i.o seu candidato a qirnsi totalidade 
da. votação, Cflle aliás pertep.cia aos seus adyersarios, dous dias antes do 
prazo fixado por lei para a eleição de Presidente do Estado. 

Muitas outras tropel~as e violencias praticou naquelle Estado a força 
federal, que seria ocim;o nesta occa.sião repetir aqui, porque já l'oram 
narradas e commentadas por meus illustres collegas de deputação , membros 
da maioria da represeutaçáo daquelle Estado. 

Para synthetisar, porém, este tropel de abusos e violencias hasta declar.ar 
ft Gamara que os mais aµtigos filhos de Sergipe só teem lembrança de ter 
havido naquelle Estado l\J11a eleição tão descommunalmente yiolenta, e esta 
foi feita ha perto de 5o a,nnos, pelo então presidente claquella provincif!: .º 
coronel Sá Bittencop.rt, que chegou a Sergipe declar;mdo francameµ Le que ia 
g·overnar com a espada adeante e a Constituição atraz. 

Foi preciso, Sr Presiclente, que decorre1>se um tão largo espaço çle tempo 
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paI!a qtfe ~H~ reproduzis~e:Ql nos tempos actuaes essas scenas de violencias 
praticadas em épp c{]. tã,o afastada, que co:gi justa ra~ão, póde ser consiÇlerada 
hoje corµo de '\:>arbaria, atte:q.tq o progresso e a civi!isação do nosso paiz, 
scenas das quaes a população daquelle Estado ainda se recorda com pro-
funda tristeza, tão attentatorias dos direitos elos cidadãps, e tão repugnantes 
foram ellas. 

Entretanto, Sr. Presidente, scenas de igual violencia foram , ha pouco 
teropp , pratü:ada11 nq.quelle Est{].do, com o consentirpent9 e por ordem ele 
um $ergipano dpminado pela ambição e que tristemente se pavoneia com o 
titulo de presidente de Sergipe, que não lhe compete, que a parte mais 
seni)ata da populaç(í,o daquelle Estado repelle com a máior indignàção e com 
toda a energia· ele seu patriotismo. 

Não satisfeito o coronel Vallacj.l'j.o em lançar criminosamente mão da 
força federal para violen~ar o eleitoraelp sergipano, para por meio della 
impôr sua candielat-qra ~quelle Estado, foi ainda além, fez vir do Estado de 
Alagôas numeroso cgntingente ele tropas para.ajudal-o a suffocar e abaffl.r a 
opinião livre e independente dos eleitores, seus conterra:µeos. 

E' a primeira vez que se dá em Sergipe um facto desta ordem, que se 
manda vir de um Estado visinbo um numeroso r eforço ele tropas para 
obrigar o Estado a eleger presidente ur:µ cidadão inelegivel em face ela sua 
Constituição, e legalmente impossibilitado de sel-o. 

Infelizmente, Sr. Presidente, factos tão anomalos e abusivos, sinto 
declaral-o, deram-se no dom.inio da Republica, que em sua pureza, que em 
sua essencia, é a fórma de governo mais liberal e mais garantidora de todas 
as liberdades publicas. 

Uma eleição as.sim conquistada a ponta de baionetas e imposta pela 
força material, não honra a pessoa alguma, e qualquer cidadã.o mecliocrc-
mente escrupuloso a repelliria nobremente. 

Entre tanto, Sr. Presidente, o coronel Valladão desvanece-se por haver 
tomado de assalto a presidencia do seu Estado natal! 

Em 28 de fevereiro deste anno fez-se naquelle Estado eleição para 
membros da Assembléa Legislativa Estadoal, que compõe-se de 24 deputp.dos. 

Essa eleição correu com a maior liberdade, sobre a presiclencia do 
Dr. José Calasans, foi disputada e fiscalisada por todos os partidos politicos 
existentes no Estado, e competentemeute apurada, e sem que apparecesse 
protesto alg·um, a junta apuradora expediu diplomas aos elçitos .. . 

O coronel Valladão, T1áO contando com essa assembléa, leg1t1mamentc 
eleita, para reconhecel-o presidente, visto ser inelegível e ser sua eleição 
producto da prepotencia e ela fraude, mandou por seus adeptos, impedir que 
essa assembléa se reunisse no Aracajú e installou em seu logar uma 
assembléa composta de candidatos derrotados, náo diplomados, q \ie com-
prchendendo bem o fim para que havia sido improvisada, deu-se pressa em 
appnovar a sua eleição . 

Em face da ôonstituição de Sergipe o coronel Vallaclão é inelegível 
porque não reune todas as condições exiíl'idas, no art. 79, para a elegibili-
dade aos cargos ele presidente e vice-presidente. 

Para gue a Gamara possa fazer juizo completo sobre o assump~o .. l?asso 
a ler o referido artigo que dispõe o seg·uinle : são condições de elegibilidade 
para os cargos de presidente e vice-presidente : 

1. Ser sergipano nato e estar na posse dos direitos politicos ; 
II. Ser maior de 25 annos ; 
III. Ser res idente no Estado durante os dous annos que precederam :i 

eleição, ou represental-o no Con,,.resso Nacional, ou assembléa do Estado. 
Este artigo, Sr. Presidente 0fórma um todo completo e indivisível e, 

qualquer candidato que cleix~ Je reunir uma só destas condições, não póde 
legalll).ente ~er eleito. (Apartes.) 
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Ora, é J'óra de duvida que o coronel Valladão não residiu em Sergipe 
durante os dous annos que precederam á eleição, nem representa o Estado, 
quer na assembléa estadoal, quer no Congresso Nacional. Nessas condições 
elle era e continúa a ser inelegivel. 

A Constituição de Serg·ipe foi feita para ser observada e cu mprida, 
merece o mesmo respeito que as leis fcderaes e as constituições dos outros 
Estados . 

Não obstante disposição tão expressa de lei, o coronel Valladão arranjou 
com o poderoso auxilio da força federal para si uma eleição por meio da 
prepotencia e da fraude. 

Essa eleição assim viciada foi approvada por uma assembléa composta 
de individuas não eleitos. · 

O coronel Valladão fez, portanto, em Sergipe uma subversão completa 
da ordem politica, estabelecida naquelle Estado pela sua Constitlúção e por 
suas leis; deturpou e annullou de facto a fórma de governo republicano 
instituida, autorisando e juslillcando deste modo a intervenção do governo 
federal, independentemente de qualquer solicitação, de accordo com o 
art. 6. 0 n. 2 da Constituição Federal. 

Por meio da força federal elle apoderou-se do carg·o de presidente daquelle 
Estado e fez installar uma asscmbléa não eleita, illegal. 

Dispondo destes dous poderes trata agora de nulliflcar e destruir o 
terceiro - o Judiciaria , quer mandando depôr juízes de direito, como acon-
teceu, ha pouco tempo, com o da comarca de Gararú, Dr. Jesuíno José 
Gomes, c.r;.1e foi forçado a deixar sua comarca e a retirar-se para a cidade 
de Propriá; quer demittinclo juizes munieipaes, como fez com o de Aracajü 
crue tem seu quatriennio tarru1tido pela Constil1Jição estadoal, e quer, final-
mente, autorisanclo ou consentindo que sejam processados pela assembléa 
illegal desembargadores do Tribunal da Relação por haverem cumprido 
uma disposição legal tomp.ndo o compromisso e dando posse ao vice-presi-

. dente legitimamente eleito coronel Horta, vis lo não estar reunida a assembléa 
legal. 

Deante dessa anarchia, dessa subversão de toda a ordem politica esta-
belecida naquelle Estado, operada por dous poderes intrusos, apoiados 
pela foi·ça federal por dous poderes manifestamente illegitimos - o presi-

" dente e a assembléa por elle improvisada, pergunto á Camara : é ou não 
caso para o Governo Federal intervir em Sergipe, afim de restabelecer 
o domínio das leis e garanlir ás suas legitimas autoridades o livre exercicio 
de seus cargos? 

Em todos os paizes civilisados e hem organisados deve-se fazer predo-
minar a idéa de direito á de violencia. 

A União, diz Story, tem o dever de proteger os Estados. 
u Sem esta garantia, coulinúa este notavel commentador da Constituição 

norte-Americana, os Estaçlos ameaçados de alguns perigos seriam victimas 
delles. A usurpação levan.taria seu eslandarte e destruiria (corno está acon-
tecendo em SerO'ipe) as lil~erdade do povo, e o governo nacional privado de 
todo o direito de intervir não poderia exprimir sinão pezares estereis . Em 
breve tempo a propria União teria desapparecido no meio das discorclias e 
das perlurbações civis. " 

Qual é, porém, Sr. Presidente, o poder compelente para intervir e 
resolver estes conflictos resultantes tla dualidade de presidentes ou de 
assembléas estadoaes '? Penso que é o Congresso Federal. 

O Su. EDUARDO RAMOS. - Não apoiado. 
O Sn. MENEZES PRADo. - A solução desses conllictos não póde caber 

ao Poder Judicial porque o art. 53 e seguintes da nossa Constituição na 
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enumeração dos casos .de competencia da Justiça F ederal, não cornprchende 
a attribuição de tomar conhecimento de taes conflictos e de resolvel-os. 

Os casos de competencia da Justiça Federal foram taxativamente 
determin~dos e fixad?s pela nos~a _Constitu~ção, e não podem ~e_s.·almcnte 
ser ampliados, como fez o meu distmcto anngo e collega, o Sr. JViilton, no 
seu projecto, nem tambem como fez a illustre commissão. 

Si recorrermos, como fonte subsidiaria do nosso direito constitucional 
ás Constituições norte-Americana e Argentina, veremos que es ta materia 
nunca foi da attribuição da competencia do poder judicial. ' 

O SR. EDUARDO RAMOS. - Perdoe o nobre deputado, não é exacto. 
O SR. MENEZES PRADo. - Nos Estados Unidos mais de uma vez se tem 

suscitado conilictos desta natureza, e a Suprema Côrte de Justiça tem 
invariavelmente declinado da competencia de julgal-os e decidil-os, decla-
rando expressa e positivamente que é materia puramente política, da alçada 
do Congresso Nacional. 

Basta, Sr. Presidente, attender-se para a natureza desses conilictos, 
para ver-se que esta materia não é da cornpetencia do Poder Judiciario, 
porque não se trata propriamente de uma controversia judicial ; pelo 
contrario trata-se de rnateria eminentemente politica, que entende com a 
org·ruúsação politica dos Estados, com sua autonomia, com o funcciona-
mento regular de seus puderes politicos. 

Na Republica Argentina, segundo dizem autorisados publicistas, é 
doutrina corrente que esta materia não é da competencia do Poder Jucli-
ciario. As fórmas lentas da justiça, a morosidade do processo judicial são 
iucompativeis com a solução prompta e ef!icaz desses conflictos, que podem 
comprometter a segurança da União Federal. 

Tambem, Sr. Presidente, esta materia não é da 'competencia do Poder 
Executivo, porque o art. 48 de nossa Consti tuição não a incluiu no numero 
de suas attribuições. 

Cingindo-me, portanto, aos termos da nossa Constituição, concluo que 
este assumpto deve pertencer ao Co1io-resso Nacional, porque não tendo 
esta attribuição sido conferida, nem ao Poder Judicial, como se vê do art. 53 
e seguintes da nossa Constituição, nem ao Poder Executivo, conforme o 
art. 48, por uma conclusão natural e logica deve pertencer ao Congresso 
Nacional. 

Tudo aconselha, Sr. Presidente, que o Congresso não abdique uma 
attribuição tão importante, que só a elle cabe, e que só elle pócle exercer 
cm toda a sua latitude, como judiciosamente observa um elos nossos mais 
illustrados jurisconsultos, o Sr. consellleiro Barradas, em um douto parecer 
sobre esta questão, que peço permissão á Camara para ler em apoio da 
opinião que adopto. Eil-o : 

PARECER. 

O projecto de lei, que o illustre Sr. Dr. Milton offereceu á deliberação da 
Camara elos Deputados na sessão ele 27 do mez passado, para o fim ele 
regular os conilictos resultantes de duplicatas de assembléas e governa-
dores nos Estados , não me parece, salvo o respeito que tnbuto ás luzes do 
distincto representante, muito conforme ao espirito e á lettra da Constituição 
Federal. 

Dando competencia ao Supremo Tribunal para dirimir estes conflictos, 
o projecto amplia contra o preceito constitucional, as attribuições que foram 
taxativamente marcadas para aquelle e demais tribunaes i'ederaes o que o 
Congresso não póde fazer sem excesso de suas propdas faculdades, pois , a 
Constituição no art. 34, n. 6 expressamente determina que na orgaiúsaçii.o 
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da justiça federal se observem as disposições do art. 53 e seguintes, que 
limitaram a competencia do Poder Judicial da União . 

Embora o illustre deputado tenha dado ao seu projecto uma feição 
interpretativa filiando-o ao art. 66 lettra 1 da Constituição, que corresponde 
ao art. 15 lettra I do decreto n. 848, de J l de outubro de 1890, é, todavia 
manifesto que não se trata puramente de definir ou precisar u ma das 
hypotheses do crime político, ou de estabelecer o modo de resolver aquelles 
conflictos e a autoridade que deve fazel-o, o que é certamente constituir 
direito novo, e não simplesmente interpretal-o. 

O conílicto oriundo da coexistencia de dous governos ou de duas legis-
laturas no mesmo Estado é uma questão político-civil. 

A parte criminal virá depois, como consequencia da solução, que se 
tiver dado ao confücto, si p_orventura apparecer contra ella resistencia ou 
desobecliencia nos termos do Cocligo Penal. 

Assim, a solução do confücto antecede e não póde depender ab initio 
·do crime político , antes este é que depende daquella, porque antes da 
solução só ha uma luta de competencia ou de legitimidade de poderes, que 
póde não ser criminosa. 

Que a solução do conflicto não pertence ao Poder Judicial, parece 
evidentemente r esultar dos arts. 53 e seguintes da Constituição, ·que em 
nenhum dos casos de competencia da justiça federal incluiu o de que trata 
o projecto; e, si recorrermos como fontes subsidiarias ás Constituições 
norte-america e argentina, veremos que esta materia nunca foi obj ecto de 
attribuiçáo judicial. 

Nos Estados Unidos mais de um conflicto deste genero tem surgido, 
sempre a Sapreme· Court 1declinou da competencia de decidil-os, declarando 
expressamente, como no paso de Rhode-Island em 184,2, e no da Louisiania 
em 1873, que era um assqmpto puramente político, da alçada do Congresso 
Nacional. 

Vejam-se á respeito ~sobras de Hare, American Constitutional Law-
Tom, r.º, pag. 126, de Stpry - Commentaries on the Constitution, tomo 2 
§§, 1813 e 1814,- not. A <l:a j:lclição de Bigelow e de Calva - Decis. Constitu-
cwnales n. 2341 e segumt f)S. 

Na Republica Argentµia, onde tem sido frequente a intervenção federal 
nas províncias, tambern é corrente a doutrina de que esta materia não 
pertence· ao Poder Judiei&].. 

Consulte-se a ob1·a de l3aaraguero-EsJ?irito y pratica de la Constitucio~1, 
pag. 198, onde se acha coµsagrada a opiruão do general Bartholomeu Mitre 
no mesmo sentido. 

Cingindo-nos, porém, aos termos da nossa Constituição podemos sem 
duvida concluir que só ao Congresso compete a solução dos alluclidos 
conllictos, porquanto não se achando essa attribuição conferida ao poder 
judicial nos arts. 53 e seguintes nem ao Executivo no art. 48, por um 
corollario natural e logico deve pertencer ao Congresso, unico que desta 
dos tres orgãos da soberania nacional, e que tem além disso a ampla 
attribuição de dec1·etar as leis necessarias para o exercicio dos poderes da 
Uniã:o e as organicas par<,t a execução completa da Constituição, e sobre-
tudo a de velar pela guarda da mesma Constituição e leis federaes e provi-
denciar sobre as necessidíldes de caracter federal, como é sem duvida a paz 
da União (arts. 34 e 35 da Constituição). 

Por esse processo de iiliminação ou exclusão, chega-se pois á conclusão 
de que o caso que se trata de prover, pertence por sua indole eminente-
mente política á alta funcção do Congresso Nacional. 

Ao poder judicial é wie absolutamente repugna qualquer intervenção 
nesta materia. . 

Desde os primeiros µias do funccionamento da justiça federal nos 
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Estados Unidos, os seus tribunaes, como diz Br~rce, persistem no fümc 
proposito de nunca intervir nas questões polit1cas, que naturalmente 
pertencem aos outros departamentos do governo, cujas decisões em tacs 
casos são obrigatorias para os tribunaes e no que diz respeito ao assumpto 
especial de que nos occupamos, é conhecida a decisão do supreme court, 
quan~o pelo orgão de seu presidente, o chief Justi~e Taney, ~ss.e que a 
soluçao P.o caso era da alçada do Congresso (yet the l'lght to decide is placcd 
here, and not in the courts. It rested rvith Congress to determine upon the 
means proper to be adopted to fulfill this garanty.). 

Além disso as fórmas lentas da justiça, o processo judicial de natureza 
morosa ainda quando seus termos sejam ou possam ser abreviados, são 
certamente incompativeis com a urgencia de uma solução prompta e efficaz, 
que ponha a salvo a propria federação dos perigos que um confücto daquella 
ordem póde trazer. 

Tudo, portanto, aconselha que o Congresso não abdique uma attribuição 
tão importante como é esta, e que sómente elle póde exercer em toda 
latitude, porque nesse momento falla e procede em nome de toda a Nação. 

O caso é pois de uma intervenção federal no Estado, onde a dualidade 
do governo ou legislatura, si não aboliu totalmente, corrompeu e adulterou 
a fórma republicana de governo, que é dever da União garantir ainda que 
não seja solicitada, porque em tal emergencia não se trata só do interesse 
do Estado, mas do seu proprio interesse, da propria conservação (art. 6 n . 2 
combinação com o art. 63 in fine da Constituição). 

Entr~ 11.ó~ ainda não foi, como. !anto con.vinha, re~ulamenlado º. él!t. 6. 0 

da Constitmçao, como o fez a Uruao Americana apoz a guerra civil por 
meio das leis chamadas de reconstrucção; mas em falta de uma lei geral 
não está o Congresso inhibido de legislar para cada caso concreto, estabe-
lecendo a intervenção no Estado, o modo de leva-la a effeito e os limites dos 
poderes do interventor, cabendo ao Executivo a rigorosa ohJ"igação de finda 
a intervenção, prestar contas de seus actos ao Congresso, a quem cabe a 
ultima palavra. 

Só então soará a hora do Poder Judicial intervir para punir os culpados, 
que hajam resistido á intervenção, ou desobedecido á decisão pro!erida 
pelo encarregado de leval-a ao Estado. 

Tal é o meu humilde parecer. 
Rio, '.7 de novembro de 1894. - Joaquim da Costa Barradas. 
Sr. Presidente, pelas razões claras, convincentes e concludentes do 

parecer do illustrado conselheiro está mais que provado que a materia não 
é da competencia do Poder Judiciario. Os poder es publicos , os poderes nacio-
naes só teem attribuições que lhes foram conferidas pela nossa constituição. 

Ora, desde que a Constituição não conferiu a attribuição de resolver 
esses conflictos ao Poder Judiciario como se vê do art. 53 e seguintes, nem 
tão pouco ao Poder Executivo, como se vê do art. 48, e por outro lado desde 
que ha imperiosa necessidade de resolver-se promptamente taes conílictos 
que compromettem a segurança da União e podem pôr em perigo a es tabili-
dade das nossas instituições; a consequencia logica e natural é que esta 
materia é da competencia do Congresso Nacional, que, segundo ainda diz o 
conselheiro Barradas, no parecer que acabei de ler, é quem falia em nome 
da Naç5.o . 

Assim, pensando, nós m embros da maioria da representaç<fo de Sergipe , 
redigimos um projecto, que tivemos a honra de submetter á consediração da 
Camara, e desejando corrigir o erro, que, de boa fé commetteu a nobre Com-
missão de Justiça, a cuja illustração sou o primeiro a render homenagem, na 
3. ª discussão nos compromettemos a apresental-o, como substitutivo do pro-
jecto, ora em discussão, esperando que pela sua matcl'ia relevante e urgente 
seja elle approvado pela Camara dos Deputados. (Muito be!n, muito bem.) 
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O Sr. Francisco Tolentino . - Sahe da sua obscuridade para occu-
par a altenção da Camara, na qualidade do mais obscuro membro da Com-
missão de Constituição, e Legislação e Justiça (não apoiados). 

Si não fôra o cumprimento de um dever que considera sagrado e a 
grande deferencia que tem para com o illustre relator do projecto, por certo 
o orador não viria occupar a attenção da Camara, jt1stificando o seu voto 
contra o parecer da commissão de que faz parte. 

Discutindo o projeclo, pergunta quaes as causas desses factos que se 
passam de norte a sul do paiz. Estarão ellas na efficacia das nossas idéas? 
Serão devidas á nossa falta de educação política? . 

Não sabe como deve responder a estas perguntas e deixa áquelles que 
já se achavam nessas lutas para fazer acquisição ele uma qualquer posição, 
áquelles que tenham a mais nitida comprehensão de seus deveres a expli-
cação do facto. 

Assim pronunciando-se, o orador não tem em vista dizer áquelles que dis-
putam as premissas do governo do Estado de Sergipe que lhes traz um voto 
de affeição, quer a estes, quer aquelles que estão do lado contrario, porque 
todos são brazileiros, todos são r epublicanos, e o orador só deseja que pelos 
meios praticos se resolva essa questão de modo honroso para elles e para a 
republica que aqui representamos . 

Manifesta ao nobre relator do projecto os sentimentos sinceros da grande 
deferencia que presta ao seu incontestavel talento, á sua illustração por mais 
de uma vez levada ao seio da commissão. 

O orador é-o prin1eiro a declarar sua incompetencia, tanto mais quando 
trata de um assumpto que precisa ser bem elucidado, para que a Camara, 
adoptando o projecto em 1discussão, possa dizer que o faz de accordo com a 
lei e necessidade do paiz; e, em caso contrario, rejeitando -o possa sustentar 
o seu voto com as leis em que precisa escudar-se para assim proceder. 

Entende que não teem razão de ser os projectos, quer o que diz que o Poder 
Executivo é o competente para dar providencias com relação aos casos nos 
mesmos figurados, quer q que pede uma solução interpretativa do Supremo 
Tribunal, quer ainda o que julga que na propria Constituição existem as 
hases para sobre ellas es~abelecer-se o meio pratico no sentido de desappare-
cer essa grande difTiculdade que se vê nos Estados do norte. 

Expende alguns conçeitos, mostrando que é difficil encontrar-se de 
momento um meio qualquer para a resolução do problema; mas, haja perti-
nacia da parte daquelles que estiverem protegidos pela lei, porque quem 
vence eleições é aquelle que maior numero de eleitores tem, e o orador está 
bem certo, de que em tempo não remoto, apparecerá radiante a imagem da 
justiça, protegendo aquelle que realmente tiver influencia real no Estado. 

Antes de deixar a tribuna pede licença ao illustre relator do projecto 
para fazer suas as palavras de S. Ex., quando discutindo os actos praticados 
pelo governo durante a revolta, disse que se apartando dos seus collegas de 
commissão e embrenhando-se por essa matta virgem que em breve seria des-
vendada por outros que se lhe seguissem, queria deixar um indicio da sua 
passagem com o atteslado solemne, com o protesto vivo contra a approva-
ção desses mesmos actos . Pois hem, nesta grande discussão, com o nobre 
deputado Sr. Eduardo Ramos, o orador deseja tambem deixar um 
proteslo solernne. Si a Cllfmara em sua sabedoria, e vencendo as humildes 
opiniões que ora expende, adoptar e transformar este projecto como lei 
ela Republica Brazileira, os seus effeitos não se farão sentir e os nobres 
deputados dirão si vale mais a pena sustentar statll qllo do que fazer urna 
lei que vae ferir de frente a Constituição nas suas mais claras e sagradas 
disposições. 

Fica a discussão interrompida. 
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O Sr. Cincinato Braga. - Tomo parte, Sr. Presidente, na discussão 
do assumpto, que ora prende a attenção do parlamento, em meio dos mais 
serios embaraços. 

Em primeiro logar a alta transcendencia juridica e política da materia 
exicre que as controversias sobre ella sejam meneiadas por intellígencia e 
co~petencia que. esto:u muito l!mge de possuir (não apoiados); em segundo 
logar, tão b em .discutido tem sido o a~sumpto pelos oradores que me teem 
precedido .na tribuna, que realmente nao. sei m~smo que luz P?S~_'.1- tra7:er ao 
debate mmha palavra, quando na mamfestaçao de suas opimoes discor-
dantes entre si, esses oradores, no combate reciproco que se deram, expla-
naram já tão proficientemente a discussão. 

Não bastassem esses motivos de embaraços para mim, e os encontraria 
prodi&ios.amente sobejantes na alta gravidade da questão que se agita, 
graviaade de tal ordem que para sua solução devem ser postas á margem 
as conveniencias partidarias, no abandono de preoccupações pessoaes, para 
só termos em vista á comprenhensão e pratica mais liberaes e mais conve-
nientes de nosso pacto fundamental, mantendo em seu justo equilíbrio os 
principios da Rªz publica e do prestigio da autoridade, e os interesses e 
direitos da Urnão em face dos Estados da Republica. 

Na interpretação constitucional que allie essas duas ordens de conve-
niencias e direitos está a difficuldade da questão ; entro nesta desarmado, 
ao envez do que succedeu aos meus distinctos antecessores na tribuna, 
especialmente o nobre deputado, cujo nome peço licença para declinar - o 
Sr. França Carvalho - que em abono de suas opiniões trouxe para esta 
casa arsenal completo nos livros de que tantos trechos reproduziu-nos : na 
superioridade de talentos e armas que favorecem os meus contendores, a 
Camara encontraria justa razão para, antes ainda de ferido o combate, 
antever o seu resultado, tal qual como aos primeiros disparos da batalha 
de Waterloo faziam os noticiarislas , transmittindo para s uas patrias as 
novas definitivas da derrota das hostes do duque de Wellington, sem 
outros elementos de presciencia a não ser a confiança na disciplina, heroísmo 
e taclica militar das forças ao mando do grande apoleão. 

Agora, como então, não venha em meu auxilio, com suas luzes, grosso 
contingente de alliados nas pessoas de muitos dos meus collegas que 
pensam como eu no assumpto, não venham elles, e estou seguro de que em 
vão bato-me pelos princípios que professo na materia. (Não apoiados.) 

No estudo do projecto que es tá em discussão, Sr. Presidente, a primeira 
maana questão que nos surge á frente é a de sabermos si assiste ao 
Poder Federal, ao gooerno federal, (tomada esta expressão no sentido mais 
lato que lhe dão nossa Constituição e os autores de direito, isto é, como 
a somma de poderes que a União r epresenta) si assiste-lhe o direito de 
interoir nos con(lictos de natureza domestica ou intestina dos Estados, em 
ordem a reconhecer legitimo este ou aquelle de dous gooernos que por oen-
tura nelles sejam estabelecidos. 

Ouvi, ao correr da discussão , e dos labios de dous dos oradores preo-
pinantes, assim como de collegas em apartes, que a União não tem o 
direito, em face de nossa Constituição, de intervir em assumptos do governo 
interno dos Estados, ainda mesmo que nelles se dê o que agora dá-se em 
Sergipe, onde dous poderes executivos e dous poderes legislativos, a um só 
tempo disputam, cada qual delles para si, a legitimidade de suas funcções 
governamentaes . 

Nesse sentido opináram os nossos distinctos collegas Sr. F1·ança Car-
valho e F . Tolentino, cujas razões não me convenceram. 

A' SS. EEx. se afigura que são tão graves os perigos da intervenção da 
União em um conflicto dessa natureza, que melhor será soffrermos os males 
que a não intervenção possa trazer, a corrermos o risco <;lo desprestigio do 
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regimen federativo, moldado segundo nossa Constituição pelos pr:incipios 
do maximo respeito á soberania estadoal. 

Parto de um ponto de vista inteiramente diverso do de SS . EEx. Na 
Republica, sou conservador; penso que para entender-me adiantado em 
idéas políticas nas circumstancias actuaes do meu paiz, basta-me ser repu-
blicano nos termos geraes de nossa Constituição. 

No Brazil, actualmente, segundo a phrase consagrada, a Republica ou 
ha de ser conservadora, ou deixará de ser. 

Isso implica dizer que, conservador, sou espírito amigo ·da autoridade, 
amigo da paz nacional, amigo da ordem publica : - vale isso firmar que 
repugna ao m eu espírito o abandono do caso de Sergipe a si proprio, ·repu-
gna-me deixal-o sem solução, quando bem comprehend.o que amanhã em 
outros Estados a reproducção de casos analogos será o fomento da pertur· 
bação da paz da Nação, e, acima, de tudo será o mais solemne desprestigio 
dos governos estadoaes, organüiados em duplicata, não poderão pretender 
o respeito e a obediencia elos cidadãos dos Estados. 

Si os altos interesses da Nação exig'issem que sofüessem conveniencias 
de uma das duas autonomias - a d!l União, ou a do Estado - não vacillaria 
em preferir a sobrelevancia ela da União, já que o federalismo presuppõe 
sempre a co-existencia ele sobe1,aniq.s estacloaes subDrdinadas á soberania 
nacional; po1; minha parte, devo dizer, que antes de ser paulista sou brazi-
leiro, e que não anteponho os interesses par~icula11es de meu querido 
Estado, aos elevados interesses geraes ela União Brazileira. Mas, pelo nosso 
systema; nenhuma daquellas soberanias soffre : ambas equilfüram-se, Obe-
dece a esse pensamento o dispositivo de nossa Constituição Nacional, como 
passarei a demonstrar. Atjtes, porém, c!.e fazel-o, devo dizer succintamente 
á Gamara o qµe se passou no Estado de Sergipe, para examinarmos clecor-
rentemente a çruestão de ~aber si o facto incide nas previsões da nossa lei 
constitucional federal. 

Corria alli serenamente, no principio do corrente anno, o desenvolvi-
mento pacifico e regular das institnições estadoaes. Governador ou presi-
dente, eleito nas urnas, presidia os destinos do Estado; havia mandado 
proceder á eleição para membros da assembléa legislativa estadoal, eleição 
que correu em paz no mez ele abril. . . 

O SR. GouvÊA LIMA. -- No mez de fevereiro ; a apuração é que ·se deu 
em ahril. · · 

O Sn, CrncINATO BRAG.i\.. - , .. Agradeço ao nobre deputado a correcção 
ao meu involuntario equiyoco. De facto, em abril deu-se a apuração dessa 
eleição, pela junta estadoal competente, sendo expedidos diplomas aos 
24 cidadãos mais vo~ados, os quaes só teriam de installar a assemhléa, que 
compõem, em setembro do corrente anno. 

Antes, porém, que isso se désse, houve ainda eI)l plena paz, no mez de 
julho, a eleição para pre;;idente e vice-presidente do Estado, eleição que 
tambem correu placida so~J a presidencia do mesmo funccionario . 

Os cidadãos diplomados para deputados estadoaes, no dia constitucio-
nalmente desi~nado dirigiram-se para o edificio da assernhléa estadual; 
encontraram-no invadido por pessoal que não permittiu-lhes funccionarem; 
ofllciaram ent.~o ao presidente do Estado, e este entendeu melhor, usando 
de urna at~r~huigão que lhfJ confere a Constituição ele Sergipe, - desígnau a 
cidade do Rosario do Cattete, no mesmo Estado, para nella dar-se o fünc-
cionarnento da assernhléa legislativa. Reunida esta em Rosaifo, alli instal-
lou-se no dia constitucional ; par alli transportara-se tambem o presidente 
do Estado, levando sua mensagem presidencial, que foi presente á 
assembléa, 

Aproveitando-se de s ,ua legal retirada .de Aracajü, e dando-se como 
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facto que o presidente abandonára seu cargo, fez-se nesta cidade uma accla-
mação ele um presidente , debaixo de cuja Jurisdicçâo, uma assembléa de 
não diplomados, declarou eleit o para l)Fesidente do Estado cidadão diverso 
daquelle' que a assembléa reunida no Rosario proclamára pFesidente. Foi 
desse modo que geraram-se alli duas assembléas legislativas estadoaes, e 
dous presidentes de Estado, ambos pretendendo-se legitimo governo. 

Para nós outros que vemos as cousas de fóra, friamente, parece que 
não ha a menor duvida em considerar le~·itima a assembléa cujos membros 
trazem a presumpção legal de terem sido os eleitos, e esLa presumpção 
deante das leis, incontestavelmente assiste aos cidadãos dip lomad.os pela 
junta estadoal apuradora dos votos. A estes é que cumpre a autol'idade, em 
qualquer parte do mundo, dar preferencia na garantia de seu direito de 
reunião e funccionamento. 

Mas, importa-nos pouco a retaliação na materia do facto. Para nosso 
fim basta assignalarmos a anomalia substancial : presentemente dous 
governos entendem- se j UFisdj.cionados em Sergipe. 

- E' possível, elevemos perguntar antes de tudo, que debaixo da fórma 
republicana federativa, debaixo mesmo de qualquer systema de governo, 
possa haver com iguaes funcções dous governos antonomos dentro do 
mesmo territorio? 

Tal estado de cousas é, ou não, incompatível com a fórma republicana 
federativa de governo ? 

Ouço dizer~se que a União nada tem que ver com isso. 
Poucas soluções, Sr. Presidente, tenho visto, tão absurdas como esta, a 

um problema t ão serio. 
Pois não é verdade que são brazileiros os habitantes de Sergipe? 
Brazileiros, ou estranO'eiros que sejam, não é verdade que gosam de 

!íarantias individuae~, de db_:eitos sagFados que a nossa Constituição Federal 
mes assegura em artigos expressos? 

No caso de duplicata· de governos e duvidas sobre qual o legitimo, a 
quem fica confiada a tutella desses direitos individuaes que, a União Brazi-· 
leira O'arante aos habitantes do seu territorio ? 

E9, ou não, essa uma materia que entende com os interesses dq. União, a 
respeito da qual é obrigada a União a pronunciar-se? 

Comprehende-se bem que os cidadãos residentes em Sergipe, eslão hoje 
na duvida sobre a qual dos governos deve cada um obediencia; ora, isLo 
entende ou não directamente com os interesses geraes da ·Nação? 

Parece que a resposta affirmativa não se póde deixar esperar. 
Longe pederiamos levar nossas observações em ordem de deixar assen-

. tado que a theoria dos que aconselham a abstenção da União no pronunciar-
se sobre o assumpto, por ser este meramente estadoal, é theoria que não resiste 
a um exame serio. 

Attendamos, por exemplo, á materia-de cobrança de imposto, lembuada 
por um dos meus collegas , - a qual autoridade deve o cidadão fazer o seu 
pagamento? 

Consideremos que um outro Estado do paiz póde necessitar, cm caso de 
extradicção por exemplo, dirigir-se ao Estado de Sergipe ; - com qual dos 
governos irá corresponder-se'! 

Não ha aqui um caso de directo interesse na pratica de fórma republi-
cana federativa, prejudicada em sua execução? 

Consideremos que a União necessita manter Felaçôes de atlo:ünisLração 
com os. preside~1tes elos Estados ; n:i d~vida, como faz,el-o com o ~e Serq:ipe? 

Pois , mantida correcta e constitucionalmen te a forma republicana iede-
rativa, seria possivel esse caso? 

~ã,o está na hypothese, essa fórma profundamente alterada ou sub-
vertida? 
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Consideremos ainda que não é só o interesse individual dos cidadãos 
sergipanos que está em causa, mas o interesse nacional do paiz, até mesmo 
em suas r elações diplomaticas internacionaes : - figuremos o caso trivial de 
um crime com.metido por, ou contra um estrangeiro residente em Sergipe; o 
consul respectivo que necessita da acção policial para o caso, não sabe a que 
autoridade dirigir-se; appella sem duvida para o ministro diplomatico de sua 
nação ; este envi~ a sua ?ota ao Minist:·o d_as Relações Exteriores d? governo 
federal, que é o IDcumb1do das ques toes mternac10naes; - como lrá haver-
se perante as nações do mundo o governo da Nação, si fôr adoptada a tbeoria 
daquelles segundo os quaes a União deve cruzar os braços deante do con-
flicto em questão ? 

Anomalia dessas porventura dá- se quando a manutenção exacta do 
regímen federativo é uma verdade? 

Não, o regímen rep:iiblic8:no fed~ra~ivo não é. a . sancç_ão de~se acci:mulo 
de absurdos, dessa sene de imposs1ve1s na admrmstraçao nac10nal; s1 elles 
appareceram é que o regímen foi falseado, e é urgente dever da União resta-
belecel-o. 

Decorre-lhe esse dever das disposições da Constituição (l e). 
" Art. 6. 0 O governo federal não poderá intervir em negocios peculiares 

dos Estados, salvo : 
I. º 

2. 0 Para manter a fúrma republicana federativa. ,, 
Mas , Sr. Presidente, a opinião dos oradores que precederam-me, affir-

mando que os casos, como o que nos preoccupa, são de mero interesse 
estadoal em que a União' não deve immiscuir-se, não resiste a um exame 
detido e sério. 

Não são só interesses estadoaes que estão em jogo como tenho demons-
trado e continuarei a fazel-o . 

Imagine-se que o casq de Sergipe póde reproduzir-se em outros Estados 
da Republica, e imagine-sp ainda que no accesso da con troversia o partidos 
estadoaes perdem a calma, que está tendo o partido prejudicado em Sergipe, 
o qual espera que os poderes nacionaes pautarão pela justiça e pelo direito 
a decisão do caso em que esse partido se vê envolvido; imagine-se assim 
que, deante da abstenção ~los poderes da União, os poderes locaes appellam 
para as armas, e que COI'l\O eu disse o caso repete-se em outros Estados; a 
que conclusão poderiam chegar? Não ficaria reservado á União o comíco 
papel de um governo nacional constituído por orgãos de poderes federaes 
que estão em paz, acceitos pela nação, dirigindo a administração publica do 
paiz contaminado pela anarchia? I ão é este o caso de um governo sem 
governados; não é este o caso de um rei, sem reino, como o encontramos na 
esplendida tragedia de Sh,akspeare, si bem me lembro , e si me não corrige 
porventura o erro o nossp collega entendido nestes assump tos de littera-
tura ? ... (Vo ltando-se para o Sr. A. Guanabara. (Riso.) 

O SH. EnuARDo RAMOS. - Em vez de governo de paz, se poderá dizer 
melhor - paiz de palha. 

O SR. ALMEIDA NOGUEIRA. - Desde que ha anarchia nos Estados, ha 
anarchia na Nação. 

O. Síl.. CINCINATO BRAGA. - De perl'eito accordo. 
- Não é tudo. A abstenção aconselhada á União para apreciar a legitimi-
dade dos governos de Estado quando duplicados, e auxiliar o legitimo, longe 
de salvaguardar os poderes estadoaes, cuja autonomia tanto preoccupa os 
meus collegas, os leva ao contrario ao absurdo de expol-os a victorias de 
desordens locaes. 

Attenda-se a que segundo a nossa constituição Federal, os Estados só 
r 
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tem o direito de organlsar os seus corpos de policia, cuja missão unica é 
acautellar conflictos, prevenir delictos . 

A organisação de forças armadas, a fixação das forças de terra e mar, 
a organisação de exercito, tudo quanto é referente á operações militares, 
inclusive a propria organisação e mobilisação das milícias civicas do paiz, 
são attribuições exclusivas dos poderes federaes, segundo a Constituição. 

Dahl porque os governos dos Estados, não podendo pela Constituição 
crear e movimentar forças armadas de defesa, ficarão expostos a quantas 
deposições um partido ambicioso adverso entender promover. 

Dirão os nobres antagonistas que no caso de perturbação da ordem 
publica não negam á União o direito de intervir. Mas, perguntarei, como 
intervirá ella si não póde entrar na apreciação da legalidade dos governos 
duplicados, e si ambos os presidentes em questão invocam o seu auxilio! 

Essa theoria da abstenção da União deante de taes factos já provocou 
de um notabilíssimo constitucionalista da Republica Argentina estas pala-
vras : (Le em portuguez). 

" Cuando estallan rebelliones ºo sediciones en las Províncias y las auto-
ridades constituidas requieren la intervencion, el Poder Federal está en el 
stricto deber de acordai-a; porque de lo contrario arribaríamos a dos conclu-
siones essencialmente anarquicas y absurdas . Si la rebellion toma cuerpo e 
amenaza derribar a las autoridades constituidas, estas por el espiritu de pro-
pria conservacion, levantarian ejercitos para defender-se ; lo que entre 
nosotros es de incumbencia del Poder Federal. Si no procedian asi, todas las 
rcbelliones triunfarian y seriam fomentadas por la ley. 

Resulta, pues, que la negativa del Poder Federal a llevar la intervencion 
requerida importa poner las autoridades provinciales cn la imprcscindible 
necessidad de viçilar la Constitucion Nacional levantando ejercito y dando 
batallas, ó proteger y fomentar las rebelliones e con ellas la anarquia y la 
guerra civil en toda la Nacion. ,, 

Esse é exactamente o absurdo a que se quer chegar com a doutrina que 
combato. 

Em Sergipe, por supposto crime de abandono do caro-o pelo presidente 
constitucional, acclamou-se um seu substituto, quando todos sabem que tal 
presidente constitucional, jamais foi de tal crime convencido em processo 
regular; e não é das normas constítucionaes daquelle Estado a substituição 
de seus governadores pelos meios violentos, pelo systema da acclamação, 
positivamente contrario por sua vez ao exercício da fórroa republicana fede-
rativa, que tira sua legitimidade da manifestação da vontade popular expressa 
nas urnas. 

O. SR. F. ToLENTINO. - Mas esse presidente não solicitou o auxilio do 
Governo Federal. 

DrvERsos Sns. DEPUTADOS. - Solicitou, sim. 
O SR. CINCINATO BRAGA. - V. Ex. creio que está enganado sobre este 

ponto; - a intervenção da União foi requisitada. E, Sr. Presidente, si consi-
derarmos, como estamos fazendo, este lado da questão de Sergipe, mais afoi-
tamente podemos asseverar que a intervenção da União alli era um dever 
constitucional, consagrado expressamente assim (te) : 

" Art. 6. 0 O Governo Federal não poderá intervir em negocios peculiares 
aos Estados ; salvo : 

I.º. 
2.º. . 

3.0 Para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, á requisiç<i.o 
dos respectiPos gopernos. ,, 
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Portanto, ainda por esta disposição constitucional, assiste á Uqião o 
dever de tomar conhecimento do caso que discutimos. 

Citou-se o exemplo da nação norte-americana para. amparar a idéa ela. não , 
intervenção da. União. Mas, a.lli a milícia cívica é uma. instituição esta.doal, 
organisa.cla e dirigida pelos poderes estadoaes, que assim podem manter a 
paz e a ordem constitucional. Além disso, não é certo que alli não se tenha 
dado intervenção do Governo Federal em caso a.nalogo ao nosso. Referirei o 
do Estado ela Luziania. 

Alli nas eleições de 1872 foi e~eita uma legis!atura de maioria conserva-
dora, e reconhecido presidente do Estado M. Mac.Eru1ery; os radicaes enten-
diam tambem eleita uma legislatura de maioria radical, e outro presidente, 
M. Kellog. Foi devido á intervenção federal que Kellog assumiu o poder. Os 
conservadores prejudicados dirigiram-se ao Presidente da Republica, então o 
general Grru1t, que declarou manter Kellog; desesperançados· assim, appella-
ram para o Congresso Nacional que tomou conhecimento do assumpto, mas 
protellou a decisão delle de tal sorte que em 1874 ainda nada tinha sido decre-
tado. Os conservadores, comprehendendo que as eleições de 'novembro 
de i874 iam ser feitas sob o governo de Kellog, decidiram desaJlinlados de 
esperar solução dos poderes da União, empossar pela força o seu governador 
Mac-Ennery e a legislatura de sua parcialidade. 

A l'.i de setembro de 1874 rebentou a rebellião; houve muito derramamento 
de sangue e o proprio Kellog não foi victimado porque fugiu, es.condendo-se 
na alfandega federal. Dahl solicitou o intervenção do executivo Federal para 
mantel-o, e o presidente Grant reempossou-o no cargo, tendo sido accordado 
que a junta apuradora das eleições eEjtadoaes, que iam ter Jogar, seria com-
posta de quatro partidariqs de Kellog, e tres de Mac Ennery. Dadas as elei-
ções, os apuradores não ppcleram compor-se, nem a.:corda.r ha apuração ... 

O SR. ALCINDO GUANABARA. - Era de esperar .. . (Apartes.) 
O. Sl;I.. CrncINATO BRAÇA. - Realmente. Mas, continuemos esta pesquiza 

historica. Deante desse qesaccordo, novo protesto dos Luzianezes, nova 
intervenção das tropas fed~raes para manter Kellog no poder. Afinal, o Con-
gresso Nacional, compreh~ndendo os males afflictivos dessa situação, e a 
necessidade de dar uma Sqtisfação á opinião publica, intervciu no assumpto. 
Por esse meio, os conservp.dores tiveram sua maioria empossada na legisla-
tura; e es ta, amnistian.do a usurpação de Kellog, esperou ainda o pouco 
tempo qqe a este restava como governador de Estado. Durante aquelle longo 
período ele lutas, o Estado da Luziania não teve tranquillidade. 

Ora., Sr. Presidente, si ha casos em que a intervenção federal si tenha 
feito aberta e violentamente é esse sem duvida. um delles. Não é pois verdade 
que nos Estados Unidos te+lba sido sempre adoptado o regímen da não inter -
venção da União. 

Si da Republica Norte-Americana temos essa li ção amarga., da. Republica 
Argentina o exemplo não é menos frizante. Na Republica platina, até 1878 já 
se tinham dado mais de cíncoenta intervenções do executivo nas provincia.s ; 
as intervenções alli, exact~tmente por não terem sido reguladas por lei do 
Congresso teem-se tornado uma arma. eleitoral do Poder Executivo Federal, 
que sob prete~to. de perto/bações locaes tem invadido as attribuções dos 
governos provmcraes. 

A experiencia, pois, de outros pa.izes nos ensina. que por uma lei especial 
ou geral, devemos intervir em casos como o que nos occupa. 

A ausencia da lei é a aµiplia.ção da acção do executivo, cuja intervenção 
não regulada póde ser per:qiciosa, quando seu chefe não seja. escrupuloso. 

O Sr.. FRANÇA CARVALHO. - Passando o precedente em discussão, a 
moda pega. · 

O SR. C1NCINATO Br.AG.d/.. - V. Ex. no terreno da pratica, aprecia mal os 
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factos, perdõe-me dizel-o; a nÊLO solução do caso, é que autorisa o executivo, 
sobretudo si se tratar de um chefe de poder pouco escrupuloso, a urna intel'-
venção indebita, pretextada por perturbação da ordeµi, que será sempre, e 
repetidamente, alterada nos Estados todas as vezes que nelles não esteja no 
governo o partido a que pertencerem os membros do executivo federal, com ' 
cujas boas graças a facçã.o desordeira possa contar para galgar o poder 
estadoal . · 

O SR. F1Ui"IÇA CARVALHO. - Não argumento com abusos. (Apartes.) 
O SR. CrncINATO BRAGA. - Mas toda a materia não regulada por lei, dá 

lagar aos mais faceis abusos ; é por isso mesmo que entendo dever-se legislar 
para o caso. 

Parece, Sr. Presidente , que tenho dito quanto basta para combater a 
opinião daquelles que sustentam, que diante dos casos como o que nos pre-
occupa, nada devem fazer os poderes federaes. 

Já venho de demonstrar que os altos interesses nacionaes, sem irritação 
da lei fundamental, reclamam a intervenção federal, a acção federal no 
assmnpto. 

Mas, Sr. Presidente, - e assim abordo a segunda questão que nos appa-
rece no estudo da materia - dos tres poderes foderaes, qual é o competente 
para conhecer da controversia relativa á duplicata dos poderes estadoaes? 
O Judiciario? O Executivo? O Legislativo? 

Examinemos . 
Um projecto do meu distincto e illustrado collega pela Bahia, Sr . Milton, 

_:__ releve-me S. Ex. declinar-lbe o nome, - attribue essa competencia ao 
Poder Judiciaria Federal. A este ponto precisamente veio ter tambem por 
caminho diverso, o meu não menos distincto e illustrado collega pela Bahia , 
cujo nome peço licença para declinar, o Sr. Eduardo H.amos. 

Seja-me, porém permittido dizel-o com o respeito que devo-lhes : SS. Ex. 
erraram, no meu humilde conceito, desde a sahida até á chegada nas estradas 
que seguiram. 

Nem os Estados Unidos, nem a republica Argentina, nem os autores que 
tenho lido sobre o assumpto, nenhum jáma.is entendeu attribuir ao Judiciaria 
Federal essa competencia. (Apartes.) 

E' corrente em direito, Sr. Presidente, que a jurisdicção federal é uma 
jurisdicção restricta, como é tambem cor.rente que a jurisdicção do Poder 
Judiciaria Federal é ainda mais restricta. Poder que não tira sua existencia 
directamente da soberania popular, poder de I).Omeação, b em se vê que 
suas attribuições são e devem mesmo ser expressamente limitadas na lei-
flmdamental; suas funcções são e devem mesmo ser claramente definidas 
nos textos; a materia de competencia é stricti juris. 

Avoluma-se o vigor dessas theses quando se considera que, no regimen 
federativo, o direito judiciaria commum é o direito judiciaria estadoal : - o 
federal é a excepção. As funcções de judicatura commum são as dos jnizes 
e tribunaes estadoaes : - onde a competencia cabe ao judiciaria federal, 
ahi ha o dominio de uma restricção aq direito ordinario : - restricção ou 
excepção, em materia de coropet13ncü1., deve ser claramente accentuada na 
lei positiva. 

Assim, ao roeu ver, si o Congresso por uma lei ampliar a competencia 
do Poder Judiciaria Federal para casos não comprehendidos na enumeração 
das attribuições deste poder nos arts. 55 a 62 da Constituição, o Congresso 
terá feito uma lei inconstitucional ; porque isso vale crear direito constitu-
cional novo, e nós não somos poder constituinLe. 

Ora, em nenhuma das attribuições incumbidas ao Poder Judiciario 
pela Constituição Nacional, em nenhuma, repito, se póde encabeçar a com-
petencia para conhecer do caso de duplicata de governos estadoaes. 

\ 
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A prova da difficuldade em encontrar alli brecha para essa competencia, 
está em que o meu distincto collega, Sr. Milton, para filial-a a uma 
daquellas attribuições, foi incluil-a com violencia á normalidade das cousas, 
lettra i, do art. 6o. Eil-o : 

" Art. 60. Compete aos juizes e tribunaes federaes processar e julgar : 
a) b) e) etc ... i) os crimes politicos. n 

Ora, por melhor que seja a boa vontade em ampliar-se esta compe-
tencia, ella jámais pode attingir o caso da duplicata de Governo . 

Antes de mais nada, essa competencia presuppõe um processo criminal , 
e nós temos a resolver em processo político; demais disso, processo cri-
minal não cabe emquanto não apparecer um delinquente . 

E delinquente no caso, que nos occupa, póde nem haver . 
Duas ordens de funccionarios disputam o exercício exclusivo de iguaes 

funcções; de ambos os lados póde haver a presumpção de um exercício 
legitimo : 

Só depois que o poder competente julgar legitimo um delles, e tratar 
da execução desse veredictum, é que apparece o elemento da criminalidade 
em desfavor daquelles que oppuzerem r esistencia a essa execução ou não 
se conformarem com ella. 

Mas, por amor da argumentação, concedamos que assim não fosse. 
Ainda a porta da entrada para tal competencia não poderia ser essa : 

quem processa e julga crin1es políticos, resolve materia de direito privado, 
de direito individual, de direito de liberdade do cidadão em particular; 
absolve ou condemna, afinal indivíduos. Quem conhece da legitimidade de 
um Governo electivo, em face de outro, aprecia direito de ordem publica, 
direito de uma collectividítde ÍlTesponsavel, direito de uma maioria popular 
adquirido pelo comparecimento ás urnas em maior num ero do que outros 
concidadãos : não impõe penas , segundo o proprio projecto, nem dellas 
releva á entidade impessoal - frOVerno. Isto seria obj ecto de processo 
criminal apartado. 

Portanto, mal encaminhada foi a competencia p elo projecto do 
Sr. Milton. 

O outro projecto, . o do nobre relator da Commissão de Legislação, o 
Sr. Eduardo Ramos, a quem contesto com embaraços e com o respeito 
merecido por quem como S. Ex. é um illustrado lente de uma faculdade de 
direito , de cuja con&!egaç~o sei que é um dos mais acatados ornamentos , e 
o sei pelo que S. J;!;x. se tem revelado nas discussõ'es nesta casa, como 
pelas referencias de seus collegas de magisterio, o outro projecto, dizi a, 
por caminho diverso attribuiu tambem ao Poder Judiciado a competencia 
no assumpto . Uma differ nça os separa : - o do Sr. Milton commette ao 
Poder Judiciario Federal, isto é, ás suas duas instancias , a decisão da 
materia ; o d a Commissão da Legislação commette esse encargo, originaria 
e privativamente ao Supreµ10 Tribunal Federal. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS. - Ambos os projectos dão competencia 
originaria e privativa ao Supremo Tribunal F ederal. 

O Sn. CI ·crnATO BRAGA. - Parece-me que V. Ex. labora em equivoco. 
O do Sr. Milton, capitulaqdo a competencia na lettra do art. 60 da Cons-
tituição, ipso-fato a attriblle ás duas instancias. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS. - Mas , o certo é que o texto do projecto, 
que conheço bem, dá co::ppetencia directamente ao Supremo Tribunal -
posso asseverar isso a V. Jilx. 

O Sn. CrNCINATO BRAGA. - Nesse caso pecca ainda o projecto do 
Sr. Milton por mais esse ~efeito , e nessas condições a critica que ia fazer 
ao projecto do honrado r elf1tOr da commissão de Justiça, prevalece tambem 
com relação ao projecto d0 nobre deputado . 
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Começava a combater o projecto do nobre relator em tanto quanto elle 
attribue ao Supremo Trillunal Federal a jurisdição originaria e privativa 
no caso de que tratamos. Esta jurisdição, Sr. Presidente, é excepciona-
lissima: - decisão definitiva do Poder Judiciaria proferida em uma unica 
instaucia é cousa tão irritante das noções basicas do direito processual, 
que os codigos teem sempre timbrado em evital-as em todas as nações do 
globo. E' essa a competencia que denominamos - strictissimejur·is. 

O SR. EDuA1mo RAMOS. - Pelo projecto da commissão, a attribuição 
não é originaria e privativa do Supremo Tribunal Federal. 

O Sa. CINCINATO BRAGA. - Perdão. Insisto em dizer que o é, de facto, 
o parecer termina por estas palavras, que precedem o proj ecto : " em outro 
ponto em que o projecto do Sr. Milton não poder ter o acolhimento da 
commissão, é no que se refere á competencia originaria e privá.tiva do 
Supremo Tribunal para conhecer do assumpto. · 

O Sa. EDUARDO RAMOS. - Ahi está a confirmação do que acabo de 
dizer. 

O SR. CINcINATO BRAGA . - Entretanto, leia-se o texto do projecto da 
nobre commissão, e ver-se-baque es ta propõe que os conflictos em questão 
sejam julg.ados pelos tribunaes competentes es tadoaes, e quando estes não 
existam ou não se p ronunciem em dado prazo, pelo Supremo Tribunal 
Federal. Ora, o caso commum no paiz é a não existencia desses tribunaes 
nos Estados : - portanto o caso commum será o julgamento originaria e 
privativo do Supremo Tribunal Federal. 

Ora, como ia dizendo, quando tive a honra de ser interrompido pelo 
aparte do nobre deputado, - a jurisdição originaria e privativa do Supremo 
Tribunal Federal é uma jurisdição exeepcionalissima; quei' isto dizer que 
limita-se exclusivamente, r estrictamente aos raros casos enumerados na 
Constituição, que são estes : 

Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete : 
I. Processar e julgar originaria e privativamente : 
a) O Presidente da Republica. nos crimes communs e os ministros de 

Estado nos casos do art. 52; 
b) Os ministros diplomaticos, nos crimes communs e nos de responsa-

bilidade; 
e) As causas e conflictos entre a União e os Estados ou entre estes uns 

com os outros ; 
d) Os litigios e as reclamações entre nações estrangeiras e a União ou 

os Estados; 
e) Os conilietos dos juízes e tribunaes federaes entre si, ou entre estes e 

os dos Estados, assim como os dos juizes e trihunaes de um Estado com 
juizes e tribunaes de outro Estado. ·• 

. Fóra destes casos especialíssimos, não póde absolutamente o Supremo 
Tribunal Federal julgar originaria e privativamente quaesquer outros. 

Ora, em nenhum desses casos pode-se incluir a cornpetencia para 
conhecer de duplicatas do governo dentro do mesmo Estado. 

A doutrina que vimos de expender tem sido uniformemente consagrada 
em muitissimos arestas ela Suprema Côrte, dos Estados Unidos, de cuja 
~01,:1stituição importámos o instituto do julgamento originaria pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Citarei desses arestos, para exemplo, os proferidos no caso Marbury v 
Madison (1, Cranch, 137) e no caso Rhodes-Island v. Massachussets ('r2 .657 .) 

. No primeiro desses feitos a Suprema Côrte decidiu : " O Congresso não 
pode attribuir jurisdicção originaria á Corte Suprema em casos dilferentes 
daquelles especificados no artigo da Constituição. • 

No segundo, o mesmo tribunal dicidiu : " A jurisdicção originaria da 
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Suprema Côrte é especial e lirnitada, e sua acção deve ser circumscripta 
aos casos particulares, ás controversia1>, e ás partes sobre as quaes a 
Constituição autorisou-a a proceder. · 

Qualquer acção fóra dos limites prescriptos é col'am non jadice, e sua 
acção é uma nullidade (Calvo, Decisões Constitucionaes, ns. 2.094 e 2.106) . 

Mas, volto ao projecto da commissão. Não é sómente quando tivesse de 
julgar originaria e privativamente, que o Supremo Tribunal seria incom-
petente para d ecidir do assumptb que prende nossa attenção : - quando 
mesmo já o, feito tivesse-lhe vindo ao conhecimento, em gráo de recurso 
contra as decisões do tr:ibunal de Estado - como o permitte o projeéto -
ainda nesse caso seria inconstitucional a acção do· Supremo Tribunal 
Federal. 

Sim : porque o art. 69, III, § r. 0 é expresso : 
" Das sentenças das justiças dos Estados em ultima instancia haverá 

.recurso para o Supremo Tribunal Federal : 
a) Quando se questionar sobre a validade ou a applicação de tratados 

e leis federaes e a decisão do tribunal do Estado fôr contra ella; 
b) Quando se contestar a validade de leis ou de actos dos governos dos 

Estados em face da Constituição ou das l eis federaes, e· a decisão do 
tribunal do Estado considerar validos esses actos, ou essas leis impu-
gnadas. " · . 

Ora, ninguem poderá dizer que o caso em discussão cabe nas disposi-
ções desse texto. Por conseguinte, a competencia creada é irritante da Cons-
tituição. 

Nem só por isso pecca neste ponto o projecto; porquanto, o que auto-
risa a intervenção dos Roderes feeleraes é exactamente o facto 11ão haver nos 
Estados tribunaes com competencia para dizerem a ultima palavra sobre 
estes conflictos. Si os ~a, ou quando os houver, á União cumpre acceitar as 
suas decisões, respeitan,do assim até o possivel a soberania estadoal. 

Nem só pelas razõe$ que venho adduzindo sou contrario á competencia 
de Poder Judiciaria na hypothese. Para attribuir-lh'a: a esse poder, a Commis-
são de Legislação e Jusfiça, me parece, encara mal a questão. 

No caso da duplicata de governadores e assemhléas estadoaes trata-se 
ele um conflicto de na:tllfeza política, e não de uma questão ele ordem jurí-
dica privada, i1ein de s~lvaguardar direitos individuaes dos cidadãos que de 
parte a parte disputam os cargos : e entretanto, a funcção nonnál do poder 
judiciaria é exactamente a de julgar cm materia de direitos privados das 
pessoas naturaes ou jurídicas, applicm1do a lei ao caso occurrente em que 
uma relação de direito foi violada. 

No reconhecimento da legalidade de um governo de Estado nós depara-
mos com um problema meramente politico, e não judiciaria. 

Na ordem judiciaria,, o poder julgador cogita da gal'antia de um direito 
privado do cidadão ; na ordem política, o poder verificador cogita da garan-
tia do direito político da maioria do "Estado sobre a minoria. 

Aos poderes judiciarios, a ttrtella do d,il'eito civil ; aos poderes politicos, 
a tutella do clil'eito pojitico, que é o voto . A essa diversidade de funcções, 
obedece o systema de nossa constituição federal como as de todas as cons· 
tituições estadoaes do Brazil : tanto assim que segundo ellas cabe ás cama-
ras verificar em definitiva os poderes dos seus membros ; nenhuma attribue 
essa competencia ao pofler judiciaria. 

Ql].estões de legitimidade de governo são substantivamente assumptos 
da alçada do direito publico : direitos individuaes só entrarão· ahi em causa 
indirectamente, adjectivamente; tão certo é isso, que, suppondo a hypúthese 
de, entre os dous presidentes que disputam o cargo, haver um que o renun~ 
ciasse desistindo de seus direitos, nem por isso a questão ficaria resolvida, 
como é facil imaginar. 
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Nos Estados Unidos, nos casos similbantes ao de que tratamos (como o 
de Rhodes-Island, em 1842), sempre tem o poder jucliciario declinado de sua 
competencia no assumpto por ser este de ordem política. 

Si legislarmos aqui no sentido ela competencia do juqiciario federal, não 
solvemos, adcliamos e augmentamos clifficuldades; porque á semelhança da 
Suprema Çôrte, o Supremo Tribunal póde tambem declinar de sua cornpe-
tencia pelo mesmo motivo. 

Imaginemos, porém, que isso não se desse;· e eu vou assignalar a que 
anomalia constitucional o projecto nos levaria. 

Attendam os meus collegas a que cada uma das Camaras Federaes é a 
unica competente para verificar os poderes de seus membros ; ora, para a 
apuração de suas eleições respectivas, cada uma das Camaras necessita 
considerar a legitimidade do governo estadoal debaixo do qual a eleição 
teve logar, para consideral-a valida ou nulla; conseguintemente, cada uma 
das Gamaras póde, em sua soberapia, coni;;iderar illegitimo um governo de 
Estado já.julgado legitimo pelo poder judicia.rio, ou vice-versa. 

Esta situação seria anarchica : - cumpre-nos evital-a. · 
Abstrahindo da circumstancia de ser sempre morosa a marcha dos fei-

tos jucliciarios, morosidade que não se compadece com a natureza da deci-
são prompta que o assumpto sempre reclama .. . 

O SR. MILTON. - Dá um aparte. 
O SR. CrncINATO BRAGA. - Não disse que só por essa razão deixava de 

convfr em que se afl'ectasse o assumpto ao Tribunal Jucliciario mas sim 
pelas muitas razões que venho expondo, aggravadas por mais essa, aliás de 
ordem secundaria em face das outras, tanto que deixo de alongar-me sobre 
ella, para passar a encarar outras faces da questão. 

Penso, Sr. Presidente, ter chegado a demonstrar que dos tres poderes 
federaes, o judiciario não é, não póde ser deante da Constituição, o compe-
tente para conhecer da ma.teria referente ao reconhecimento da legitimidade 
entre dous governos estadoaes. Sel-o-ha o executivo privativamente? 

Respondemos que não. 
, Este poder tem a sua orbita de acção traçada com meticuloso cuidado 
e elevada sabedoria no art. 48 da Constituição. Seu papel na federação, 
mesmo porque elle é o poder armado, está definido claramente nos diversos 
paragraphos desse artigo; e em nenhuma das attribuiçàes alli ennumeradas, 
se encontra a que faz objecto de nossas locubrações do momento : - fóra 
das attrihuições ahi consignadas, elle, si exercer outras, fal-o clictatorial-
mente, e ainda assim, si o tem abusivamente feito, tem sido sempre c1d-refe-
1·endwn do Congresso Nacional. 

Contra a competencia privativa desse poder para resolver o assumpto, 
julgo-me desobrigado de produzir outras razões, até mesmo porque não me 
cons ta que pessoa alguma nesta Casa pense qlJ.e privativamente incumba a 
este poder a solução aa materia. 

Recordarei á Camara que deixei demonstrada a necessidade da inter-
venção da União no caso de que se trata; demonstrei tambem que essa :inter-
venção era ineluclivelmente attribuida ao gDPerno federal p elo art. 6. 0 , §§ 2 e 
3. 0 da nossa Constituição. 

Si assim é, e si seo-undo essa mesma Constituição deixei demonstrado 
que tal providencia nã~ é da alçada nem do judiciaria, nem do executivo, 
claro está. que, para não presumirmos o absurdo na lei, imrrescin~vel
~1ente, ~ó por isso, devel'iamos assentar pela competencia do Poder Legisla-
tivo, umco que resto a considerar dos tres poderes federaes. 

De facto, o sentimento democratico não nos seria melindrado, desde que 
se considerasse que tal solução é o fructo da collaboração ele dous altos 
poderes nacionaes, isto é, das duas casas do parlamento com o chefe da 
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nação : - si estes podem errar no assumpto, todo o systema representativo 
é falho, porque elles constituem o seu alicerce vivo e permanente. 

Mas, Sr. Presidente, não é a esse argumento por exclusão que devemos 
a :firmeza de nossa convicção pela competencia do legislativo para r,egular o 
assumpto. Não. Outros pederosos motivos a justificam. 

Antes de tudo, por sua propria natureza o Poder Legislativo é o que 
tem naturalmente mais latitude de acção ; a simples enumeração de suas 
attribuições nos arts. 34 e .'35 da Constituição, disso convence plenamente. 
Aos outros poderes, dous circulas circumscrevem a norma de acção - a 
Constituição Federal e as leis ordinarias. 

Ao legislativo, a Constituição é o unico freio imposto; - dentro della, 
é-lhe licito providenciar sem embaraços, sem peias, sobre todas as materias 
que interessam á União, á nação; e já demonstrei que tratamos agora de 
uma materia do numero destas ultimas. 
· E' o Poder Legislativo o mais directo e immediato representante da So-
berania Nacional, poder immanente exercido soberanamente, 

O SR. FRANÇA CARVALHO . - Poder immanente em corporação que inter-
rompe suas funcções? ... 

O SR. CrNCINATO BllAGA. - Sim, immanente, como tambem o tem incon-
testavelm ente o povo, que aliás, só o exercita .periodicamente nas eleições, e 
nem por isso é menos permanentemente soberano. 

Desde que constitucionalmente o ~·overno federal deve intervir no caso 
em ques tão, essa intervenção dá-se cte direito pela acção do Congresso, a 
quem incumbe a escolha dos meios apropriados para prover á satisfação das 
necessidades puhlicas : 

1
na impossibilidade de enumerar todos os casos de 

necessidades publicas, implicitamente cabe ao Congresso Nacional julgar 
delles. Esse é o espirita de nossa Constituição. 

Repito - a intervenl(.ão no caso em controversia é um dos deveres da 
União, deante do art. 6.0 da Constituição como deixei demonstrado. 

Pois bem, para o e~ercicio desse dever, é preciso que a União tenha os 
poderes de cumpril-o. Qra, o exercício dos poderes que pertencem á União é 
regulado pelas leis e re~oluções do Congresso (art. 34, § 33). 

E' um preceito constitucional que prescreve a intervenção federal; -
ora, para execução dos preceitos da Constituição deve o Congresso Nacional 
decretar as leis que sej~m mister (ar t. 34., § 34). 

O caso em que ella entende com a observancia da Constituição e das 
leis federacs, e encerra a satisfação de uma necessidade çle caracter federal , 
como é a paz nacional

1 
- ao Congresso cumpre providenciar a respeito 

(art.35, § I. 0 ). 

Nem de outra sorte se comprehenderia que a Constituição tivesse dado 
ao Poder Federal o direito de intervenção , expresso no art. 6. 0 , sem dar 
necessaria e implicitamente os m eios d !'l exercer esse direito . · 

O SR. HERCULANO DE FREITAS. - E' a questão jálagitada nos Estados 
Unidos, dos poderes implicitos do Congresso. 

O SR. CrNCI:VATO BnAGA. - Apoiado, lemJJra bem o nobre deputado : -
é exactamente o caso. E aproposito occorre-me reproduzir aqui as palavras 
do notabilissimo Story, commentando a esse respeito a constituição nortc-
americana ~ 

" Todas as vezes , pois, que se trata ele decidir si um poder é constitu-
cional, a primeira cousa, a saber é si elle está expresso. No caso afflrrnativo 
a questão está resolvida. Mas, si o poder não está expressamente concedido 
pela Constituição, deve--se ainda procurar saber si elle é uma consequencia 
de um poder expresso, si elle é necessario e conveniente á sua execução ; 
no caso affirmativo, o Congr@sso póde exercei-o; no casg contrario, isso 
seria. .ineonstit.ucion.al1 ,, 
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O SR. AUGUSTO DE FREITAS. - Muito bem, este crilerio de interpretação 
é seguro e decisivo. 

O SR. CrncINATO BRAGA. - Sr. Presidente, a interpretação das clausulas 
contidas no art. 6.•, §§ 2. 0 e 3. 0 , em combinação com os arts. 34, 9§ 34 e 35, 
§ r.º da C<:>nstituição não _póde ser mna interpr~tação. restrictiv~, ~orno a 
querem os ülustres antagomstas. Essa hermeneut1ca sena contrana a regra 
trivial de que os poderes contidos em uma constituição, particularmente em 
materia de administração dos negocios do paiz, taes como a paz nacional, 
externa ou interna, devem ser interpretados amplamente em favor das van-
tagens do bem publico geral. Semelhante regra, como bem diz Story, não 
depende da fórma particular de um governo, ou das demarcações differenLes 
dos seus poderes, mas da natureza e do objecto do proprio instituto conven-
cional chamado governo. 

Os meios de corresponder ás necessidades da Nação, de evilar-lbe peri-
gos, de augmeniar-lhe a prosperidade, são tão variados e complexos que é 
preciso deixar grande latitude á escolha e emprego desses meios : - donde 
a necessidade da interpreta!ção larga ás attribuições de que tratamos. Em 
vão se argument'ará que esta doutrina dá em resultado estender os poderes 
elo governo nacional sobre a esphera de legislação dos Estados : - o mesmo 
então se poderia objectar contra qualquer poder que fo se exercido por 
inducção ou por interpretação, e com igual força contra a União, como con-
tra os governos dos Estados. 

Abusos ou erros devem-se temer; mas abusos ·ou erros de um poder 
são argumento contra a existencia desse poder; o remedio contra o abuso e 
o erro é mesmo em relação aos poderes da União que em relação aos poderes 
dos Estados, a saber - é o appello a uma outra fórma ou divisão dos ramos 
do governo, ou o appello ao proprio povo no livre exercicio do seu direito 
de escolher mandaLarios honrados e competentes. Assim com razão pensa o 
commerrtador que citamos ha pouco. 

Na Constituição americana, como na nossa, encontram-se as clausulas 
que venho de citar em defesa da latilude da acção do Congresso Nacional. Na 
republica norte-americana a interpretação larga, ampliativa, razoavelmente 
ampliativa, de taes clausulas tem sido consagrada pela jurisprudencia cor-
rente da Côrte Suprema. 

Observa um sabio jm·isconsulto norte-americano que " talvez mais de 
metade da legislação do Con\S'resso nã.o tem outra garantia consüLu<:ional 
sinão a interpretação liJJeral CJ.os poderes implicitos_ do governo geral ". 

Por ella é que ficou assentado que ao Congresso assistia o poder de 
criar um Banco acional, de comprar territorio estrll.1;1,g-eiro, de decretar 
embargo sobre embarcações existentes nas aguas da união, o direito de 
punir, etc., etc. 

Entre nós igual tendencia se impõe pelo menos nos primeiros tempos da 
Republica; - motivos poderosos de desaggregação temos actuando em 
nosso organismo nacional : - diversidade profunda de climas, diversidade 
de direito em materia de processo, e muito principalmente extremada des-
centralisação financeira, que dia a dia leva a União ao aniquilamento, á 
c_usta da crescente prosperidade dos Estados. Nessas condições, é de patrio-
tismo a attitude daquelles que se oppoem á realisação desse trabalho lento 
ele desaggregação nacional, dirigindo as tendencias para o pres Ligio da 
União, sem querer que esta se veja completamente afl'rouxada tambem na 
ordem política, como já está na ordem jurídica, como já ·está tambem na 
ordem economica. 

Nem infundadamente nos arreceiemos da pratica destas idéas, sob cujo 
dominio g-osa invejavel prosperidade a grande republica da America do 
Norte : - na amplitude de acção do Poder Legislativo ordinario sobre o 
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caso, temos a segurança da liberdade de regular a ma-teria, na medida das 
conveniencias publicas que as circumstancias aconselharem a qualquer 
tempso. P "d - . di . . i:fi . d r. res1 ente, nao preciso zer mais para JUSt · car a competencia o 
Congresso racional, do Poder Legislativo, :para conhecer do caso de dupli-
cata de governos nos Estados. A matena é muito vasta; dispenso-me, 

·porém, de adduzir mais considerações, já porque fallo a collegas de qu_em 
só posso receber ensinamentos (não apoiados), já porque a hora vae em 
muito adeantada e eu tenho martyrisado demais a paciencia dos nobres 
deputados ... 

DIVERSOS Sns. DEPUTADOS. - Não apoiado. Estamos ouvindo a V. Ex. 
com excepcional prazer ... 

O Sn. CrncINATO BRAGA. - Agradeço esta immerecida e caplivante gen-
tileza dos meus collegas, á qual corresponderei abreviando as poucas con-
siderações com que vou concluir. 

De que é o Congresso Nacional competente para conhecer do assumpto 
em discussão, nutro, Sr. Presidente, a mais decidida convicção pelos fun da-
mentos que já vos expuz. Resta-me averiguar o meio pelo qual este poder 
exercerá tal attribuição. Este não é outro sinão uma disposição legislativa. 

A lei reguladora do assumpto póde ser de caracter geral, I>egendo todos 
os casos semelhantes, ou não, que concorram no paiz; ou póde ter caracter 
especial regendo o caso especial, submettido ao exame e conhecimento do 
Poder Legislativo. 

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO 

O Sr.França Ca,·valho. Sr.-Presideute, sou contrario a rectilicações 
de acta, e V. Ex. sabe que raramente venho á tribuna para tal fim; mas, 

tratando-se de um assumpto grave, um dos mais 
Discussão da aata. graves que se teem agitado na Gamara, sinto-me na 

necessidade de fazer uma rectificação quanto ao 
discurso que hontem proferi, porque se me emprestam opiniões inteiramente 
contrarias ás que tive hontem a honra de expender a esta Gamara. Diz a 
acta. (Lt!.) 

Ora, Sr. Presidente, si eu recusei,' é certo, o direito de intervenção ao 
Supremo Tribunal Federal, que sem duvida alguma exhorbita de suas attri-
buições, combatendo IlOr consequencia o parecer da commissão, neguei 
igualmente esse direito ao Poder Legislativo, porque, a meu ver, absoluta-
mente não se encontra ~m nenhuma âe suas attribuições seJllelhaµte facul ·-
dade, e nem colhe em favor dos que pensam de modo contraI>ío Q pFeceito 
dos arts . 34 e 35 do nosso pacto li.mdamental, visto como o poder c).e velar 
pela guarda da Constitqição deve ser entendido dentro de suas attribuições. 

O Poder Legislativp poderá usar dessa attribuição no exeFcicio de suas 
funcções, porque do contrario exhorbita igualmente. Nessa occasião disse eu 
que me ia escudar na vf!:liosa opinião do honrado ex-Vice-Presidente da Re-
publica, que deu as razões por que não se podia tirar partido da interfe-
rencia que tem tido na America do Norte o Congres1>0, em relação aos nego-
cios do Estado, porquanto o argumento deduzido do n. 18 do art. r.º da 
constituição Americana; que é exactp.me;nte igual á nos~a uejlte ponto, póde, 



entretanto, sujeitar~se á elasticidade, que a nossa não pôde soffrer, porque 
ella não delimitou de um modo claro como a nossa, a esphera de acção dos 
Jioderes politicos ; pelo que bem disse o Sr. ex-Vice-Presidente da Repu-
blica que, ao pass.o que a Constituição norte-americana facilitava a inter-
venção, a nossa difficultava-a. 

Foi por isso, para mostrar o inconveniente da intervenção, que citei a 
opinião d~ S. Ex. . 

Diz arnda a acta, Sr. Presidente ... 
O SR. PRESIDENTE. - Nrw é a acta que diz isto, é o Dial'io do Cong,.esso, 

e o que está em discussão é a acta. 
O SR . FRANÇA CARVALHO. - Julguei que o Diario do Congresso era a 

cópia da acta. 
O SR. PRESIDENTE. - Não ha tal; o que está em discussão é a acta. 
O SR. FRANÇA CARVALHO. - Vou terminar. (Le.) 
O que eu disse foi cousa di!Tercnte, foi que aquelles que enLendem que 

qualquer poder da União tem a faculdade de intervir, não podem deixar de 
proceder á revisão da Constituição, onde não se acha essa facilidade confe-
rida a nenhum dos poderes ; e declarei depois que era infenso á reforma 
constitucional para esse fim, porque entendo que o legislador consLitucional 
decidiu sabiamente, prohibindo a intervenção da União cm assumptos pecu-
liares aos Estados. 

O Sn. PRESIDENTE. - Lembro ao nobre deputado o que está em discus-
são é a acta. 

O SR. FRANÇA CARVALHO. - Concluirei, esperando que a Camara não 
adroittirá que passem para ella as antigas att11ibuições, que tinha o poder 
central sobre seus delegados, presidentes das provincias ; porque si passar 
o precedente a moda das duplicatas pegará. e teremos de ver sempre a inter-
venção do poder central nos Estados designando ás <::amaras os governa-
dores dos Estados. 

O SR. PRESIDENTE. - A reclamação de V. Ex. não é relativa á acta, e 
sim a um ponto do Diario do Congresso . 

V. Ex. póde, na forma do Regimento mandar sua rectificação que a 
Mesa a acceita. 

Um dos projectos apresentados ao parlamento seguiu este ullimo cami-
nho - o apresentado pela maioria da deputação de Sergipe. 

Quanto a mim o julgo acceitavel, porque, si o Congresso póde legislar 
para os casos geraes, para o genero, póde igualmente fazel-o para os parti-
culares, para a especie. Assim, tem já o Congresso procedido na 'maleria 
referente ao Estado de sitio, a qual deve ser regida por lei geral regulamen-
tar dos artigos respectivos da Constituição, e entretanto, á mingua nessa lei, 
a materia tem sido resolvida pelo Congresso deante de cada caso particular 
occurrente. 

Entendo mesmo que o estudo rigoroso de cada caso em especial é o 
penhor mais seguro de acerto nas decisões do Con~resso resolvendo si no 
caso sujeito deve dar-se ou não a intervenção federal. 

Acceitaria, de preferencia ao silencio do Congresso, uma lei reguladora 
do assumpto. em these, de modo generico, abrangendo não só o caso do 
momento, mas tambem os casos futuros. 

Entretanto, não dissimulo que o Congresso Nacional deve legislar n~sla 
hypothese com summas cautelas, em ordem a não outorgar ao Executivo, 
por delegação, poderes que só ao Legislativo deve competir. . 

Nem só esse receio me assalta o espírito; mas, e sobretudo, o das diffi 
culdades quasi insuperaveis da confecção sabia de uma lei desse alcance. 

E' muito curla ainda a experiencia que temos do regimen federativo 
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não temos por ora tradições bastantes desse systema de vida organica; os 
casos occorridos são em muito pequeno numero, e não temos jurisprudencia 
alguma sobre a materia. 

01·a, o direito por m aior que seja nosso esforço, não é cousa que se 
invente ; para assental-o é preciso lon&'a elaboração social , detida elocubra-
ção historica, que pela lição do passado (tão curto aqui de regimen republi-
cano que se pode dizer que ainda não o temos) venha a permittir-nos a segu-
rança de um criterio para regularmos b em todos os possiveis casos futuros . 

O que incontestavelmente urge é que, de um modo ou de outro, o Con-
gresso 'acional dê uma solução ao grave problema que agora provoca a sua 
attenção. 

Antes de concluir, agradeço a V. Ex., Sr. Presidente, e aos meusillustrcs· 
collegas a paciente bondade de terem-me ouvido por tanto tempo. 

Tenho dito. (Muito bem. O orador é vivamente cumprimentado por todos 
os seus collef!as presentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora (1). 

SESSÃO DE 1. 0 DE DEZEMBRO 

O Sr. Gouvêa Liipa . - Sr. presidente, comprehende V. Ex., deverá 
comprehender do mesmo modo esta Camara, qual não deve ser o meu 

acanhamento neste momento em tomar parte na 
2. ª discussão discussão do projec to que ora se discute; e este 

. - acanhamento, Sr. presidente, cresce de ponto não 
do pro]ecto n. 189. só porque sou o primeiro a reconhecer a minha 

incompetencia (não apoiados) deante dos distinctos 
e talentosos ·oradores q11e me precederam, como estou muito certo não lhe 
trazer luzes maiores do que aquellas que os distinctos oradores trouxeram 
para este debate. (Não l~poiados.) 

Ainda uma outra cu1cumstancia faz crescer este meu acanhamento; vejo 
que o projecto que se discute tem uma idéa geral, mas a discussão que se 
abriu nesta casa fez perÇl.er o caracter da sua generalidade e· encaminhou-o 
para um caso especial que tem trazido aqui o espírito desta Camara quasi 
em sohresalto e em duvlda a r espeito da eleição que correu em Sergipe no 
dia 3o de julho do corrente anno. 

E' assim, Sr. presidente, que o projecto tomando este caminho, as ques-
tões que se tem levanta~o sobre a eleição do coronel Valladão, que eu repre-
sentante daquelle Esta o e tendo directamente concorrido para ella não 
podia deixar de tomar a guma parte nesta discussão, e dahi é que origina-se 
o meu maior receio em cf.iscutir este assumpto, porquanto vejo que natural-
mente muitos dos meus collegas poderão encarar-me como suspeito desde 
que tomei interesse dire1:to nesta eleição e por isto mesmo as minhas pala-
vras em nada poderão influir o senlimento de cada um destes dis tillctos 
amigos que me podem cpnsiderar como suspeito. 

O SR. GEMINIAi'."O BRAZIL. - Falle em nome da razão e da lei que terá 
acquiescencia de todos 11ós. 

(rJ Na sessão de 3o fala o Sr. Eduardo Ramos cujo discurso não consta <los 
r1nnaes. 
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O SR. Gouvf:A LIMA. - Por mais que me pareça razoavel e de justiça a 
causa que venho defender, Já estou muito certo de que os meus adversarios 
políticos, Sr. presidente, meus patricios, me terão como suspeito. 

O SR. GEMINIAJ.'IO BRAZIL·. - Sahimos da mesma panella eleitoral ; por 
conseguirrte não somos adversarios. 

O SR. GoUVÊA LIMA. - Somos e fômos sempre adversarios politicos, 
apezar da grande consideração que me merece V. Ex. 

O SR. · GEMINIAJ.'IO BRAZIL . - Dá um aparte. · 
O SR. GoUVÊA LI111A. - Estes apartes me inter~ompem e preciso chegar 

ao ponto a que me destino. 
Como disse, Sr. presidente, não me incumbiria da tarefa de discutir o 

assumpto que encerra este projecto si não fosse o cumprimento de um dever, 
porque vejo que não tenho habilidade precisa para entrar no desenvolvi-
mento das questões que elle envolve, questões aliás que reputo das mais 
graves que se tem trazido nesta casa no corrente anno. (Diversos apoiados.) 

E' por considerar esta questão gravissima que peço aos meus illustres 
collegas que teem tomado parte na discussão muita cautella, muita attenção 
na votação dessa materia. 

O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA. - A questão é gravissima. 
O SR. FRANÇA CARVALHO. - E' tão grave que interessa á vida das pro-

prias instituições federativas . 
O SR. GouvÊA LIMA. - Entre os oradores que me precederam nesta 

materia tomou parte o meu distincto patricio e amigo o Sr. Dr. Menezes 
Prado. Este foi um dos que mais se c;:ançarnm para fazer o projecto perder 
o seu caracter de generalidade para applical-o quasi exclusivament~ aos 
negocios de Sergipe. Nessa discussão vi que o meu distincto patricio e 
collega começou por uma ordem de considerações relativas aos precedentes, 
isto é, com relação aos factos occorridos por occasião daquella eleição qua-
lificando o coronel Valladão de um assaltante dos poderes publicos do Estado 
de Sergipe. S. Ex. procurou convencer a Gamara de que a eleição do coronel 
Valladão foi feita á força de armas estorquindo os votos de seus amigos 
politicos. 

O SR. LINs DE VASCONCELLOS. - Á imitação do que fez aqui no Districto 
Federal. 

O SR. Gouvf:A LIMA. - Isto é o que V. Ex. diz. 
O SR. LINs DE VAscoNcELLos. - Affirmo e provo com documentos ; fui 

a victima e portanto posso fallar bem alto. · 
O SR. ANTONIO DE SIQUEIRA. - E' a primeira vez que ouço fallar nisto. 
O SR. LINs DE VAscoNCELLOS. - Então V. Ex. não me ouviu quando 

tratei aqui desta questão. 
O SR. GouvÊA LIMA. - Não deixo de admirar o aparte do nobre depu-

tado e tomo como um aparte accidental, levado, talvez, por paixões ou odios 
adquiridos depois dessa eleição. 

O Sn. LINs DE VAscÔNCELLOS. - Está muito enganado, tenho as provas, 
e portanto posso fazer este reparo sem que V. Ex. possa presumir que é 
despeito ou odio ; é a expressão da verdade, tenho reclamado e hei de recla-
mar sempre. 

O SR. GouvÊA LIMA. - Mas ouvi aqui V. Ex. fallar muito bem do coro-
nel V alladão. 

O SR. Lrns DE V ASCONCELLos. - Como homem é muito bom, gosto 
muito delle; mas como autoridade não. 
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O SR. GouvÊA LIMA. - Sr. presidentê, com quanto esteja occupando esta 
tribuna, talvez sem utilidade, (não apoiados) cumpro um dever de vir expli-
car as questões acerca das quaes os meus amigos teem levantado tantas 
acu sações. 

Tem-se discutido de mais; entretanto, era m eu dever defender esta elei-
ção que, paL"a mim é liquida, de pleno direito, não foi feita á força de armas, 
não foi uma estorção aos votos dos amigos de SS. Exs. Já tive occasião de 
demonstrar que não houve essa violencia, essa extorção allegada pelos no-
bres deputados. 

Nas eleições estaduaes de 28 de fevereiro e de 1.0 de rnarço do corrente 
anno, as quaes sendo disputadas pela chapa de meus dignos collegas de 
cleputação por Sergipe, pela ele meu partido, e pela do coronel Valladão, Dr. 
Felisbello Freire e Ivo do Prado, que se achavam separados demimnaquelle 
tempo, por circumstancias outras que não vem ao caso trazel-as aqui, as 
chapas daquelles amigos de uma e outra eleição attingiram a mil, e mil e 
quinhentos e tantos votos, e a minha a dous mil e quatro centos e dous mil 
e seiscentos votos; a de VV. Exs. attingiu a quat ro mil e tantos votos. 

Ora, depois as necessidades da politica determinaram que esses amigos 
que se achavam separados, nos procurassem, e aqui fui consultado sobre a 
eleição do coronel Valladão , a cerca da gual, ouvidos os amigos, e acceita 
de muito boa vontade a candidatura delle para presidente de Sergipe, eu 
por minha vez segui para a capital de Sergipe com o fim de en1pregar os 
m eus esforços em favor dessa eleição, e devo dizer gue encontrei a maior 
boa vontade, não só por parte dos meus amigos polit1cos, como tambempor 
parte de muitos amigo~ dos nobres deputados, que apoiaram com muito 
applauso a eleição do coronel Valladão. 

O Sn. LrNs DE V ASCONCELLos. - Bastava a sua presença e a interferen-
cia de sua pessoa para dar essa feição benefica. 

O SR- ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Perdoe-me o nobre deputado : corno é 
que nossos amigos appqiavam essa candidatura quando elles pertenciam a 
p artido diverso ? 

O SR. GouvÊA LIMA. - Isto é outra questão. 
Podiam ser amigos P.e V. Ex. até então, pertencer ao seu partido, e de-

pois se separar e torna~-se seus inimigos, como alguns delles já se decla-
raram. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Perdôe-me; do meu partido sómente 
dous amigos se separar;:uo. 

O Sn. Gouvf:A L11114. - Como dizia, Sr. presidente, essa força que exis-
tia em favor da chapa do coronel Valladão e do Dr. Felisbello Freire, reuni-
da á força daquelles amigos que me a companharam fez com que a votação 
atLin"'isse o numero de quatro mil e tantos votos. 

Não é justo, portanio, Sr. presidente, que, reunidas duas forças que já 
não eram fracas, se venha agora duvidar da legitimidade da eleição do 
coronel Valladão. E per15unto : com essas duas forças elle não tinha meio 
sufflcien te para ser eleitp? 

UM SR. DEP TADO. - P ermitta-me uma pergunta : na opinião de V. Ex. 
o coronel Valladão não estava incompativel para o cargo de governador? 

O Sn. Gouvf:A LIMA. - E' esta uma questão que tem sido por demais dis-
cu Licla, e que, posso dizel-o seru medo de errar, as opiniões pró e contra se 
enconlr11 m, e eu rue incl jno ]Jela não incompatiLilidade. E' esta uma questão 
de direito politico, e nãq é o Congresso tribunal competente para conhecer 
della. 

UM SR. Dm'UTADO . - Mas é um texto positivo. 
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O SR. GouvÊA Ll!l1A. - Perfeitamente; mas o que agora eslou fazendo 
é unicamente a apreciação .numerica elos votos. 

Esses dous partidos, Sr. presidente, assim ligados deviam cer tamente 
dar o resultado que deram, isto é, eleger para o cargo de governador o Sr. 
coronel V ali adão. 

A força, segundo affirma aqui o meu distincto collega, Sr. Olympio de 
Campos, fôra clistribu ida para I5 logares. Devo dizer que essa argumenta-
ção , para o fim a que pretende, não procede, porque, si em alguns logares 
de entre os r5 envolveu violencia e coacção, não se póde dizer com r elaçáo 
aos dem ais, porque em alguns a chapa do partido desses seus amigos teve 
maioria; e, si esta chapa dos meus adversarios políticos leve maioria em 
alguns logares , isto prova ou ao menos é a presumpção de que não houve 
coacção. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Nesses lagares houve duplicatas, que, 
apuradas, dão-lhe maioria. 

O SR. GouvÊA LIMA. - V. Ex. é réo confesso das suas duplicatas. P ço 
ao roeu illustre collega para dizer o que chama duplicata. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - A duas eleições . 
O Sn. ANTONIO DE SIQUEIRA. - Não deixa de ser original que !'ossem som-

mados para elle os resultados de duas eleições. 
O Sa. GouvÊA LIMA. - Mas, sabe V. Ex., o meu distincto amio-o, o Sr. 

Olympio de Campos, que assi. tiu ás eleições naquelle tempo, que duas elei-
ções em alguns logares se fiz eram, é verdade, mas precisamos ver qual del-
las tem o cunho da verdade, da legitimidade, e a qual se póde chamar du-
plicata; porque tambem se chama duplicata a eleição que é feita não no 
ediflcio designado, mas em outro logar. 

Vamos a ver si a eleição do Sr. Valladão foi ou não feita nos logares 
designados. 

O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Isto é u rna questão de verificação de 
poderes, e basta saber que se fez duplicata porque a força a isto obrigou. 

O Sn. GouvÊA L1111A. - Ainda nova confissão de duplicatas feitas por 
seu partido . 

Em muitos logares, sabe o meu collega, que os seus amigos, conhecendo 
que eram derrotados, entenderam fazer eleição em log:ar diverso (não 
apoiados), e é isto que é a duplicata, que V. Ex. tem trazia.o para aqui. 

Diga-me V. Ex. : o Dr. José Luiz e V. Ex. tambem arguiram de duplicata 
a eleição de Capella? 

UM SR. DEPUTADO. - O Dr. José Luiz não fez eleição porque est11.va 
cercado o edificio. 

O SR. GouvÊA LIMA. - Estava cercado o edificio, e os meus amigos 
esperaram até á hora da eleição, e, não apparecendo sinão os que faziam 
parte do nosso grupo, estes tiveram necessidade de abrir a po1·La do edificio 
e proceder á eleição. 

O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - V. Ex. dá licença para um aparte? 
O SR. GouvÊA LIMA. - Pois n ão. 
O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Na vespera da eleição organisou-se a 

mesa eleitoral dar.ª secção e no dia da eleição os amigos de V. Ex fizeram 
outra mesa e procederam á eleição. A mesa da 2.ª secção recebeu os votos 
do Dr. Coelho e Campos, esta é a verdade. 

O SR. GouvÊA LIMA. - A mesa que procedeu á eleição no edificio 
designado, isto é, na Gamara, foi composta de tres membros da mesa 
eleitoral, membros que aliás tinham sido amigos de SS. Exs. 
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O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Mas a questão é que não constituíram 
u rna mesa legal. (Apartes.) 

O SR. Gouvl1:A LIMA. - Todas as argumentações que teem sido trazidas 
aqui não teern tido fundamento em documento algum. (Apartes.) 

Senhores, como acabei de dizer, a eleição legitima foi a que se procedeu 
no edificio designado por lei, isto é no edificio do conselho. 

Todos os membros ou quasi todas as mesas pertenciam ao partido dos 
meus distinctos collegas de deputação; pertenciam porque eu, levado por 
certos sentimentos, na eleição municipal aconselhei a abstenção das urnas 
aos meus amigos. 

UM SR. DEPUTADO. - Logo elles conquistaram estes logares muito 
legalmente. 1 

O SR. GouvEA L:rnu.. - Não contesto; e estas mesas por consequencia 
eram unanimes (apartes); mas, a verdade é que com o correr do tempo e 
devido a desgostos havidos entre elles mesmos, alguns daquelles membros 
de mesa passaram-se para nós. Foi isso o que se deu na Capella, onde tres 
membros de mesa estão comnosco. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS E OUTROS. - Dão apartes. 
O SR. GouvftA LIMA. - Estou respondendo aos argumentos apresen-

tados, e não me exhimir de entrar nesta discussão por incompetente (não 
apoiados), e por não querer tomar tempo á casa, que dispõe de brilhantes 
oradores, que podem trazer luzes para essa questão, que por muito 
importante precisa de tempo e de longa discussão. 

Sinto estar tomruido tempo na discussão meramente dos factos 
occorridos na eleição de' 3o de julho em Sergipe, porque a isso fui forçado 
pelo meu illustre collega o Dr. Menezes Prado que, em sustentação, não do 
projecto que ora se di cute, mas daquelle que elle e seus amigos apre-
sentaram á consideração da Camara em. relação sómente áquella eleição, 
esforçou-se de ante-mão para consegmr desta casa o seu placet com 
accusações aliás inf'und:.idas sobre a eleição d o coronel Valladão, e é assim 
que venho apenas contrapôr alguns argumentos a essa exposiçào de factos , 
que levantou o meu distincto patrício e amigo. 

Sr. presidente, em relação á assembléa estadual de Sergipe que os 
meus nobres collegas acoimam de illegitima, a assembléa que ora funcciona 
no logar proprio, na capital do Estado, e que é composta em grande parte 
de meus amigos, e em parte de amigos dos nobres deputados . 

O SR. ÜLYMPIO DE ÇAi'\1POS. - Não senhor. 
O SR. Gouvl1:A. LIMA.. - Tem amigos de V. Ex. que estão reconhecidos 

como deputados . 
O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Não quizeram ser conniventes com essa 

força, não compareceram ; e já foram substituídos por outros que poste-
riormente foram eleitos . 

O Sa. Gouvf:A LIMA. - Desde que recusaram, a culpa ·é delles. 
O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Não recusaram, não quizeram tomar 

parte nesta força. 
O SR. GouvÊA LmA. - Os eleitos pelo partido dos meus distinctos 

collegas dizem que eram os legitimos Deputados, porque receberam a 
maioria dos votos do E;stado, e foram diplomados; que consequentemente 
á sua eliminação foi uma yiolencia praticada pelo coronel Ferraz. 

Senhores não sãq procedentes semelhantes allegações porque, não 
houve tal vioien.cia, nerp ao menos ameaça do emprego de força para que 
os meus amigos tomas em conta da Assembléa. 

Tumhem não coll1e a allcgação por parte dos amigos dos nobres 
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deputados de que elles além de serem mais votados, eram os que estavam 
diplomados . 

Sr. presidente, esses candidatos não estavam tal diplomados, ou antes 
os seus diplomas não eram legitimas, para que a Junta que se ha reunido 
para expedir os diplomas, não tinha mais o direito dessa reunião. 

Direi por~ue : 
A lei eleitoral do Estado determina no artigo 64 que as eleições 

estadoaes devem ser apuradas dentro de 20 dias. Ora já ficou provado nesta 
casa que a · Junta em vez de proceder a apuração até o dia 20 de março, 
porque a eleição foi feita a 20 de fevereiro, fel-a a I3 ou I4 de abril. 

O SR. 0LYMPIO DE CAi'1POs. - Come.çou no dia ') e terminou no dia 8, 
mas o edital era de I3 de abril. 

O SR. GouvÊA LIMA. - Por consequencia perto de mez e meio. A 
confusão do nobre deputado vem auxiliar o meu argumento. 

O SR. 0LYMPIO DE CAMPOS. - Já expliquei tudo isso. 
O SR. GouvÊA LIMA. - Já explicou mas essa explicação não tem razáo 

plausivel deante da lei. · 
Foi por este motivo que os meus amigos reuniram-se em sessão prepa-

ratoria no dia 3 de setembro no edificio da assemhléa, esperaram que se 
apresentassem os suppostos eleitos, os suppostos diplomados, para ahi 
discutirem, afim de verificar-se que eram os legitimamente eleitos, porque 
diplomados não havia nenhum nem de um nem de outro lado. 

O SR. 0LYMPIO DE CA1'1Pos. - Não apoiado. 
O SR. GouvÊA LIMA. - Si o que se faz contra lei expressa não tem 

valor juridico, elles não são diplomados. 
· O SR. 0LYMPIO DE CAMPOS. - Não digo mais nada, porque já expliquei 

tudo no meu discurso. 
O SR. GouvÊA LIMA. - . . . esses diplomas eram papeis sujos de que 

cada um dos suppostos diplomados era portador. · 
O SR. 0LYMPIO DE CAMPOS. - Já está tudo respondido . 
O SR. GouVÊA LIMA. ~ Os amigos dos meus nobres collegas, apresen-

tando-se no edificio da assembléa, não quizeram discutir o seu direito e 
retiraram-se para a villa do Rosario, cinco a seis leguas de distancia, alli 
reuniram-se e julgavam-se habilitados para verificar em seus poderes e 
reconhecerem a legitimidade da eleição do Sr. Dr. José Luiz, contra a do 
Sr. coronel Valladão. 

Poucos dias depois, segundo disseram elles, adiaràm os seus trabalhos 
para o dia 20 de novembro, e creio que, de I8 a 20, foi publicado um 
telegramma da Folha de Sergipe, em que dizia que o coronel Valladão, para 
impedir a reunião da assembléa do Rosario do Cattete , tinha enviado uma 
força de Maroim. 

Appello para V. Ex., si recorda-se do facto . 
O Sa. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - E' exacto. 
O SR. GouvÊA LIMA. -- Si esta força seguiu para o Rosario do Catte.Le 

a impedir a reunião destes deputados, como é que a mesa da assembléa 
passou telegramma para aqui, dizendo que achava-se reunida e que alli 
apparecera uma força e que os impedira de continuar nos seus trabalhos e 
elles sem a força precisa de garantias retiravam-se, deixando, entretanto, 
vo tada uma lei de adiamento dos trabalhos para o dia 20 de fevereiro? 

O Sa. ÜLYMPIO DE CAi'1POS. - V. Ex. não se lembra do facto. No dia 
2I deu-se a intimação policial. 

O SR. GouvÊA LIMA. - Tenho aqui um pedacinho tirado do Jornal do 
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Gommercio, para onde os amigos de V. Ex. dirigem telegrammas. Pois bem, 
este telegramma exp_edido pela mesa da assembléa do Rosario do Cattete 
dizia que, em consequencia da força que os havia intimado e sem falf.a ele 
garanlias retiraram-se, mas deixando votada a lei ele adiamento. 

Isto é humanamente impossivel. 
O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - V. Ex. não vê em quantos minulos se 

vota aqui a prorogação ? 
O SR. GouvÊA LiMA. - Isto é u rna mash9i:'cada, e asf;;iríi. cómQ esta, 

muitas outras tem sido trazidas ao seio deste Pàrlámento. 
Aclnúra-me que V. Ex. queira intehtár o meio ptatico ele se votar uma 

lei de um minuto para outto. 
Uma lei, ou por outra, um projecto, desde que é apresentado, tem seus 

t ermos, ainda mesmo que se peça dispensa ele intersticio. 
Trouxe este facto para por elle se poder apreciar as muitas noticias que 

tem siáo trazidas aqui neste Parlamento, como noticias alarmâ.ntes elo 
Estado de Sergipe. 

E' assim que V. Exs. consideram adiada a assembléa elo Rosario elo 
Cattete para o dia 20 de fevereiro . 

Comprehende V. Ex. que o adiamento de uma corporação destas não 
póde passar sómente por um acto sem mais formalidades ; à.o contrario é 
um acto que eleve set votado e passado por todbS ós cacliúfios determinados 
na Constituição e leis que regem o caso. 

O SR. MENEZES PRADO. - E' uma resoluçao de assembléa; tem uma 
só discussão. 

O SR. GouvÊA LIMA. 1
- Nãó póde ser assim como V. Ex. stlppõe; deve 

seguir os tramites da lef e haja vista o que se tem dado nesta Camara. 
Agora, Senhores, tendb-1J,ie óccupada desta parte prinéipal; preciso entrar 
na materia do projecto. 

Diversos oradores que se teem occupado nesta casa do assumpto 
principal do projecto, por maís habei.s que tenham-se mostrado 1 por mais 
illustrados que sejam, e ps tenho apreciado muito de perto, não se conciliam 
para darem a solução qlfe urge este projecto . 

UM SR. DEPUTADO. - Apenas ha accorà.o quanto á necessidade da 
intervenção . · 

O SR. <JouvÊA LrMA. - Ha alguns outros, pbl'éíh, que não estão nem 
de accordo, para que haja a intervenção de qualctuer dos poderes. O 
Sr. França Carvalho chegou a dizer que talvez sejam menos graves as 
consequencias resultante13 da não inteI'venÇã o de qualquer dos poderes do 
que pela intervenção deste ou daquelle poder . 

Apezar de ter mais ou menos assentada a minha icléa com t elação á 
soluçàó que devo dar a este pl'ojecto não sou daquelles que preftlrem o Gaso 
da não solução. 

Precisamos, porém, indagar á qual dos poclc1•es cl!i nação compete 
tomar conhecimento da questão que se controverte. 

Não me parece da compele.ncia do Poder Legislativo, porque em todos 
os casos estabelecidos nos arts . 34 e 35 da Constituição Federal- epigraphe 
- attribuições do Congresso - não se encontra, nem por assimilação, 
disposição alguma que lhe confira esse poder ele intervenção na vida política 
e autonomia dos Estado~. 

Ao Executivo tambel11 não me parece que tenha elle essa interferencía 
- art. 6. 0 da Constituição salva os casos estipulados como medida essa 
curatoria da manutenção ela fórma republicana federativa. 

Ç>s casos privativamente elas attribuições do Poder Exécutivo se acham 
consignados no art. 48 da Constituição e alli ninguem dirá que se encontram 
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os remedios que o projecto olferecido á Camara pelos nobl'es deputados por 
Sergipe procuram sustentar. 

A introducção do Governo Federal nas ques tôes dos Estados importa 
o ailliiquillameilto da Federaçaó. 

Desejo, Sr. p1·esidénte, uma solução sobre o assumplo. 
Mas, encerrando estas appteciações, não deixo tambem de ter receios 

do facto e estimaria antes que o projecto desappareccsse e ficasse tudo no 
statu qizo. 

O SR. GEMINIANO BRAZIL. - Para V. Ex. seria muito melhor. 
O SR. GouvÊA LIMA. - Não creia V. Ex. que este seja o meu desejo 1 eu 

gosto muito de ver os pontos nos i i, mesmo em política n.ão sou ambicioso 
e desejo que os direitos de uns e de outros sejan.1. r espeitados. 

O SR. MENEZES PRADO . - Eu acho que o governo federal tem obrigação 
de intervir. 

O Sa. GouvÊA LIMA. - Admittida a apreciação feita para a terminação 
deste assumpto pelos Srs, França Carvalho e Francisoo Tolentino parece 
que a solução seria melhor. 

Apreciemos o facto. Supponha-se que este Congresso dá poderes ao 
Execütivo pàra intervir. 

Quero mesmo fazei; um exêmplo com relação ao projecto apresentado 
pelos meus nobres colleg·as tle Sergipe, projecto que a honrada commissão 
em consequencia dé outro que já alll havia sobre o mesmo a!ls'umpto teve 
necessidade de fü.ndir e apresentar o projecto que se discute. 
· Mas, admittida a bypothese de que esta Gamara dá poderes aó Executivo 
para reconhecer a legalidade dà eleição do Sr. José Luiz. e o coronel Horta, 
negando á legltimidade da eleição do coronel Valladão e vice-p1'esidente, o 
Poder Executivo tem necessidade de tnandar inlirna1' o coronel Valladão 
para passar o poder ao legitimo eleito Dr. José Luiz. 

Eu acredito, senhores, que o coronel Valladão, homem da lei e re!lpci-
tador dos prineipios de justiça e da a11toi'idade ... 

O Sa. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Não apoiado. 
O Sn. GouvÊA L11\fA. - . . . seria obediente á lei, e eu, quando elle 

tivesse alguma duvida seria o primeiro a aconselhal-o e aos seus amigos 
para que obedecessem á ordem do Poder Executivo. , 

Mas, no caso contrario, o Poder Executivo tinha necessidade de fazer 
valer a sua autonomia, o direito que a lei lhe conferiu. 

Dada esta hypothese qual o resultado? 
O resultado era funesto e assim mais graves seriam as consequenoias 

resultantes da intervenção. 
O SR. MEl'l'EZES PRADO. - A não intervenção póde dar lug·ar tambem á 

g·uerra civil. 
O SR. GouvÊA LIMA. - A consequencia seria ftJhesta e eis porque 

estou mais ou menos filiado ao modo de pensar dos nobres oradores os 
Srs. França Carvalho e Tolentino; melhor será deixar a cousa no 
estatu quo. 

O SR. ÜLYM:PIO DE CAMPOS. - Em anarchia? Mas V. Ex. votou pelo 
projecto em I. ª discussão. 

O SR. GouvÊA LIMA. - Nem estou dizendo que vou votar contra elle; 
o meu desejo é que a questão tenha solução para que aquelle E:stado não se 
veja tão abalado como tem es~ado. 

Tenho ouvido aqui fallar, Sr. presidente, nos dous governos de Sergipe; 
mas, dous governos porque? um vice-presidente, que por cal_culo prestou 
juramento um d.ia antes do determinado pela Constituição do Estado. Pois 
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bem; si e!Je está juramentado legalmente, qual a questão que tem feito para 
tomar conta do governo? 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Pediu providencias ao Governo Federal 
e espera a solução; depois elle procederá conforme o seu criterio determinar. 

O SR. GouVÊA LIMA. - Mas, porque não se diz esta verdade, que em 
Sergipe apenas funcciona um govemo, legal ou não, um governo que está 
com as autoridades? que governa com applauso da maioria daquelle povo? 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Não apoiado, só um juiz de direito está. 
com elle. As intendencias estão sendo dep0stas por elle. 

O SR. GouvÊA L1111A. - Os empregados existentes nas repartições 
publicas da capital, e a força publica, estão com o coronel Horta? 

Então senhores, o que governa esse homem? 
Penso unicamente que o que elle governa é o seu engenho, de onde não 

se moveu. 
O SR. AUGUSTO MONTENEGRO. - O que o coronel Valladão é ·capaz de 

impedir. 
O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Neste caso V. Ex. acha que eram muito 

legaes os governos revoltosos de Santa Catharina e Paraná? 
O Sn. GouVÊA LIMA. - Ouço, Sr. presidente, dizer que o coronel Valladão 

é capaz de impedir que o coronel Horta administre o seu engenho . Mas, se-
nhores, isto seria o supra-summo da arbitrariedade que estou certo, o coronel 
Vallaclão não praticará. . 

S. E. foi um poderas© auxiliar do governo durante a revolta (Apoiados), 
auxiliou grandemente o (;Overno federal na debellação da revolta de 6 de 
setembro . Coroo, pois, senhores, se vem dizer que S. E. será capaz dessa 
arbitrariedade? Essa perversidade não se presta a ninguem, e menos ao 
coronel Valladão. 

Sr. presidente, preci~o terxninar, mas, antes de o fazer, antes de deixar 
esta tribuna preciso expor a esta Gamara o meu modo de pensar, preciso 
dizer qual a solução que me parece possível e que deve ser dada ao projecto 
ora em discussão. 

Já disse, senhores, que são nenhuns os meus conhecimentos, julgo-me 
incompetente para tratar desta questão, felizmente tenho a virtude ae me 
conhecer. 

Desde que foi apresentado o projecto pelos meus distinctos collegas e 
conterraneos, que tão bep representam o Estado de Sergipe nesta Gamara, 
esse projecto. senhores , de al~·uma sorte transtornou-me os nervos, e de tal 
fórma, que fiquei admiraçl.o CJe ver como se queria concorrer tão clirecta-
mente para o aniquilamento daquillo que nós temos de mais sagrado : a au-
tonoxnia do nosso Estado. (Apoiados.) 

A questão de Sergipe, senhores, é por demais conhecida; é uma dessas 
questões que se dão entre os Estados, e que o governo da União não tem o 
direito, porque, a lei lh'o veda, de intervir. 

O Sn. FREDERICO Bol\GES. - Então, é uma anarchia. 
O SR. !"ERREIRA PIRE, . - E' esse um modelo bem singular de se provar 

a autonomia. 
O SR. GouvÊA LIMA. ·- Dous ou roais governos que tivesse o Estado de 

Sergipe, ou um outro quaJquer, e não dando a Constituição o direito ao Go-
verno da União de intervir nos negocios peculiares dos Estados, elle não 
poderia intervir, sob pena de esphacelru'-se a autonomia dos Estados. E assim 
penso, senhores, porque, i::omo já vos disse, si para infelicidade deste paiz 
passar esse projecto do modo por que os meus collegas o confeccionaram, 



. posso dizer, Se. presidente, que dessapareceu, pelo menos por muitos annos, 
aquillo que nós temos de mais sagrado : a autonomia dos Estados. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Nós não fazemos questão do modo; faze-
mos questão da terminação do conflicLo . 

O Sn. FERREIRA P·rnEs . - Mas este projecto não está em discussão; o 
que está em discussão é o subsLitutivo da commissão. 

O Sn. GouvÊA LIMA. - Mas a propria commissão não determinou ex-
pressamente: ficou ainda .na duvida, e foi isto aue occasionou que dous col-
legas se assignasse.m vencidos; porque a com missão chegou a dizer que 
ainda esperava das luzes desta casa o modo porque deviam entender e levar 
a questão a uma solução pacifica. 

Entretanto, Sr. presidente, apezar de ter no começo do meu discurso 
recebido em um aparte de um dos distinctos membros desta Gamara, de 
que estimaria que a questão de Sergipe ficasse no - stata qao - porque 
nisso tinha interesse; eu, que não quero crer que este aparte fosse profe-
rido com intuitos de offender a minha susceptibilidade, devo dizer que 
não é este o meu desejo ... 

O SR. MENEZES PRADO. -Perfeitamente; não foi com intenção oíl'ensiva. 
O Sn. GouvÊA LIMA. - . . . e o nobre deputado não me conhece de 

perto, apezar de ser sergipano, porque aquelles que me conhecem não 
teem o direito, porque nunca o dei, de fazer um máo juizo a respeiLo uo 
meu procedimento, mesmo em política, porque devo dizer que a politica 
não é a encarregada de estragar caracteres. 

Sou, portanto, da opinião que a questão de Sergipe tenha uma solu-
ção, porém que seja de modo affavel, de modo salisfaLorio, não só em 
homa de Sergipe, como desta grande Patria que nós representamos, e, 
que não venha concorrer, como se propõe no projecto, para o rompimento 
da autonomia dos Estados . Apezar, senhores, do projecto ser confeccionado 
de um modo especial para o caso de Sergipe, e pensando alguns dos meus 
honrados collegas que o caso especial só poderia sei· applicá.do a Sergipe 
e que, quando houvesse outro igual em outro qualquer Estado, fa.r-se-hia 
necessaria uma outra lei deste Congresso, acredito que, por mais especial 
que fos.se o caso de Sergipe elle arnm1hã toma vulto e tem de servir para 
ser applicado aqtú, alli e acolá. (Muito bem.) 

Eis portanto, senhores, o mal , não só para Sergipe; mas tambem para 
todo o Brazil, pois, nessas condições era o Poder Execulivo Federal que 
interpretava de um modo favoravel e sempre tendo em vista os pedidos e 
os empenhos de favorecer esta ou aquella politica. 

O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Mas entrega o Estado sómente á força, 
e não á lei. 

O Sn. GouvÊ LIMA. - Mas isto ainda prova autonomia. 
VozEs . -Engraçada autonomia. · 
O Sn. Gouvf:A LIMA. - A verdadeira autonomia : governa quem tcru 

mais força . 
O Sa. FERREIRA. PIRES. - llltO prova sómente a preponderancia de uma 

fracção, e não a de um pm·tido. 
O SR. Gouv11:A LIMA. - Pois bem, senhores, eu leio a Constituição Fe-

deral... não encontro disposição alguma conferindo nem ao Congresso, e 
menos ainda ao Poder Executivo essa atLribuição de se involverem nos 
~e~ocios meramente politicos dos Estados que tiver sua vida autonoma e 
maependente, e não era a esses poderes polilicos que a Constituição ia 
permittir taes attribuições em prejuizo das nossas autonomias. 

Apreciando cada um dos numcros determinados no art. 34 sob a epi-
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graphe - ALLribuições elo Congresso - não encontrei dentro elos 35 casos 
alli eslabelecidos, um só de onde possa se tirar mais ou menos, nem mes-
mo por uma analogia o principio deste Congresso envolver-se em questões 
desta ordem. 

U111 SR. DEPUTADO. - Mas não ha necessidade de appellar para pontos 
de analogia. 
. O Sn. GouVÊALIMA. - Na continuação das apreciações feitas na Cons-
titúição, vou encontrar no art. 59, creio que § 2.ó, o caso em .que as partes 
prejudicadas, que levantam tal litígio, podem recorrer ao Supremo Tri-
bunal. 

U111 SR. DEPUTADO. - Na Constituição, não. 
O SR. GouvÊA LmA. - E' onde V. Ex. póde encontrar mais ou menos 

o caso previsto. 
O Supremo Tribunal, ninguem tem o direito de olhal-o como um tri-

bunal político; póde ser, mas a presumpção é de que não é. Consequen-
temente, senhores, como attril)uir esta faculdade a uma corporação destas, 
como o Con"resso, que é um poder politico, quando as questões que vie-
rem aqui toâas serão tomadas com sentimentos politicos"l (Não apoiados.) 

UM Sn. DEPUTADO. - O mesmo dá-se com o Tribunal. 
O Sn. GouvÊA LIMA. - Ao menos, presumptivamente temos o direito de 

suppor que o Supremo Trilmnal que é composto de magistraclbs isentos 
de ambição, não segue a pofüica. 

O Sn. FREDERICO BoRGES. - Dá um apar'le. (Trocam-se diversos apar-
tes. O Sr. presidente rec?ama attenção.) 

O Sn. GouvÊA LIMA. - Meus senhores, já fiz sentir a esta casa que 
ninguen1 mais do que eu deseja que seja restabelecida a paz no meu Es-
tado, não só porque allf estão todos os meus interesses, como porque estão 
todos os meus amigos. 

Prevendo eu que esta questão, que se debate, pócle trazer a conflagração 
elo meu Esladó, desejo e muito que haja para ella uma solução pacifica e de 
ordem. Os meus nobres collegas muito jà teem ouvido nesta casa accusa-
ções contra a eleição elo Sr. coronel Vallaclão, porque para muitos logares 
do Estado ele Sergipe fqi distribuicla força federal, que coagiu, segundo di-
zem os nobres cleputaclqs de Sergipe a -votação elo seu grupo. 

O Sá. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - E porque elle é inelegível pela Consli-
tuição. 

O Sn. GouvÊA LIMA. - A respeito desta questão não quero tratar 
porque muitos judsconsµltos são pró e outros muitos contra. 

O Sn. ÜLY111PIO DE CAMPOS. - Até agora, não. 
UM n. DEPUTADO. - Não ha interpretação quando o texto é claro. 
O SR. Gouv.ÊA LIMA. - Mas o texto não é claro, corno suppõe V. Ex. e 

temos a respeito opiniõe favoraveis. 
Mas, como já disse, Srs., o meu distincto collega o Sr. Olympio de Cam-

pos declarou aqui que pp.ra 15 logares do Estado de Sergipe foi cllstribuida 
força federal. Eu, amantp da 01·dem e ela paz, e desejando muito e muito, 
uma solução pacifica cle$La questão, não duvidarei tomar a responsabilidade 
politica e de homem particular para um alvitre, vou apresentar. 

O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Vamos ver qual é esta solução. 
O Sn. Gouv.ÊA LIMA. - Proponho, como solução pacifica e ele ordem, 

que, uma vez que a eleição do coronel Yalladão é tão acoimada de nulli-
clades e vicios. por causa dessa força que foi garantil-a, retire-se a votação 
destes 15 distrktos, tanto para um como para outro dos contendores. 
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UM Sn. DEPUTADO. - Mas é nesse districto quc;i t emos maior força. 
O Sn. GouvÊA LIMA. - Si VV. Exs. accusam de nullidade a eleição do 

coronel Valladão .•. 
Si VV. Exs . accusam de nullida.de a eleição do col'onel V1:1.lladão, em 

consequencia dessa força que se distr ibuiu para I5 municípios, digo eu, illi-
mine-se a eleição desses r5 municípios. 

õ Sn. lVfoNEZES PilADo. - Entâó ma:ii.darãtn fórça para esse fim? · 
ô Sn. ÔLYMPIO DE CAMPOS.~ Agora é impossivel desde que a assem-

bléa reconheceu o direito. A unica cousa que se póde fazer é uma nova 
eleição . 

O Sn. GouvÊA LIMA.. - Estou propondo, não tenho o direito de exigir 
que VV. Exs. acceitem o alvitre, mas tenho o direito de propor, em h em da 
ordem, em bem da paz, que tanto desejo, seja levada a Sergipe. 

O Sn. JosÉ CARLOS . .:.... Creio que uma nova eleição faria logar a mais um 
governador. (Riso.) 

O SR. GouvÊA LIMA. - Proponho que sejam desprezados todos os votos 
desses I5 municípios, e proceda-se a uma nova apuraçao por uma commis-
são composta de dous arbitros insuspeitos. Quero mesmo conceder ao pre-
sidente da Republica a faculdade de escolher dous homens de sua confiança 
]~ara irem a Sergipe fãzer à apuração dos outros municipiós onde não houve 
força . 

O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Emprega-se a força' na eleição, e depois 
eliminam-'le os votos! Manda-se perturbar a eleição, e depois não se contam 
esses votos! E' o ctimmoso aproveitar-se do crime! 

O Sn. GouVÊA. LIMÀ. - Não se contam esses votos nem para i.itis nem 
para outtos. 

O Sn . ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Mas si nesses districtos nós tivemos 
grande maioria ... 

. O Sn. GouvÊA LIMA. - Vou ainda ultimar a miuha proposta. 
Dirão os nobres deputadas e a eleição dos districtos constituindo duas 

assembléas, como se r esolverá? Proponho o seguinte. 
E' sabido que pela Constituição nenhum Esbado póde ficar sem as 

suas leis annuaes , a de orçamento e a de força. Pois bem ; proponho que 
fiquem prevalecendo essas duas leis em Sergipe ... 

O Sn. ÜLYMPió bE CAMPOS. - Isso até é incohstitucional. 
O Sn. Gôuv:tl:A LIMA .... feitas pela assembléa que VV. Exs. qualiilcam 

de intrusas , e que se.iam suspensas todas as máis leis l'eitas pela mesma 
assembléa, até que se verifique que dentre os eleitos fica com màiorià de 
votos parâ tomar conta dó governo . 

O Sn. MENEZES PRADO. - Essa solução é illegal. 
O Sn. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - E' impossível porque importa o crlmllio!:lo 

approveitar- se do crime, é contra a moral, contra o direito, contra tudo. 
Si querem fazer uma nova eleição, de accordo, mas pí:esidida pór liin 

homem imparcial e criterioso. 
O Sn. GouvÊA LIMA. - Si VV. Exs. contestam a maioria do Sr. coronel 

Valladão, por terem esses votos sido recebidos onde existiu força para so-
pitar a livre manifestaçao do povo , acceitem o alvitre . 

Não tenho a estatistica, por isso não conheço o numero e a differença 
desses votos, mas seja qual for, proponho que sejam desprezados, e proce-
da-se á nova apuração, e esta determinar;í, qual é o governador legitimo de 
Sergipe. 
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UM Sa. DEPUTADO. - Porque se não estenderá o alvitre a toda a elei-
ção? Seria mais razoavel. 

O SR. GouvÊA LIMA. - V . Ex. conhece as difficulclacles ele um pleito 
eleitoral, mórmente nas circumstancias em que este se iria fazer, onde os 
partidos iriam não só empregar grand<;is esforços, como ainda fazer despezas 
crescidas. Este alvitre aproveita a ambos os partidos. (Ha diversos ap w·tes.) 

Então os nobres deputados reconhecem que a votação do Sr . coronel 
Valladão não vem sómente desses logares onde houve força. A recusa por 
parte de VV. Exs. faz acreditar que a eleição nesses municípios para onde 
seguiu força, em muitos delles foi legitima, e que a força serviu apenas para 
garantir o direito de cada um. 

O SR. PRESIDENTE. - O que está em discussão é o art . I. 0 , cuja materia . 
peço aos nobres deputados que se restrinj arn. 

O SR. GouvÊA LIMA. - Proposto este alvitre espero a resposta dos 
meus nobres collegas. 

O Sa. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - E' impossível a sua acceilação. 
O SR. GouvÊA LIMA. - Já é uma resposta, e eu não t enho mais direito 

de esperar uma resposta agradavel no interesse da paz para ambos. 
O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Está dada. 
O SR. GouvÊA LIMA. - Nesse caso a Camara a quem está affecta a 

questão resolva como melhor entender e aconselhar sua sabedoria. 
Tenho concluído. (1vfizito bem.) 

O Sr. l\Ultou. - 1Sr. presidente."dou parabens a: m im mesmo, por ter 
sido o humilde autor do projecto, que tem despertado nesta casa uma das 
discussões mais import,antes · e mais substanciosas a que tenho porventura 
assistido. 

Mas, não tomaria )'.larte neste debate, Sr . presidente, desde que elle foi 
elevado a semelhante altura si não estivesse, de a lgum modo, moralmente 
compromettido, a interyir na discussão para demonstrar ao menos - que 
fui levado na organisação do dito peojecto pelos mais nobres intuitos, e ao 
mesmo tempo inspirado pelo desejo de prestar rnais um serviço, obscuro 
embora, á ordem publica, á salvação da Republica e ao bom nome deste 
paiz. 

Antes de tudo, porém, Sr. presidente, elevo protestar contra uma deno-
minação com que se t em baplisado o meu projeclo; appellidaram-no de 
projecto para o caso 4e Sergipe, quando entretanto não tive em mente 
r esolver especialmente p caso de Sergipe, apresentando o meu trabalho á 
illustracla apreciação e ;w conhecimento <la Gamara. 

Verdade é, Sr. presidente, que o facto sobre modo estranhavel que está 
occorrenclo naquelle Esl!fdo ele alguma sorte suggeriu-me a idéa de apresentar 
um projecto ele lei, que pudesse resolver casos eguaes a esse que alli se 
registrou, e servisse ao mesmo tempo para impedir que no futuro outras 
questões semelhantes apparecessem, em detrimenlo das instituições que nós 
todos adaptámos por up:.t vivo impulso de patriotismo, e pela convicção de 
que assim melhor servilliamcis a esta patria adorada. 

Mas, Sr. presidente, eu não tive em mira apreciar a hypothese particular, 
cfue se está dando em Sergipe, como aliás entenderam alguns elos nobre~ 
e eputados que me precederam na tribuna, desfiando toda a historia que allt 
tivera logar, quer na eleição ele govemaclol', quer na da assemhléa estacloal. ' 

Feito este protesto, Sr. presidente, entro propriamente na analyse do 
proj~cto que tive a honra de apresentar á casa, e peço aos meus collegas, já 
que fallo em hora adiantada, que me amparem com a sua costumada bene-
volencia, e não me recui;em as desculpas, que lhes impetro. 
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Sr. presidente, não ha duvida de que no espírito de toda a Camara está 
nitida a convicção profunda, inabalavel, de que não póde continuar por mais 
tempo o Estado auomalo, anarchico, e revolucionaria mesmo, em que se 
encontra actualmente o Estado de Sergipe. (Apoiados.) 

O SR. FRANÇA CAUVALHO. - Não apoiado; na Camara ha muitos federa-
listas que defendem este systema. 

O SR. MILTON. - Perdão; não póde com certeza continuar aquelle 
estado de cousas que denuncia francamente uma singular alteração da 
ordem política, e se resolve em um verdadeiro attentado ao regímen fede-
rativo que nós acceitámos. 

A questão unica, portanto, . é sobre o melhor meio de que devemos 
lançar mão para conseguir os r esultados que todos nós sinceramente alme-
jamos; isto é, levar ao .Estado de Sergipe, ou a outro qualquer que por 
acaso se veja na mesma situação, levar-lhe a paz de que tanto carece, a 
tranquilidade · de que tanto precisa, e a le&'alidade, enfim, que é a força 
capaz de lhe firmar a liberdade, e lhe garantir o futuro tambem. (Apoiados.) 

Sr. presidente, estabelecido como incontestavel este principio, conhecida 
como inadiavel esta necessidade de que todos nós estamos de certo compe-
netrados, isto é, de pôr um paradeiro e côbro ao estado excepcional em CJU:é 
hoje se encontra o Estado de Sergipe, e amanhã qualquer outro pode 
chegar infelizmente; resta, como já disse, fazer a justa apreciação dos meios 
mais regulares, mais legaes e mais proprios de chegarmos ao fim nobilís-
simo que nenhum brazileiro b em inspirado tem o direito de desprezar : 
isto é, de restabelecer o imperio da lei ofl'endida. 

Nestas condições, e propondo-me a cortar de uma vez a grande difficul-
dade, apresentei o projecto que ora se discute, e tem sido criticado por 
diversos oradores, aos quaes vou perf'unctoriamente responder, pondo de 
lado a minha reconhecida incompetencia. (Nâo apoiados.) 

A primeira censura que se levantou aqui, a respeito do meu humilde e 
despretencioso trabalho, senhores. foi esta : - que arbitrariamente deduzi 
de um artigo da Constituição principias que nelle não se ac~m compreheu-
didos, alargando assim a compelencia do Supremo Tribunaf Federal, que, 
na opinião dos meus nobres contradictores, é uma competencia restricta e 
taxativa. 

Sr. presidente, o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade, tem a 
competencia de julgar os crimes politicos. E porque tem esta competencia? 

Entendi, como entendo ainda, que a elle é que cabe julgar os casos que 
se suscitarem a respeito de duplicata de governadores e de assembleas 
estaduaes; assim como as questões que surgirem acerca da legitimidade do 
exercicio, quer de uns, quer ele outras; hypotheses estas que podem de 
momento impor-se e não devem ficar sem solução. (Apoiados.) 

Allega-se, entretanto, que nos factos, prevenidos pelo projecto, não ha 
propriamente a exisLencia de um crime; e acrescenta-se que nos Estudos 
Unidos do Norte o modo de decidir tem sido outro . · 

Quanto aos pTecedentes, co1hidos na historia da grande Republica, e de 
que se faz tanto cabedal contra o projecto, Sr. presidente, o nobre deputado 
pela Bahia, relator do parecer que conjunctamente está sendo discutido, já 
demonstrou o que realmente valem para a questão. Pelo menos, acrescento 
agdra eu, seria preciso para que elles aproveitassem demonst1·ar, antes de 
tudo, que na Constituição americana existe uma disposição egual á do 
art. 60, lettra 1 da nossa ConstiLuição. 

Não ha crime, nos factos a que o projecto allude ! 
Mas, Sr. presidente, será ou não será um crime politico a violencia pra-

ticada por cidadãos, que não tendo si.do eleitos para exercerem as funcções, 
quer de governador quer de deputados de um Estado qualquer, arrogam-se 



- 254 -

entretanto essa autoridade? Será ou não sera delictuoso manifestamente 
este facto? Será ou não um grave attentado expressamente punido pelo 
COdiO'O penal? . 

Poderão talvez me responder os nobres deputados que na verdade 
haverá em ultima analyse um crime no facto indicado, mas que se trata 
primeiro de indagar da legitimidade do governo e da assembléa, e que a 
questão de criminalidade só virá depois, quando se apresentará natural-
mente a occasião de intervir o Supremo Tribunal. 

E' exactamente contra isto, Sr. presidente, que me insurjo; porque 
quando estão em conflicto dous governos, e porque os dous não podem ser 
legitimos ao mesmo tempo, um delles incorre implicitamente em um crime 
politico. Depois o que vem - é a apuração das circumstancias em que o 
crime se deu, é a organisação do processo respectivo, é o plenario onde os 
indivíduos que são responsaveis podem se defender, e provar a sua inno-
cencia. 

Por meio de processo é que se póde saber quem é o criminoso, não ba 
negal-o; mas o crim"' existe desde a hora em que se apresentaram duas 
assembléas e dous presidentes ou governadores, disputando o governo do 
Estado, pois um delles é forçosamente usurpador. 

O SR. FRANÇA CARVALHO. - O crime existe si houver resistencia. 
• O SR. MILTON. - O crime existe, porque é commettido desde o momento 
em que alguem quer arrogar a si autoridade que não lhe compete. Não é 
conhecido, desde logo, legalmente o criminoso, porque este ha de ser desco-
b er to e condemnado depois do processo, mas o crime está consummado, a 
contar do instante em qv.e a lei foi violada. O processo só irá mostrar, em 
seguida, si o criminoso é este ou aquelle outro cidadão; mas o crime não 
depende do processo, qu~ é pelo contrario, motivado por elle. (Apoiados .) 

Os nobres deputado~ a quem respondo disseram que deduzi mal do 
artigo da Constituição o projecto que se discute, ajuntando mais - que eu, 
conf'erindo ao Supremo Tribunal a competencia para conhecer dos casos a 
que o mesmo 1?rojecto se refere, infringi a Constituição, porque esta só dá 
ao Supremo Tribunal attribuições restrictas e taxativas. 

O Su. PARANHOS MoN',l'ENEGRO. - Neste ponto quero ouvir o Sr. França 
Carvalho. 

O SR. FRANCA CARVALHÓ. - Sei onde V. Ex. vae tocar, mas hei de 
responder. · · 

O Sn. MILTON. - Q11ero apenas mostrar, Sr. presidente, que não sou 
tão extranho á doutrina pons titucional, que viesse apresentar aqui, pre-
tendendo surprehender a p oa fé da Camara, um projecto que não fosse per-
feitamente justifiravel p~lp nosso direito institucional. 

VARIAS VOZES. - Tod,os fazem justiça a V. Ex. 
O SR. MILTON. - Já demonstrei que existe crime politico no facto das 

duplicatas em si mesmo . fortanto, este crime póde ser incluido, siem erro ou 
absurdo, entre os crimes de que falla o art. 60 da Constituição, que citei na 
lettra i. (Apoiados.) 

A~ora passarei a tratf,11' da questão da competencia. 
Dizem os nobres dep1ltados que quero ampliar as disposições da Cons-

tituição com o meu projecto; dizem SS. Exs. que a Constituição é restricta 
e taxaliva nas disposiçõe contidas nos arts. 59 e 60; e não da competencia 
ao Supremo Tribunal para julgar as quest ões de duplicatas de assembléas 
e governadores. E' uma invasão, pois , dizem SS. Exs., é um absurdo, é uma 
inconstitucionalidade a ip.éa contida no projecto que tive a honra de 
elaborar. 

Sr. presidente, venhq demonstrar que esta propria Camara, muito 
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recentemente, incidiu nesse mesmo erro de que alguns collegas agora me 
accusam; ou antes não foi a Gamara, mas o Congresso, com a cumplicidade 
do Sr. Vice-Presidente da Republica, que incorreu na mesma falta em que 
eu tambem cahi, conforme a opinião dos nobres deputados, ampliando as 
attribuições do Supremo Tribunal Federal. Pois que, sendo estas taxativas, 
res trictivas, como dizem os nobres deputados, e se encontrando todas ennu-
merada!l na Constituição, isto ri.ão obstou a que fosse votada uma lei, que 
contradiz de frente a theoria invocada. 

De facto, a lei n . 221 de 20 de novembro de 1894, isto é, lei ha poucos 
dias votada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Vice-Presidente da 
Republica e presidente do Senado, diz no seu art. 12 (lê) : 

" Além das causas mencionadas no art. 15, do decreto n. 848, de II de 
outubro de 1890, e no art. 60 da Constituição, COMPETE MAIS aos juízes 
seccionaes : processar e julgar em r. ª instancia as que versarem sobre 
mru·cas de fabrica, privilegios de invenção e propriedade litteraria. " 

Eis ahi uma lei ordinaria, prolongando cornpetencia de juizes, apezar 
das disposições do art. 60 da Constituição, que se quer considerar taxativas 
e restrictas. 

O Sn. FRANÇA CARVALHO. - Leia o resto. 
O Sa. MILTON (com força). - Pois não hei de ler? Nunca fui desleal na 

discussão . 
O SR. FRANÇA CARVALHO. - Não é preciso V. Ex. se exaltar. 
O SR. MILTON. - Não ha exaltação de minha parte, mas V. Ex. deve 

ter um pouco de conciescendencia em me ouvir, assim corno eu opportuna-
mente o attendi. Por índole, sou bastante moderado. (Apoiados.) 

(Continúa a ler) : 
Alli, por consequencfa, faz - se es tender a competencia do Supremo Tri-

bunal, por uma lei votada pelo Congresso e promulgada pelo Vice-Presi-
dente da Republica. (Ha um apm·te.) 

Não desço a minudencias, pois o contrario seria fazer uma injuria á 
illustração dos meus collegas. 

Além das causas que a Constituição enumera, compete mais aos juízes 
scccionaes processar e julgar em 1. ª instancia as que versarem s obre 
marcas de fabricas, ~rivilegios de invenção, e propriedade litteraria , diz a 
lei : mas es tas attribmções não estão mencionadas no art. 60 da Constituição, 
e entretanto a dita lei ordinaria, ha pouco ainda votada pelo Congresso, 
conferiu-as ao Supremo Tribunal Federal. 

Si o proprio Congresso já r econheceu que não ha inconstitucionalidade 
no facto de se desdobrar aquclla competencia, porque é que os nobres 
depu tados 4gora, quando se trata de um assumpto importante, que urge 
resolver de uma vez por todas, veem servir-se de tal argumento para 
combater o proj ecto que tive a honra de submetter á consJ.deração da Casa? 
Donde procede a distincção? O que autorisa essa diversidade de pensar, 
que tão saliente se revela? 

O SR. FRANÇA CARVALIIO . - Attenda o collega ! aqui trata-se de 
assumptos federaes, e alli de assurnptos estaduaes. 

O Sn. MILTON. - Sr. presidente, diz o nobre deputado que aqui se 
trata de assumptos federaes, ao passo que alli se trata de assumptos 
cstaduaes. Isto em principio não é exacto, porque já l'oi demonstrado que o 
facto occorrido em Sergipe póde se repelir em qualquer outro Estado, 
atfectando assim a Federação mesma que não póde ser indefferente aos 
males que por acaso perturbem a vida política, ainda no mais afastado 
ponto do territorio nacional. 

O SR. MARTINS JuNIOR. - Dá. um aparte. 
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O Sn. MILTON. - Mas, peço ao nobre deputado pelo Districto Federal 
que me ouça ainda. 

S . Ex., de algum modo apertado pelos argumentos que acabo de 
produzir, contornou, dizendo que aqui se trata de interesses federaes, ao 
passo que no meu projecto se trata de interesses estaduaes. 

O Sn. FRANÇA CARVALHO. - Ponto essencial. 
O SR. MILTON. - Mas eu quero mostrar ao nobre deputado que não 

tenho prevenção alguma de espirito, discutindo a materia, pois só por 
amor á paz da Republica e aos interesses da communhão brazileira desejo 
ver conjurados os males que póde causar a teirnozia ou talvez a ambição 
dos partidos. (Apoiados.) 

· Disse, ao começar o meu· discurso, que, apresentando esle projeclo , 
penso prestar um serviço á minha Patria. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS. - Muito relevante. 
O SR. MILTON. - Si estou em erro, convençam-me os nobres deputados 

e serei o primeiro a confessal-o tambem; mas não quero que me façam 
increpações immerecidas, criticas perfeitamente injustas, iguaes a essas que 
o projecto até ao presente ha soffrido da parte de seus illustres impugna-
dores. 

Sr. presidente, o nobre deputado ainda não foi feliz no recurso de que 
lançou mão no seu aparte. Eu, para argumentar, abap.donarei a donLrina do 
art. 12 da lei n. 221, já citada, e invocarei as-ora em apoio da minha opinião 
o art. 22 della, que é resposta cabal, precisa, irrefutavel, meus senhores , 
ao aparte com que honrou-me S. Ex. Ouça a Camara (lê) : 

" Art. 22. Ao Supre~o Tribunal Federal , além elas attribuições expressas 
na Constituição e no decr eto n. 848, de 1890, compete : 

c) Exercer as segui11tes attribuições : 
ll. Censurar, ou adyertir nas sentenças os juizes inferiores (que no caso 

de recurso podem ser estadaaes), e multal-os ou condemnal-os nas cur;Las, 
segundo as disposições vigentes. 

III. Advertir os advogados e solicitadores, multal-os nas taxas legaes 
e suspendei-os do exercjcio de suas funções por espaço maior de 3o dias. " 

Pergunto ao nobre qeputado : estas attribuições, conferidas pelo art. 22, 
lettra c, da lei citada, ao Supremo Tribunal Federal, se referem a interesses 
federaes, como S. Ex. cijz? Pois então multar advos-ados que podem exercer 
sua profissão nos municípios de qualquer Estado e assumpto propriamente 
federal ? 

O SR. ENÉAS MARTHIS. - J ulgar de crimes communs, por exemplo. 
O SR. MILTON. - Não está vendo o nobre deputado que esta lei confere 

ao Supremo Tribunal Federal competencia para julgar de factos que 
interessam m ais particulanncnte aos Estados? Já vê o nobre deputado que, 
quer o art. r3, quer o p.r t. 22 da lei n. 221, prolongam a competencia do 
Supremo Tribunal Federal, dispondo que, além das attribuições que lhe são 
conferidas pelos arts. 59 e 60 da Constituição, elle exercerá outras, corno 
os juizes seccionaes ta,1.1bem. Isto com relação ao que ·nós temos aqui 
mesmo legislado. Agora note a Gamara que o Supremo Tribunal, o Poder 
Judiciario, tem julg_ado do mesmo modo, isto é, elle proprio tem prorogado 
a sua jurisdicção. ~uerep:i ver como, os nobres deputados? E'-lhes agradavel 
recordar eu como o ven~ra.ndo areopago corre em auxilio da intelligencia 
que dou á Constituição Federal? 

As decisões do Supremo Tribunal, prolongando a sua propria corope-
tencia, constam do Diario Of/icial, das a.ctas das sessões relativas a essa 
illuslre corporação ; ma& eu, que não desejo fatigar a attenção dos roeus 
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collegas, (não apoiados) tocarei em tudo pela rama, o que bastará entretanto 
para demonstrar o meu asserto. 

V. Ex. sabe que entre as attribuições conferidas ao Supremo Tribunal 
pela Constituição, a que o nobre deputa~o apega-se, como t~bem a:peg~-se 
os outros que se oppoem ao meu proJecto, taxando-o de mconstltuc1onal, 
não está enumerada a de julgar o crime de moeda falsa : a Constituição 
não cogitou expressamente disto. 

O Tribunal, entretanto, se tem considerado competente, proferindo 
accordãos neste sentido, para processar os crimes daquella natureza. Ora, 
Sr. presidente, si as attribuições do Supremo Tribunal fossem taxativas, 
restrictas, como parece a S. Ex., com que direito o proprio Tribunal iria 
proroo-ar sua competencia para ju1ll'ai' os crimes de moeda falsa? · 

Mas, Sr. presidente, não é somente o crime de moeda falsa que o 
Tribunal tem ju1gado, apezar de não referir-se a elles a Constituição; o 
Tribunal tem proferido accordãos a respeito dos crimes de contrabando 
tambem. No emtanto "."·Ex. sabe q_ue :ie_nhum _dos artie-os da Constituiç~o 
dá por certo a esse Tribunal a attribu1çao de Julgar crrmes dessa especie. 
Eis um outro caso em que o Tribunal por si mesmo e.x proprio marte -
tem prorogado a sua competencia, não receiando incorrer aliás em censura, 
por estar iruringindo a lei fundamental da União. (Apoiados.) 

Fallei do crime de contrabando, fallei do crime de moeda falsa, e devo 
agora accrescentar que o Tribunal tamhem se jule-ou já competente para 
instaurar e decidir os processos instaurados a respeito de crimes de respon-
sabilidade de certos e determinados funccionai·ios. 

Onde é, porém, Sr. presidente, que se encontra na Constituição esta 
competencia do Supremo Tribunal Federal, em que artigo da Constituição 
porventura assenta ella? Entretanto o Supremo Tribunal tem decidido 
assim, e sem critica, sem reclamação de pessoa alguma. Porque? Qual o 
fundamento, pergunto eu, dos accordãos de 14 de junbo e de 11 de novembro 
'de 18g3? Porque vingou a dout-rina que elles e mais outros consagram? 

Porque todos estão certos de que a Constituição não é taxativa nos 
arts. 59 e 60, como querem os nobres deputados; pelo contrai·io, a deducção 
logica, a consequencia racional e necessaria do dispositivo dão competencia 
ao Tribunal Federal para decidir de casos não enumerados no segundo 
claquelles artigos, como se exprime o accordão de junho citado. 

E' o que ainda se prova com a lettra C do art. 60 da mesma Consti-
tuição. Ouçam os nobres deputados (lê) : 

• Compete aos juízes ou tribunaes federaes processar e ju1gar : 
e) As causas provenientes de compensações, reivindicações, indemni-

sações de prejuizos, ou quaesquer outras, propostas pelo governo da União 
contra particu1ares, ou vice-versa. ,, 

Essa expressão " quaesquer outras ,, é uma expressão generica, e 
abrange casos não mencionados (apartes) especificadamente. 

Por consequencia, o que devemos entender é que a expressão ·abrange 
todos os casos em que possa haver um certo interesse da União, e de 
accordo com os direitos que a esta porventura assistam. 

A sing-ular idéa de sustentar que a Constituição é taxativa cede em face 
da propria lettra desta; porque dizer que o tribunal é competente para 
julgar taes e taes causas e quaesquer outras, não é segw·amente estabelecer 
uma disposição restrictiva. E, si não o é, só a natureza do facto justifica a 
intervenção federal; e, porque, como já fica demonstrado, não póde a 
anarchia em um Estado deixar de affectar os interesses mais respeitaveis 
da União, é claro que a intervenção, nesta hypothese é-como todos o 
sentem -legal, justa e neccssaria. (Apoiados.) 

Sr. presidente, já demonstrei que o meu projecto está dentro dos 
moldes da Constituição; já deixei estabelecido que as attribuições, conferidas 
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pela mesma Constituição ao Supremo Tribunal, não só amparado pelas leis 
votadas por este Congresso, como ainda pelas decisões proferidas pelo 
referido tribunal. . 

Agora, permittirá V. Ex. que eu, tendo já defendido a minha ideia, e, 
demonstrado, como pude, que não me afastei da boa doutrina, propondo o 
projecto em discussão; passe a apreciar o parecer da maioria da Commissão 
de Justiça qµe, o tendo estudado por força do nosso regimento, propoz-lbe 
um substitutivo, inconveniente a meu ver. 

A commissão confessa que está de accordo com o meu projecto em 
seus pontos essenciaes; isto é, a commissão entende que o caso é de inter-
venção do poder federal, porque diz ella, e muito bem, que um Estado onde 
ha dous governadores e duas assembléas vale o mesmo .que um Estado sem 
governo. 

Nestas condições, torna-se necessaria, senhores, a intervenção federal , 
para manter o regímen republicano federativo, porque manter esta 
instituição não é sómente impedir que a monarchia ou a repuJ)lica unitaria 
venham tomar-lhe o loga.r. 

Não; mantel-o, na expressão da Constituição, é fazer todos os esforços 
e sacrificios para que essa engrenagem, que a lei fundamental creou, não 
se inutilise jamais; para que este mechanismo político de nossa preferencia 
funccione com a maxima. regularidade. (Apoiados.) 

E este é o pensamento do legislador constituinte. 
Mas, Sr. presidente, vou resumir as minhas observações para não estar 

cansando a attenção dos meus illustres collegas. (Não apoiados.) 
A honra.da commissão propõe modificações ao meu projecto, e uma 

destas é a seguinte : (L~.) 
Em resumo, segund,.o a opinião illustrada e respeitavel da Commissão 

de Legislação e Justiça, as Fecla.mações, referentes ás duplicatas de que 
trata o projecto, não devem ser apresentadas directa e ori"'inariamente ao 
Supremo Tribunal Federal ; mas, a commissão quer que ellas passem por 
outro cadinho, sejam primeiramente decididas pelo Poder Judiciario esta-
dual, e só em certos ~ determina.dos casos, possam sel-o pelo Tribunal 
Federal directamente. 

Ora, senhores, creip que, quando um Estado acha-se conflagrado ao 
ponto de ter dous gover;uadores e duas assembléas, ha de ter duas justiças 
tambem. 

O Sn. MARTINS JuNIOR. - Em Pernambuco, por exemplo, onde ha duas 
magistraturas. 

O Sn. MILTON. - E , quando não as tenha, a que existir ha de ver-se 
tão coacta e aterrada, que não poderá proferir uma só decisão, que se ajuste 
á lei e ao direito ; e muito menos uma decisão, que entende com interesses 
tão francamente partidarios. 

Como é, portanto, Sr. Presidente, que a Commissão deseja que as 
reclamações, em vez de serem apresentadas directamente ao Tribunal 
Federal, o sejam antes \i justiça dos Estados? 

Pois, onde não ha governo, porque a tanto equivale existirem dous, 
póde por acaso o Poder Judicia.rio funcciouar livre e regularmente? 

Não ha de por força se ressentir elle desse desiquilibrio e dessa indecisão 
cm g,ue param as cousa? publicas ? 

Como poderá elle, pois, funccionar, de modo que fique superior a toda 
e qualquer suspeita, e a,s suas decisões se imponham á consciencia e ao crí-
terio de todos os cidadl\os ? 

Sr. Presidente, não posso acceitar aquella idéa, por mais respeito e con· 
sideração, que me mere9a a illustr•ada Commiss ão, e sobretudo o laborioso 
relator, que redigiu o p~recer que a contem. 
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Tanto mais quanto, encontro no substitutivo da commissão, uma porta 
larga a todos os abusos. Lettra C. (Lê.) 

O substitutivo assiJll dá logar a interposição de recurso para o Supremo 
Tribunal Federal, sempre que se verificar injustiça manifesta na sentença 
proferida 'pelos tribunaes estaduaes. 

Ora, Sr. Presidente, V. Ex. comprehende que - injus tiça manifesta -
é uma verdadeira panacéa, uma cousa vaga, expressão indeterminada, um 
chavão que servirá para todos os recursos imagina veis; de sorte que o pro-
jecto substitutivo, afinal de contas, chega a concordar com o meu : porque 
infallivelmente todos os recursos hão de vir por essa porta escancarada 
parar no Supremo Tribunal Federal. 

Sim, meus senhores, não haverá partido algum no Estado, por menos 
autorisado, por menos competente, por menosillustrado, que podendo interpor 
o recurso para o Supremo Tribunal Federal, fundando-se em nullidade mani-
festa, não o faça sempre ; porquanto a chicana descobre-a todas as vezes 
que quer, embóra sophismando as leis, por melhores e mais claras que estas 
sejam. 

Por conseguinte, o que se deve comprehender daqui, é que, em vez de 
ser o assumpto decidido com aquella brevidade, com aquella urgencia que 
o caso por si mesmo requer, porque trata-se de salvar a ordem publica pro-
fundamente alterada no Estado, de saber-se qual é a assembléa legitima, 
qual é o governador ou presidente regularmente eleito ; em vez de se profe-
rir es ta decisão em tempo breve para se pacificar o Estado, para serenar 
os animos, levando a confiança, a fé a todos os espíritos, procura-se um ro-
deio inutil que só trará como consequencia demorar a solução do caso, e 
por consequencia prolongar o martyrio, o soffrimento dos que lá estão sendo 
victima.s de injustiças, e de iniquidades, torturados pela mais cruel anomalia 
política, sitia.dos pela descrença. no regímen federativo talvez. 

Nestes termos, não podenclo concordar com o substitutivo, eu insisto 
pela approvação do meu projecto. 

Mas, querendo dar arrha.s da boa fé, do desinteresse com que pleiteio 
esta causa, e do patriotismo com que nella. intervenho, declaro que acceito 
duas das idéas suggerida.s pela commissão, que a meu ver veem completar 
o meu projecto, melhorando-o sensivelmente. 

A vrimeira. destas idéas é que se estendam os casos de intervenção, 
além das duplicatas dos governadores e de a.ssernbléas, aos conflictos que 
por acaso, se levantarem sobre a legitimidade do exercício, quer de uns, 
quer de outras, o que se póde m1úto facilmente dar, senhores. 

Realmente esta medida vem completar o meu pensamento, fazendo com 
que todas as questões que podem perturbar a inarcha regular dos Estados 
e conseguintemente a felicidade da União, encontrem a sua decisão final no 
Supremo Tribunal da Republica, que por sua orgailisa.ção e por sua índole, 
ofTerece as melhores garantias de imparcialidade. 

A segunda idéa. é · que se concede a qualquer cidadão domicilia.do no 
Estado, em que se pronunciar o conflicto, o direito de interpor o recurso; 
direito que igualmente poderá ser exercido pelo procurador seccional. 

Isto, sim; mas a outra pretenção do parecer, nunca; pois que o art. 59 
n. 3 da Constituição só permitte o r ecurso das sentenças das justiças dos 
Estados, em ultima instuncia, nos casos ahi taxados, entre os qua.es, entre-
tanto, não figura o do sul)stitutivo da commissão. (Apoiados). 

Resta-me tocar ainda em um ponto, Sr . . Prcsidente, uma vez que foi sug-
gerida uma nova idéa, pelo honrado repl·esentante de S. Paulo, que tambem 
tomou parte no debate. 

O nobre deputado, não concordando com a intervenção do Poder Judi-
ciario para resolver os conflictos a que tenho alludido, mas sentindo a.o 
mesmo tempo a necessidade de terem elles um termo justo, um fim razoa-
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vel, uma solução constitucional emfim, entende que a attribuição de decidil-
os, deve ser exercida pelo Poder Legislativo. E, como S. Ex. criticou o meu 
projecto, por suppol-o não conforme á Constituição, mas nesta não pôde en-
contrar aliás o que servisse á sua opinião, forçou a intelli~encia de alguns 
artigos da nossa lei fundamental, afim de revestir a sua idea com aparencias 
da legalidade. 

Mas, o nobre deputado se esqueceu destes conceitos de Hamilton, no 
Federalista : " como os talentos, porque devem ser escolhidos os membros 
da legislatura, raras vezes serão os necessarios a um bom juiz, ba sempre 
que receiar nelles todos os inconvenientes da ignorancia. E como o corpo le-
gislativo está sempre mais ou menos disposto a fraccionar-se em partidos 
ha de receiar igualmente que o habito contagioso das fracções venha envene-
nar a fonte da justiça. " 

Demais, é um poder intermittente, como o legislativo, que ba de acudir 
com o remedio prompto a conflictos, que podem de uma hora para outra 
irromger e alastrar-se ? 

Não, com certeza. (Apoiados.) 
O nobre deputado exclamou : não póde o Poder Judiciario intervir, 

porque a Constituição da Republica semelhante attribuição lhe não confere; 
antes, então, seja o poder Legislativo gue resolva o caso, até porque, de 
algum modo, este alvitre é apoiado por diversos artigos da Constituição Fe-
deral. Quaes são, porém, estes artigos ? Quaes são, porem, senhores ? 

O nobre deputado nos disse que se poderia encabeçar o assumpto, que 
ventilamos, no art. 34 n. 33, da nossa lei fundamental. 

Mas, como ? Abi sy diz que compete ao Congresso decretar as leis e re-
soluções necessarias ao exercício dos poderes, que pertencem á União. 

Mas, si tratamos, na bypotbese sujeita ao estudo, de poderes estadoaes, 
que applicação póde t t'jr esta disposição invocada pelo nobre deputado, ao 
caso? Nenhuma, absolutamente nenhuma. 

O nobre de:putado ,' comtudo, que queria ao mesmo tempo arrimar-se a 
diversas disposições, n,ão conliando bastante no que acabo de lêr, ainda re-
correu á do n. 34, que diz assim (lê) : 

Compete ao Congrpsso : 
'' Decretar as leis qrganicas para execução completa da Constituição. " 
Mas, meu Deus, e ta Constituição a que se refere o n. 34, é a Constitui-

ção Federal; nestas cp+estões de duplicata de governadores e de assembléas 
estaduaes, não se tr~ta de cousa alguma que affecte immediatamente á 
Constituição Federal. 

Por consequencia, ainda ahi S. Ex. não foi b em inspirado. Como, porém, 
S. Ex. não queria se dar por convencido, e repellia in limine a idéa de se-
rem taes collilictos resolvidos pelo Poder Judiciario, soccorreu-se ainda a 
outro numero, ao art. 35, que é o seguinte (lê) : 

Incumbe ao Congresso : 
u Velar na guarda da Constituição e das leis, e providenciar sobre as 

necessidades de caracter federal. " 
Esta attribuição ele velar na guarda da Constituição e das leis , existia 

já no pacto fundamental do imperio, que não se regia aliás pelas normas 
federativas; é portantp, uma attribuição que não se applica sómente aos 
casos de federação, como este que nos preoccupa agora. 

Além disto, ella não é privativa do Congresso, e assim poderia tambem 
ser invocada a favor 40 Poder Executivo . Servirá, por acaso, para resolver 
a questão? 

UM SR. DEPUTADO. - Mas, é um caso federal. 
O SR. MILTON. - Perdão, preciso é distinguir; o caso não póde ser in-
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clifferente á União, mas não affecta immediatamente á Constituição Federal. 
E tanto que esta, apesar de tudo, está vigorando, e é cumprida por todo o 
paiz, não obstante o estado anomalo de Sergipe, que aflecta sem duvida 
aos creditos e a efficacia do r egimen. 

Por conseguinte, as tres disposições de que se serviu o nobre deputado 
por S. Paulo não colhem absolutamente para a questão. E S. Ex. não tem 
assim outro geito sinão concordar commigo . · 

Tanto mais quanto, Sr. Presidente, V. Ex. sabe que tratando-se de uma 
questão política, é verdade, mas de um assumpto em que só a justiça póde 
decidir qual a assembléa eleita, qual o cidadão que, para governador, obteve 
maioria dos suffragios de seus concidadãos, é o momento mais azado. para 
o Poder Judiciario fazer valer o seu prestigio, impor a sua garantidora isen- . 
ção , applicando fielmente a lei. 

O Congresso, senhores, a despeito de sua illustração e de seu patriotismo 
é uma assembléa politica, em que muitas vezes a justiça poderá ser sacrifi-
cada aos interesses partidarios. (Apoiados.) · 

E tanto esta verdade vae caiando em todos os espiritos, que hoje ha 
uma corrente de opinião bem accentuada para confiar-se ao Poder Judiciario 
a verificação de poderes dos proprios membros das assembléas legislativas. 

E nós queremos, por acaso, retrogradar? 
Sr. Presidente, V. Ex. está me advertindo de que a hora es~otou-,; e. 

Vou, portanto, concluir as considerações que, 110 interesse de justificar-me, 
fui obrigado a externar. 

Vou concluir, Sr. Presidente, e aguardarei tranqi:tillo a sorte do meu 
projecto. 

Lembrarei, em todo caso que fui o primeiro a appelar para o patriotismo 
e a competencia d e meus collegas para que me auxiliassem com as suas 
luzes nesta campanha, que r eputo patriotica e uecessaria. (Apoiados.) 

O meu unico interesse, como já fiz ver, é prestar mais um serviço real 
á patria e á Republica. 

Porque, Sr. Presidente, V. Ex. póde ficar certo de que sinão corrermos 
com o remedio prompto e energico para debellar o mal, que pavoroso nos 
ameaça, iguaes e mais graves conflictos que o de Sergipe hão de se reprodu-
zir successivamente . 

Ninguem se illuda. E' preciso salvar a Republica. (Muito bem) muito 
bem. O orador é cumprimentado geralmente.) 

Veem á Mesa são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão 
as seguintes Emendas. 

Ao projecto n. 189, de 1894 : 
Emendas . Si passar o meu projecto, accrescente-se : 

Art. I.º Depois das palavras - presidentes dos Estados 
- estas outras - ou outro conflicto sobre a legitimidade do seu exercício. 

Entre o art. 5. 0 e 6. 0 colloque-se este : 
Art. As reclamações poderão ser apresentadas por qualquer cidadão, 

domiciliado no Estado ou pelo procurador seccional . 
S. R. Sala das sessões, 3o de novembro de 1894. - A Milton . 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a 

votação. 
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SESSÁO .DE 3 DE DEZEMBRO 

E' annunciada a votação do projecto n . 189, de 1894, declarando da com-
petencia do Supremo Tribunal Federal o julgamento, mediante reclamação, 

das questões relativas á validade de ~ssemJ:iléas, gover-
Votação do nadores ou presídentes dos Estados, em casós de dupli-

Projecto 156. cata ou outro conílito sobre a legi timidade do seu exerci-
cio; e dispõe sobre os casos em que sómente poderse-ha 

dar a intervenção da jurisdicção federal (substitutivo aos projec~os ns. r56 
e l'.)9, de 1893, 2. a discussão.) 

O. Sr. L\lilton (pela ordem) . - Diz que, havendo tres projectos relati-
vos ao assumpto .que tem de ser hoje decidido pela Cà.mara e que reputftndo 
a rn~teyia important~ssima, afim d~ enf!.a1U,i~har a ".'dtação, re~er q:1~e se 
consulte a Catnara s1 concede preferen'cia pa'ra o proJecto que 1 teve a honra 
de"apresentar e que está no impresso sob n. 156. ' '' ' 

Consultada a Camara concede a preÇerencia. 

O Sr. França Car1valho (pe la ordem). - Sr Presidente, Srs. membros 
do Congresso, vae-se re~orver uma questão que rep11to 'a m~s grave' que se 
tem agitado nesta Camaya, porque entende corµ a vida do b'ystema republi-
cano federativo. ' · ., , ' · · · ' 

A approvação de qqalquer dos projectos, determll:+a a intervenção elos 
poderes da União em assumptos exclusivamente estadoae , de interesse pe-
culiar dos Estados, como seja a legitimidade dos governadore~, funccio~a-
rios primilivos dos E~tados, importará a destruiçfo qo sysyerµa. ' 

H.equeiro, pois, á. V. 'Ex., consulte a Cása, si ' concede épte a votação 
~a~minal. " 

Consultada, a Camara approva o rcqq.erimento para a votação nominal. 
Procedendo-se á votação respondem 's im isto é, approvain o art. 1. 0 do 

projecto n. r56, de 1894, salvo as emendas do Sr. Milton, bs Srs .' L:µna Uacury, 
Holanda de Lima, Viveii;os, Luiz Dominge11, Gustavo Véras, Eà'.-l:iardo de 
Berrêdo, Nogueira Paranaguá, Gonçalo qê Lagos, Thomaz Cavalcaa.ti, 
Ild efonso Lima, João Lolles, Pedro Ifot·~es, José Uévllaqq.a, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Tolentino de Carvalho, Martins' Jun'.ior, Coelho Cintra, 
Luiz de Andrade, Medeiros e Albuquerciue, M'i'gu'el Pernambuco, Clementina 
do Monte, Rocha Cavalcanti, Olympio de Ca.rllpos, Menezes Prado, Gemi-
niano Brazil , Neiva, Milton, Tosta., Manoel Caetano, Paula Guimarães, Ver-
gne de Abreu, Tolentino dos Santos, Arthur Rios, Màrcolino Moura, Gal-
dino :f:.oreto, Thomaz Pelfino, Lins de Vasconcellos, Alberto ' Torres, 
Belisario de Souza, Euzehio de Queiroz, Costa Azevedo, Urbano Marc'ondes, 
Mayrink, Lima Duarte, João Luiz, João Penido, Fortes Junqueira, Fran-
cisco Veiga, Lamouuier Godofredo, Fí'rreira Pires, Pinto da Fonseca, Arthur 
Torres, Paraisa Cavalcanti, Carlos das Chagas, Casemiro daRocha, Adolpho 
Gordo, Herculano de Freitas, Moraes Barros, Franscisco Glicerio, Urbano 
de Gouveia e Luiz Adolpho (62). 

Respondem não os Srs. Flleto Pires, Gabriel Salgado, Enéas Marins, 
Augusto Montenegro, Carlos rovaes, Christino Cruz, Junquera Ayres, Trin-
dade, Coelho Lisboa, Artbur Orlando, Gouveia Lima, Zama, Santos Pereira, 
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Augusto de Freitas, Eduardo Ramos, Leoveg·ildo Filgueiras, Flavio de 
Araujo, Athayde Junior, Autonio de Siqueira, Furquim vVerneck, França 
Carvalho, Alcindo Guanabara, Americo de Mattos, Fonseca Portella, Nilo 
Peçanha, Ernesto Brazilio, Sebastião de Lacerda, Almeida Gomes, Lan-
dulpho de Maçalhães, Vaz de Mello , Monteiro de Barros, Cupertino de Si-
queira, :R.odo1pho Abreu, Theotonio de Magalhães, Almeida Nogueira, 
Gustavo Godor; Paulino Carlp's, Cincjnato Br::ga, ~vidio. Abrant~s., Xavier 
do Valle, Lauro Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentmo, Emílio Blum, 
Fonsecfl. QHimarqes, Wvadav~a Çorreia e Ves!(;i.siano .{\.lbuquerque (4?)· 

O Sr. Presidente. - Aca:ba de ser approvado por 62 contra 47 votos 
o art. 1. 0 do projecto n . 156, de 1894, substitutjvo do µ,rojeçto n. 189, de 1894. 
Vou proceder agora á votação das emendas do Sr. Milton. 

E' approvada a seguinte emenda : 

Ao art. 1. 0 : - depois das palavras - ou presidente dos Estados estas 
outras : - ou outro conflicto sobre a le[j·itimidade de 'seu kercicio. 

São sHccessiv~wen~e postos a voto~ e approvados os segqfntes art}fl'ps 
Art. 2. 0 Apresentada a reclamação perante o Tribunal, este proyiden-

cial'á no sentido cl,e ser publicada a mesma no respectivo Estado, para con-
hecimento dos interessados, que dentro de 20 dias poderão impugnai-a. 

Art. 3.° Fi~do este prazo, os pq.peis serão distribuído$ a uµ,:i. relator que, 
d~ptfº de IO diq.s, os apre~entar;'.). com o comP,e~~nte rela~orio em Mes!} do 
trwitnal. · 

Art. 4. 0 Discutida immediatamente a ma teria pelos juizes que o quize-
rem, será por maioria de votos r esolv!do si a rechimação é procedente ou 
não. 

Art . 5.0 Para execução deste julgado intervir4, se for solicitado, o governo 
da União. (Art. 6. 0 , § 4 .. ºda Constituição.) · . ' 

E' posta a votos e approvada a seguinte Emenda. 
Do Sr. Milton - Entre o art. 5. 0 e o 6.0 colloque-se este. 

Ao 1. 0 - As reclama9ões poderão ser apresentadas por qualquer cidadão 
dorqic'ili'ado no Estado 'o'u pe o procuraefor seccional. ' 1 

' ". º 
' E' posto 'a votos e approvado o seguiD.te art. do projecto n. 156, de 1894: 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
E' o projecto assim emendado, approvado em 2.ª discussão e enviado á 

Cominissão de Constituição, Legislação e Justiça para redigil-o para a 3.ª dis-
cussão . 

São considerados prejtt<V-~ados qs projectos ns . 179 e 189, de 1894 .. 

O Sr. Milton (pela ordem). - Reqµ,er dispensa de interstício para o 
projecto entrar amanhã em 3." discussão. 

Consultada, a Gamara concede a dispensa pedida. 
Declaro que, si es tivesse presente no momento em que se votou o pro-

jecto do Sr. Milton sobre a intervenção elo poder judiciado nos negocios 
politico!! qos Est~dos, teria VQlaclo contra o mesmo. ' 

Sala dçi.s sessÕ(:).!l, 2 de Pezempro de 1894. - Ani~io de Abre(l . 
Yae a ~mprimir ª segqint<: 
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REDACÇÃO N. i56 A, DE 1894. 

Redacção para a 3.ª discussão do projecto numero r56 do corrente anno, 
que declara estar comprehendida no art. 60, lett.ra i , da Constituição, a 
competencia de 1'esolve,. o supremo Tr ibunal Federal,' mediante recla-
mação, todas as questões Ol'ig'inadas de conjlictos l'esultantes da duplicata 
de assembléas ou de governadores ou presidentes dos Estados . 

(Substitutivo a o projecto n . 189, de 1894.) 
O Congresso Nacional resolve : 
Art. r. 0 - Na disposição do art. 60, lettra i, da Constitu ição da Repu-

blica, está comprehendida a competencia de resolver o Supremo Tribunal 
Federal, mediaute reclamação, todas as questões que se originarem de 
conflictos, resultantes da duplicata de assembléas, ou de governadores ou 
presidentes dos Estados ou outro conflicto sobre a legitimidade de seu 
exercicio. 

Art. 2 .0 Apresentada a reclamação perante o tribunal, este providen-
ciará no sentido de ser publicada a mesma no respectivo Estado, para conhe-
cimento dos interessados, que dentro de 20 dias poderão impugnal-a. 

Art. 3.° Findo este prazo, os papeis serão distribuidos a um relator 
que, dentro de ro dias .. os ?-presentará com o competente relatorio em mesa 
do tribunal. 

Art. 4 . .,. Discutida imm,ediatamente a materia pelos juizes que o quizerem, 
será por maioria de voto resolvido si a reclamação é procedente ou não. 

Art. 5. • Para execução deste julgado intervirá, si for solicitado, o governo 
da União. (Art. 6. 0 , § 4. 0 da Constituição. ) 

Art. 6. 0 As reclamações poderão ser apresentadas por qualquer cidadão 
domiciliado no Estado, ou pelo procurador seccional. 

Art. ?·º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 3 de Dezembro de 1894. - França Carvalho, 

presidente. - Trindade. - F'. Tolentino. - C. Monte. - Eduardo dos Santos . 

SESSÃ..0 DE 4 DE DEZEMBRO 

(Nocturna.) 

Entra em 3.• discuss40 do projecto n. 156, de 1894, declarando estar 
comprehendida no art. 60, lettra 1 da Constituição a competencia de resolver 
o Supremo Tribunal Federfl]., mediante reclamação, todas as questões origi-
nadas de conflictos resultantes da duplicata de assembléas, ou de governa-
dores ou presidentes dos ~stados (substitutivo do projecto n. 189, de 1894). 

E' lido, apoiado e posto conjuntamente em discussão o seguinte substi-
tutivo n. 156 B de 18g4, ao projecto n. 189, de 1894: Substitutivo. 
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Art. 1. 0 E ' o Poder Executivo autorizado a manter na posse de suas 
funcções : 

a) Das assembléas que, nos Estados pretendam o exercicio de funcções 
legislativas aquella que esteja composta de membros diplomadas pela junta 
apuradora estadoal da respectiva eleição, e que tenha verificado, na fórma 
da legislação estadoal, os poderes de seus membros ; 

b) Dos Presidentes e Vice-Presidentes votados aquelles cuja eleição foi 
julgada verdadeira e legitima pela dita assembléa, ou pelo poder competente 
no Estado para ahi julgal-a definitivamente. 

Paragrapho unico . - Dos actos que praticou no uzo desta autorisação 
dará o governo conhecimento ao Congresso Nacional, em sua primeira 
reunião. 

Art. 2 .• Sempre que for perturbada em qualquer dos Estados da União 
a ordem constitucional do regimen federativo pela superveniencia de dupli-
catas dos poderes Legislativo e Executivo, estadoaes e pela illegitimidade de 
sua investidura, ou por factos devidamente comprovados que traduzam a 
intuição de mudar a fórma de governo adoptada, não sendo de accordo com 
o disposto no art. 90 da Constituição, fica entendido que o Poder Executivo 
é habil para restabelecer os principios constitucionaes em conformidade com 
o artigo anterior e como o caso o exigir. 

Paragrapho unico. - Emquanto o Congresso Nacional não resolver a 
que~tão, nenhuma acção criminal ou civil poderá ser tentada perante a 
justiça, em relação aos factos recorridos. 

Art. 3.0 H.evogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 4 de Dezembro de 1894. - Geminiano Brazil. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte Emenda. 
Ao art. 1. 0 Substituam-se as palavras : - Na disposição do art. 60 

lettra D até Tribunal Feder.al - pelas seguintes : - E' da competencia do 
Supremo Tribunal Federal, mediante, etc. 

Depois do art. 1. 0 o seguinte. Para esse eITeito, porém, a intervenção da 
jurisdicção federal sómente terá logar em qualquer dos casos seguintes : 

a) Quando não houver no Estado um poder constitucional, organizado 
pelo menos um anuo antes, com attribu.ições expressas para decidir dessa 
ordem de controversia; 

b) Quando, não obstante a existencia legal do referido poder, este não 
decidir definitivamente, dentro de 3o dias, por coacção, ausencia ou outro 
motivo; 

c) Si proferir decisão evidentemente nulla, por preterição de formalidade 
essencial, suspeição notoria dos respectivos funccionarios, ou injus~iça 
manifesta. 

Paragrapho unico. - A intervenção do Supremo Tribunal Federal nos 
casos acima previstos faz cessar a jurisdicção dos tribunaes do Estado e sua 
decisão será communicada ao Poder Executivo da União e á competente 
autoridade do Estado para seus effeitos. 

Sala das sessões, 4 de Dezembro de 1894. - Eduardo Ramos (1). 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a 

votação. 

(1) O Sr. Eduardo Ramos pronuncia um discurso que não saiu publicado nos 
A11naes. 
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SESSÃ..Q D.E 5 DE PEZEMBRO 

E' anm.inciadÇJ, a votação do projecto n . l5p, de 1894, declan1.nçlo estar 
comprehendida nó aft. '(io, lettra I qa Constituição a competencia de resolver 
o Supremo TrJ?unal Federal ,· media'.n]:e. ~ec~a~!J.Ç~q, toda~ fts que'õ?~P,es origi-
nadas de confüctos resultantes da duplicata de asse!nbléas, q:u d.e goyerna-
?ore~ ou p~~sidentes f!:qs E'st41tos (s]lpstitutivo do proj ecto n. 18g, de 1894, 
3.ª d1scussao). 

O Sr. Geminia:µo B~a~il (pela ord~Tfl-) · - f!.equer pr~f~r~n~tª na 
votação pat·a o substitutivo que apresen tou ao pro1ecto n . 1561 lia 1sessão 
nocturna de hontem. 1 ' 

Consultada, a Camara concede a preferencia pedida. 

O Sr . França Carvalho (pela ordem). - fü~quer votação nominal 
para o substitutivo do Sr. Geminianô Brazil. · t • ' 

Procedendo-se á votação deste requerimento, reconhece-se terem votado 
a favor do me·smo 5'4 e contra 54 Srs. deputa'.dos. " · · 

1 

O Sr. Presidente . - Houve empate. Fica adiada para a sessão de 
amanhã a delibera?ão s°ibre a materia. 

SESSÃO DE 7 DE UEZEMBRO 

E' posto a votos e rejeitado o requerimento do Sr. França Carvalho, 
pedindo votação nominal para o projecto n. 156 B, de 1894. 

· ' E~ segW.da é posto a votos' e rejeitado o projecto 
Rejeição n. 156 B; estabelecendo providencias para os casos de 

dos Prpjectos pert]lrbação da orde:µi COD;Stit11ctonal ~~ q]l~lqri~r· ' dos 
1s·6 A 156 B. Estados da U~ã:q. · 
' · ' · ' São successivamente postas a votos e rejei~f!-4ª~ as 

emendas dos Srs. Eduardo Ramos ao projecto n. 156 ./:\., de 1894, o ·flual 
em seguid~ é posto a voto~ e rejéitado . ' ' " · 



NOTA 

Projecto n.º 43 . - Indicação n .º 9 . 

Em 13 de Dezembro é lido e apoiado o projecto. O Sr. Coelho e 
Campos apresenta uma indicação para o fim de ser nomeada uma Com-
missão mixta composta de tres membros do Senado e tres da Gamara 
para estudar a questão. }J,' approçada sem debate . Em 14 communica-se 
á Gamara. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO 

E' lido e estando apoiado pelo numero de assignaturas vae a imprimir, 
para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte projecto. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. 0 Os .conflictos resultantes de duplicata ou contes tação ele le~iti

midade de exercício de governadores e assembléa nos Estados da Urnão, 
não sendo nelle r esolvidos, conforme a legislação res-

Projecto n.º 43 pectiva ou não havendo nessa le"'islação meio de sol-
de 1894. vel-os, serão affectos ao Congresso Federal, por officio do 

ministerio publico ou reclamação de qualquer cidadão. 
Paracrrapho unico . Si no Estado houver autoridade incumbida por lei 

anterior de proferir decisão nos casos de q'ue se trata, o Poder Executivo 
fará manter o governador ou assembléas conforme a sentença, e sendo neces-
sario intervirá com força armada para que ella seja cumprida. 

Art. 2 . 0 Trazido o conflicto ao Congresso Nacional, na fórma do artigo 
antecedente, será nomeada uma commissão mixta, de seis membros, sendo 
tres de cada uma das Gamaras legislativas federaes para proceder a inque-
rito e apresentar relatorio e parecer sobre o caso. 

§ r. 0 Essa commissão, por intermedio do presidente que de seu seio 
eleger, se entenderá com quaesquer autoridades para r equisição ele docu-
mentos e provas que entender necessarios. O relator da commissão ouvirá 
os interessados que apresentarem suas allegações e provas dentro de 20 dias. 

§ 2.º A commissão ou qualquer de seus membros que ella disso 
incumbir se transportará, sendo necessario, ao Estado de cujo negocio se 
tratar, para colher dados e informações. 

Art. 3.0 A apresentação do relatorio e parecer se fará dentro de outros 
20 dias, sendo convocado o Congresso Nacional para sessão extraordinaria, 
si a ordinaria não estiver proxima, logo que o relator da commissão tiver 
communicado ao Poder Executivo achar-se terminado o inquerito . 

Art. 4.° Com o relatorio, peças documentaes e parecer, será submettido 
um projecto de lei, como se vencer por maioria da cormnissão á Gamara dos 
Deputados, proseguindo-se nós demais termos constitucionaes da elabo-
ração d.as leis. 

Art. 5. 0 Resolvido o caso pelo Congresso Nacional com a sancção do 
Poder Executivo, este intervirá, nos termos da Constituição, com as provi-
dencias necessarias para assegurar o cumprimento da lei, dando posse ou 
mantendo a autoridade declarada legitima. ' 
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Sala das sessões, 10 de dezembro de 1894. - João Barbalho. - Almeida 
Barreto. - EsteCJes Junior. - G. Richard. - Justo Chermont. 

Os Sns. ÍOÃo BARBALHO, ESTEVES J UNIOR E ANTONIO BAENA (pela ordem) 
requerem, e o Senado concede, dispensa de intersticio para a 3.ª discussão 
destas proposições. . 

Segue-se em 1. ª discussão, e é em debate approvada para passar a 2.a, o 
projecto do Senado, n .0 43, de 1894, que regula os conflictos resultantes de 
dup,licata ou contestação de legitimidade de exercicio de governadores ou 
vice-governadores de assemhléas dos Estados da União. 

O Sr. Coelho e Campos . - péde a palavra para apresentar a 
seguinte Indicação : · 

Indico que a Mesa do Senado entendendo-se com a da Gamara dos 
Deputados, e, annuindo esta, seja nomeada uma commissão composta de 

tres membros de cada Gamara para dar parecer sobre a 
Indicação. materia do projecto, modifical-o ou suhstituil-o pela solu-

ção constitucional que mais consoante fôr com o caso 
de Sergipe, que determinou a apresentação do projecto. - J. L. Coelho e 
Campos. 

E' lida, posta em discussão .e sem debate approvada. 
O projecto irnrá remettido á commissão que fôr nomeada de accordo 

com a indicação que acaba de ser approvada. 
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NOTA 

Projecto n.º 43. 

Em 13 de Dezembro de 1894 é lido e apoiado o pro.fecto. O 
Sr . Coelho e Campos apresenta indicação pedindo uma Commissão 
mixta composta de tres membros do Senado e tres da Gamara para 
estudar a questão. E ' approçado sem debate. Em, 14 commzmica-se á 
Gamara (1). . 

Em 27 de Maio de 1895 a mesa da Gamara desígna os membros da 
Commissão. Em 11 de Julho é incumbida a Comniissão de estudar todos 
os casos de interçenção em debate no Congresso. Em 12 é publicado o 
parecer sob n . :;o. Ern 27 o Sr. GonçalfJ.es Chaçes requer que o parecer 
volte á Commissão para pol-o de acordo coni o çencido. E' appropado. 
Em 2 de Agosto é publicado de nOPo o parecer, sob n. 28 . Em 
7 de Agosto entra em 2 . ª disc. Ora o Sr. Manoel de Queiroz. Em 8 
oram aos Srs. Leopoldo de Bulhões, Campos Salles . Em 9 oram os 
Srs. Manoel de Qw,,iroz, GonÇ,alçes Chapes. Em 12 ora o Sr. GonçalíJes 
Chaves. Em 13 ora o Sr. Correia de Araujo. Em 14 ora o Sr. Coelho 
Campos. Em 16 ora o Sr. Ramiro de Barcellos. Em 17 ora o Sr . Gon-
çalves Chapes. Em 20 oram os Srs . Vicente Machado e Q. Bocayuça. 
Em 21 ora a Sr . Q. Bocayúça. E' lida emenda substitutÚJa do Sr . Leo-
poldo de Bulhões. Em 22 oram os Srs. Coelho Rodrigues, Campos 
Salles. Em 23 oram os Srs. Seçerino Vieira e Virgílio Damasio . Em 26 
ora o Sr. Virgílio Damasio que ojferece emenda aditiça. Em 27 
é encerrada a disc . O Sr. Leopoldo de Bulhões requer, na Potação, 
preferencia para o seu substitutiço. E' concedida. O Sr. Bocayuça 
requer e é concedida çotação nominal para o Art. 2 . º E' approPadó. 
E' approçado o art 2. A çotação do art. ij.º fica empatada. O art. 3. 0 

é approçado. E' rejeitado o art. r .0 da emenda do Sr . V . Damasio, 
ficando prqjudicados os demais artigos da mesma emenda .. Em 28 
é approçado o art. !j. 0 Em 12 de Setembro entra o pro;ecto em 
3.• disc. Ora o Sr. João Barbalho . Em 13 ora o Sr. João Barbalho. 
Em 16 são lidas emendas dos Srs. Vir.gilio Damasio e Correia de 
Araujo . Oram os Srs. Correia de Araujo e L eite e Oiticica. E m 17 é 
lida emenda do Sr. João Barbalho. 01~am os Srs. Leite e Oiticica e 
Virgílio Darnasio. É encerrada a disc. A requerimento do Sr . Pinheiro 
Machado o projecto é Potado em potação nominal. E' empatada a 

.votação. Em 18 o Senado rejeita o projecto p or 29 çotos contra 2 6 
ainda em çotação nominal. 

(r) V. pag . .26g e 2 ?0· 
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SENADO FEDERAL 

SESSÁO DE 11 DE JULHO 

O Sr. Presidente. - Peço a attenção do Senado. 
Os Srs. senadores, membros da Commissão Mixta, que foi encarregada 

de estudar a regulamentação do art. 6.0 da Constituição e dar parecer sobre 
os differentes documentos que lhe foram affectos, relativamente ás questões 
suscitadas no Estado de Sergipe ; esses Srs. senadores consultam o Senado, 
por intermedio da Mesa, sobre se devem acceitar a incumbencia que lh es foi 
offerecida pela outra casa do Congresso, de em ittirem tambem parecer sobre 
questões semelhantes que se deram nos Estados da Bc1.lúa. e de Pernambuco. 
Como o mandato da Commissão conl'erido µelo Senàdo !'oi sómente em rela-
ção aos assumptos primitivos, a regulamentação do art. 6. 0 e a questão de 
Sergipe, os senadores membros da Commissão Mixta pedem o consentim ento 
do Senado para se encarregarem dessa parte a <lditada á sua incumbencia 
primitiva. E' essa consulta que vou fazer ao Senado. 

Consultado, o Senado approva que os Srs. senadores, membros daCommis-
são Mixta, possam tambem dar parecer sobre as questões da Bahia e de Per-
nambuco. 

SESSÃO DE 12 DE JULHO 

N. 70 - 1895. 

A. Commissão mixta, eleita pelo Senado e pela Gamara dos Deputados para 
exammar o projecto n . 43 do anno proximo passado e propôr as medidas que 

julgasse acertadas sobre o referido projecto e ma teria 
Parecer. que com elle se relaciona. ou á que está subordinada, 

tendo-o examinado attentamente e bem assim um 
outro apresentado pelo Senador Gonçalves Chaves; tendo ainda em vista os 
proJectos constantes do parecer n . 53 deste anno, da Gamara dos Deputados, 
deh~erou unanimemente ampliar a esphera traçada pelo predito projecto n. 43. 
Presidiu a este alvitre o reconhecimento de que a solução dos casos nelle 
figurados envolve materia de competencia que domina todas as hypotheses 
do a1t. 6 da Constituição Federal, e que por isso deve ser definida como norma 
geral, reguladora na investigação daquelles casos. 

A' Commissãó, em sua maioria, pareceu mais que as disposições dos ns. 2 
e 3 do citado art. 6 carecem ser positivadas em ordem a evitar-se a ambigui-
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dade que o vago da locução "Governo Federal" e "Governos respectivos" is to 
é Governos dos Estados, empregados naquelles numeros, póde determinar e, 
de facto, ha determinado nos paizes de instituições congeneres e no nosso 
proprio paiz. 

Por estes motivos, a commissão tomou por base de estudo o projecto 
substitutivo do Sr. Gonçalves Chaves e, o modificando, formulou o strbsti-
tutivo que vem apresentar. 

Entendeu a maioria da commissão que devia limitar-se a definir a com-
petencia para o exercício do direito de intervenção e a prover sobre a intelli-
gencia dos ns. 2 e 3 do mencionado art. 6°. · 

Regulamentar todos os casos desse artigo. estatuindo á priori as normas 
que a todos devem reger. se affigurou á commissão obra deficiente e contra-
ria aos fins da intervenção. · 

Deficiente porque não lhe seria possível precisar todas as hypotheses que 
se podem compreliender na orbita do supradito art. 6. 0 , contrario aos fins de 
intervenção, porque a diversidade das circumstancias, a modalidade varia 
de cada um daquelles casos seria obstacuio a que se fizesse em cada hypothese 
uma apreciação especial e completa, indispensavelpara. o acerto e verdade 
do julgamento ; dahi a necessidade de, definida a competencia do orgão sobe-
rano, ao qual foi confiado esse supremo direito, submetter a exame individual 
os casos occurrentes. 

Parece á commissão que a competencia desenha-se claramente no pen-
~amento da these constitucional. 

Governo Federal- locução de que se serve o citado a.rt. 6. 0 não póde se 
referir ao poder judicijlrio, cuja esphera de acção ef.tá delimitada pela natu-
reza desse proprio poder. 

" Elle e instituído, 1não como guarda dos direitos do povo, mas como pro-
tector dos direitos ind.J.viduaes que tem por missão fazer respeitar. " Julgado 
do Supremo Tribunal 'Federal Americano case of Benet, cita.do por Carlier, 
vol. III, pags. 193. 

O Poder Judiciaria não decide sobre materia exclusivamente política e 
desse caracter se reve~tem todos os casos de intervenção ; a sua competen-
cia se circumscreve ás relações de direitos individuaes, em especie. 

Nos r egimens a~ericano e argentino, modelos do nosso, no regímen 
suisso, o Poder Judiciaria é excluído do direito de intervenção, usando, entre-
tanto, as respectivas 'constituições das phrases-Esfados-Unidos, Governo 
Federal e Confederação Suissa. 

Esse direito cabe ;:i.os poderes essencialmente políticos ; origina.riamente, 
a representação nacipnal, o mais legitimo, o mais natural e competente 
orgam institucional para decidir dos interesses nacionaes em collisão com os 
dos Estados ; ou por rpeio de uma lei, isto é, com a coparticipação constitu-
cional do Executivo, pu por uma resolução, que independe de sancção em 
todas as emergencias, em que o Executivo, sob a pressão de circumstancias 
gravissimas e urgente~, deve ter a iniciativa provisoria da intervenção, sugei-
tando immediatamenty o seu acto á approva.'ção do Gongresso Nacional. 

Em todo o caso, q Executivo exerce conculTentemente funcções comple-
mentares de deliJ)eração ou de execução. 

A faculdade de intervir, porém, ex proprio jure, não lhe foi outorgada 
pela Constituição (art. ' 48 da Constituição e seus numeros ). 

Esta faculdade compete ao Congresso Nacional e é implícita nos ns. 33 
e 34 do art. 34 da Constituição. 

Desde que a attribuição pertence origina.riamente a.o Congress o Nacional, 
só provisoriamente e crm circumstancias especialíssimas póde o Executivo 
ter iniciativa., como V(lrn regulado no substitutivo da Commissão. 

Quanto á generalifl.ade do n. 2 do art. 6. 0 , deve ser ella determinada de 
~onform!dade com o art. r. º ns. 63 e 68 da Constituição Federal. 
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Com effeito, a indissolubilidade do vinculo federativo, e organisação dos 
poderes poli~c?s. dos ~stad~s, modelada pela dos d3: u~~o, a basica autono-
mia dos muillc1p1os sao os lineamentos que a Constitmçao estabeleceu como 
caracteris ticos da federação republicana em rei ação ás instituições estaduaes, 
aos quaes estão subordinadas. 

. Por ultimo, a maioria da Commissão não entrou em duvida sobre a in-
telligencia da locução " Governo respectivo " do n. 3 do art. 6. 0 citado. 

Refere-se ella aos Governos dos Estados e comprehende não só o Poder 
Executivo, sinão tambem o Legislativo. 

Não podia ser pensamento do legislador restringir o conceito ao Poder 
Exécutivo ; seria uma lacuna aberta, fecunda de perigos e iuconciliavel com 
a razão de ser do direito de intervenção. 

São estes os fundamentos capitaes que determinaram á maiora da Com-
missão Mixta a formular o seguinte substitutivo : 

PROJECTO N. 22 DE 1895. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. 0 A attribuição conferida no art. 6° da Constituição da Republica 

ao Governo Federal de intervir nos negocios peculiares aos Estados compete 
ao Congresso Nacional, na fórma dos par'agraphos seguintes deste artigo; 

§ r. 0 O exercício desta attribuição, no caso do n. 2 do citado art. 6.•, 
pertence privativamente ao Congresso Nacional, o qual, não se achando 
reunido, será immediatamente c9nvocado pelo Presidente da Republica para 
resolver sobre o assumpto. 

§ 2. 0 Dadas, porém, as hypotbeses dos ns. 1, 3 e 4 do precitado art. 6. 0 , 

na ausencia do Congresso e reclamando o interesse da Patria providencias 
urgentes, o Poder Executivo terá a iniciativa da intervenção e convocará 
sem demora e para o fim mencionado no paragrapho anterior o Congresso 
Nacional, sugeitando seu acto á approvação do mesmo, com a apresentação 
dos documentos e provas que houver colligido. 

§ 3. 0 O Congresso Nacional decretará a intervenção por meio de uma lei, 
salvo o caso em que o Poder Executivo é autorisado ($ 2. 0 deste artigo) a 
intervir provisoriamente e em que o· referenduTr,J, do Congresso será dado 
por uma resolução independente de sancção. 

Art. 2. 0 A intervenção, nos termos do n . 2 do art. 6. 0 da Constituição 
Federal, se verificará sempre que forem atacados a união perpetua e indis-
soluvel dos Estados, ou o livre e regular exercício das instituições que elles 
houverem adoptado na conformidade da mesma Constituição. 

Art. 3.0 A requisição a que se refere o n. 3 do art. 6. 0 da Constituição 
póde ser feita pelas Assembléas Legislativas, ou pelo Poder Executivo dos 
Estados, uma vez que esses poderes estejam constitucionalmente organisados 
e como tal reconhecidos pela União. 

8ala das commissões, 9 de julho de 1895. - GonçalCJes ChaCJes, relator. -
A. Coelho Rodrifrues. - Joaquim Corr&a de Araujo, com restricções. -
Benedicto L eite, com restricções. - Paulino de Souza Junior, vencido quanto 
aos arts. 2 e 3. - JJ1artins Costa Junior , vencido quanto ao art. r. 0 ; deixa 
de votar sobre os demais artigos por ausente. 
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SESSÃO DE 27 DE jÜLJIÓ 

O Sr. Gon<;alves Chaves. - Justifiea e map_da a Mesa ó segllinte 
requerimento : 

Requeiro que o projecto com o respectivo parecer vblte á 8ommissão 
Mixta para corrigir a lacuJia existente no inesmo pro-

R.eq uerimen fo. jecto, tle cdrifürmidad'é com o vencido. - "G6nÇalc.íes 
Chaves. 

E' lido, apoiado e posto em discussão, que se encerra sem tl~bate . 

O Sr. Presidente. - Antes de submetter a votos o requerimeuto, 
devo communicar ao Senado que a lacuna apontada pelo honrado Senador 
como existente no projecto, não existia no prbjécto primitivo do Senado . 
Essa lacuna, independe de trabalho da Mesa ou de trabalho da impressão 
no Diario Offtcial, como S. Ex. mesmo diz no seu requerimento, a lacuna· 
veio do seio da propria Commissão. 

O autographo foi repróduzido rigordsamerttê êomo vefü dá Çon:trriissão, 
-?em e.rro 0u falta_algu~a . qtier por p~rt~ da Mesa,. quét por J?~fte ~o piacib 
Official. A questao, pois, tem de se liquidar no seio dâ. propria Comriiissao. 

Alétn l:lisso, obsento áo Senado que, peias assjgí:là.tUras, erh rigor, se-
gundo a disposição regimental, não se poderá considerar o parecer assíg-nado 
pela maibria eh1 con.clu•'Ões positivas (apoi'àdos); rtias como se irata de umá 
Commissão Mixta, e cOJ;no ha membros da outra Casa do C.ongresso .fazehdó 
parte dessa Commissãó, não sei se a acção do Senf!:do1 óu do seu regin;tento, 
póde e~tehder-se até ad1,1 membros da Comrriissão Mixta. A maioria de Sena-
dores que assignam o parecer, fazem-o sem restricções; mas á maioria dos 
sigbatarios do parecer ubscrevem com restricções. 

Si 'o Sehado àcceit\il' o reqrie~rjmento, volta o parecer á Commissão, a 
qual procurará resolver, como putler, essa duvidá. (Apoiadós .) 

Posto a votos, é ªJ?ljrovádb o r equerimento. 
Fica adiada a dísctissão tlb projécto, que é tl.efblvidó á Cbininissão. 

SESSÃO DE 2 DE AGOSTO 

PARECER N. 9? DE I8g5 . 

A Commissão Mixtji, eleita para e:icp.Diibíl.r o projecto n. 43, de 1894, e 
propôr ás medidàs que julgasse acertadas sobre o referido projectb e materia 
que com elle se relacio.p.a ou á que está subordinada, tehdo em virtude tle 

deliberação do Senado, examinado novamente o 
Parecer. projecto por elia offerecido sobre a materia do art. 

6, 0 da Constituição Federal, verificou haver no res-
pectivo autograpbo suppressão de palavras que affectava a substancia do 
art. 2 . 0 do referido proj~cto. Pelo que apresenta, de accordo com o parecer, o 
mesmo projecto, rectificada a falta alludida. 
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PnorncTo N-. 28 nE 18g5. 

O Congresso Naciorlal decreta: 
Àrt. 1.º A attribuição. conferida no lJ,rt. 6. 0 da Cbp.stittiição dá Repüblicá 

ao Goverho Federal de fütervir nbs negocios peculiares aos Elstados com-
pete ab Congresso Nã.tional, na fórma dos paràgráphos seguiíités desté 
artigo. . 

§ 1.º O exercício desta attribuição no caso do n. 2 do citado àrt. 6. 0 pe'r-
tence privativamente ao Congresso Nacional, o qual íião se achando reunido, 
será immediatamente convocá.do pelo Presitl.ent'e da Republica para resolver 
sobre o assumpto. · 

§ 2. 0 Dadas, porém, as hjpotheses d.os ns. 1, 3 e 4 do precitado art. 6. 0 

na ausencia do Congresso e reclamando o interesse da Patria providencias 
urgentes, o P6tl.e:r Executivo .terá a irticill.tiva dá intei·veilção e cbb.vocará 
sem demora e para o fim mencionado no paragrapho anterior o Congresso 
Nacional, sujeitando seu acto á approvação do mesmo com a apresentação 
dos cJ.9cumentos e provas que houver coligido. 

§ 3. 0 O Congresso Nacional i:l.ecretará a illterveriçao por meio dé uma lei, 
salvo o caso ehi. que o Poder Executivo é autorisació r§ 2. 0 deste artig.o) a 
intervir j:>rov+soriamente e em gue ó referendum cio Congresso sérá dadó 
por úma resolução independente de sancção. 

Art. 2. 0 A intervenção, nos termos do 11. 2 do .art. 6. 0 da Constituição 
Federal se verificará sempre que forem atacados a União perpetua e indis-
soluvel dos Estados·federados sob o reg'imen democratico representativo e o 
livre e regular e;x:ercicio das instituições que elles houverem adoptado 
na conformidade da mesma constituição ( at'ts. 1. 0 , 63 e 68 da Constituição). 

· Àrt. 3. º A requisição a que se refere o n. 3 do art. 6. 0 da Constituição 
póde ser feita pelas Assémbléas Legislativas; ou poder Executivo dos Es-
tados, uma vez que esses poderes estejam constitucionalmente organis c1.dos 
e como tal reconhecidos pela União . 

Sala das Commissões, 3o ele julho de 1895. - Gonç'alPes Cha\ies, rel1h01» 
- A. Coelho Rodrigues. - Joaquin Corrêa de Araujo, com restricções . -
Benedicto Leite, com restricções. - Paulinó de Souza Juiiio1-, vencido quanto 
aos arts. 2 e 3, 

SESSÃO DE 7 DE AGOSTO 

O Sr. Manoel de Queir~z . - Sr. presidente, pretendia dar o meu voto 
silencioso, como até agora tenho feito, para poupar o precioso tempo do Se-

. nado ; mas o projecto é de tanta graviclade1 e eu me 
2. ª Discussão sirito assaltado d~ tantas duvidas, que sou forçado 

. a vir á tribtiná para ef.pol-as, aflm de qu_e, esclare-
do projecto n. º 43. cido pelos meus collegas mais competentes, possa 

dar uni voW de que n:Je não venha mais tarde à arre-
pender. Estas duvidas actuàm sobre o meu espírito coíil bastariteforça, pa:ra 
que eu resista ao prestigio) que sobre mim exercê a autbridade dá. illustre 
commissão mixta, a cada um de cujos membros rendo o maior respeito e con-
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sideração. Porém, emquanto me não demonstrarem que estou em erro, eu 
pretendo votar assim porque elle se me al'figura exorbitante das faculdades 
do Congresso (apoiados e não apoiados); e além disso perigoso, muito peri-
goso para a autonomia dos Estados. (Apoiados.) E em ultimo logar, não me 
parece que seja necessario definir a competencia, que já está pelos factos 
definida. A interpretação, que chamarei historica, já disse qual era o poder 
competente para intervir. 

Mas sou muito docil. Si os meus collegas me demonstrarem que ando er-
rado promptamente mudarei de rumo, e votarei pelo projecto. Emquanto, 
porém, não m'o provarem sou obrigado a deixar-me guiar pela minha pro-
pria intelligencia, por obtusa que ella seja. 

Sr. presidente, eu vou ser muito breve. Sempre que sou obrigado a oc-
cupar a tribuna, por indole e por estudo, resumo o mais que posso o que te-
~ho a dizer. E hoje mesmo quando eu quizesse alongar-me em estiradas ora-
ções, o estado de minha garganta m'o impediria. 

Vou entrar já em materia. 
A questão versa toda ella sobre a interpretação do art. 6. 0 da Consti-

tuição. 
O art. 6. º da Constituição diz o seguinte (Ze) : 
O que é Governo Federal? Eis a questão. Quando, Sr. presidente, nos 

cumpre interpretar algum texto de lei, devemos antes de tudo conhecer qual 
o valor das palavras, que no texto se empregam. Si alguma palavra tem 
m ais de uma significação, ou é ambigua ou offerece varias signific;i.dos o in-
terprete tem de procurar aquella significação que é menos viciosa, que mais 
se coaduna com o intuibo do legislador. 

A palavra - G.overpo-:-- tem duas accepções: urna mais lata, em que se 
comprehendem os tres I/oderes Constitucionaes, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciaria. A propria commissão repelliu esta accepção, quando reconhe-
ceu no seu parecer, que não póde competir a intervenção ao poder judi-
ciaria. 

Ora, desde que ella entende que á palavra - Governo - empregada no 
art. 6. 0 , não se refere tarp.tem ao Poder Judiciaria , está claro que não acceita 
a accepção mais lata ; e, por consequencia, não póde estar tambern compre-
hendido o Poder Legislativo . 

O SR. CAMPOS SALLlj:S. - Apoiado. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Porque? 
O SR. MANOEL DE QpEmoz. - Porque, como eu já disse, a palavra -

Governo - ou comprehende os tres poderes constitucionaes ou comprehende 
sómente o Poder Execut~vo ... 

O SR. CAMPOS SALLJ!1S. - Apoiado. 
O Sn. MANOEL DE QpmRoz . .. que é o significado, que todos os dias esta-

mos aqui dando a esta p;alavra. 
O SR. GONÇALVES C11AvEs. - Dá um aparte. (Ha outros apartes.) 
O SR. MANOEL DE Qirnmoz. - Si m e obrigam a repetir muito, alongarei 

o discurso e VV. Exs terão por mais tempo o enfado de ouvir-me. (Não apoi-
ados geraes.) 

O SR. LEOPOLDO DE ~ULIIÕES. - Neste caso, daremos apartes. 
O SR. MANOEL DE Qumnoz. - Mas, como eu ia dizendo, a Commissão, 

não acceitando nenhuma das accepções admittidas para a palavra - Gover-
no - de sua autoridade, que eu reconheço, é muito grande mas não chegou 
a este ponto, dá este teriflO como synonymo de Poder Legislativo . 

Sr. presidente, eu nup.ca vi empregada esta palavra como synonymo de 
Poder Legislativo. 
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O SR. GONÇALVES CuAVES. - Mostraréi a V. Ex. que é a significação que 
a Constituição dá. . 

O SR. MANOEL DE QUEIROZ. - Estimarei muito; não sou teimoso, não 
virn fazer urn discurso para esclarecer os collegas, virn expor duvidas para 
ser esclarecido. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Mas não ha duvida que V. Ex. está argumen-
tando muito bem. 

O SR. MA.1'\'0EL DE QumRoz. - A Comrnissão mostra-se tão ciosa desta 
prerogativa, que ella quer attribuir ao Poder Legislativo, que a dá até como 
privativa. . 

No art. 1 . 0 , diz a Commissão: uA attribuição conferida no art. 6. 0 da 
Constituição Federal.n (Continuando a ler.) '· 

Quer isto dizer, para a Commissão, que - Governo Federal é Congresso 
Federal. . 

O SR. GoNÇALVES CHAVES. - Justamente. 
O SR. MANOEL DE QuEmoz. - Esta significação dada á palavra - Go-

verno Federal - eu não a posso acceitar ; e demais - nem me parece con-
veniente, possível que o Poder Legislativo intervenha nos Estados. 

Sr. Presidente, aquella accepção mais restricta que manda entender -
Governo Federal - como Poder Executivo é justamente a menos viciosa e 
aquella que melhor serve aos intuitos do legislador. 

Esta attribuição de intervir nos Estados qualquer que seja a opinião a 
respeito do poder a quem compete é muito grave, muito perigosa e então si 
se tratasse de direito a constituir poderia haver duvidas; mas, eu ainda as-
sim negaria essa autoridade ao Congresso. 

Entretanto, do que trata-se presentemente é de direito já constituído e 
me parece que todo elle .. . 

Os SRs. GONÇALVES CHAVES E CAMPOS SALLES. - Dão apartes. 
O SR. MANOEL DE QuEmoz. - O Poder Executivo intervirá nos Estados, 

quando entender conveniente e sob a sua responsabilidade. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Que é nulla. 
O Sa. MANOEL DE Qumaoz. - Então·o defeito é nosso, porque podemos 

chamal-o a contas. 
O Sa. GoNÇALVES CHAVES. - Não ha exemplo ainda. 
O Sn.. MANOEL DE QuEiRoz. - O Poder Executivo intervem nos Estados , 

quando lhe parece conveniente a intervenção, quando lhe parece que se dá 
algum dos casos determinados nos quatro numeras do art. 6. 0 • 

Si elle exceder-se, si elle intervier sem razão para isso ou for além da 
justa intervenção, pócle ser chamado á contas : e, si algumas circumstancias 
de ordem superior aconselharem ao Congresso, que não responsabilise o P1·e-
sidente, durante o seu triennio, passadq este, póde elle ser chamado a dar 
contas elo seu acto. (Ba diversos apartes.) 

Bem; mas, em todo caso, póde ser chamado á. responsabilidade, entre-
tanto que o Congresso é um poder irresponsavel. 

Ora, apezar de todo o receio dos abusos e violencja, do Poder Executivo, 
eu prefiro sujeitar-me ás violencias de um poder individual, responsavel, a 
sujeitar a autonomia dos Estados á irresponsabilidade de um poder sujeito a 
instigações da politicagem. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Que será exercido em maior escala e com 
funestos resultados pelo Poder Executivo. Está ahi a America do Sul attes-
tando isto. 

O SR. MA.NOEL DE QUEIROZ. - Por esta razão, quando fosse duvidoso a 
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quem devia caber a competencia da intervenção nos Estados, me pareceria 
mais conveniente dal-a, ao executivo e não ao legislativo. 

Não possq desenvolver este argumento, por causa do estado dos meus 
bronchios. . 

Além disso está, por assim dizer, a jurisclicção preventa já o Poder 
Executivo ... 

b SR. GmiÇALVES CHAVES. - E' um facto consillnmaélo, ~ o que V. Ex. 
quer dizer, e nós vivemos em um paiz dos factos consummados. 

O Sn. MANOEL DE QUEIROZ. - O que eu quero di:?er é que já o Poder Exe- . 
·. cutivo tem exercido esta attribuição ; isto tem-se dado, não só durante apre-

sidencia do Marechal Floriano Peixoto, como agora na presidencia do Dr. 
Prudente de Moraes, e sem que o Congresso o tenha chamado a contas por 
isso; tem-se dado com annuencia do Congresso. 

UM Sn. SENADOR. - Na presidencia do Sr. Dr. Prudente de Moraes, ain-
da não se deu esta intervenção. 

O Sn. MAJ.'<OEL DE QUEIROZ. - Perdão ; deu-se quando o governador de 
Alagôas foi deposto. 

O Sn. GoNÇAI:VES CHAVES. - Dá um aparte . 
O Sn. MANOEL DE QuErnoz. - Não foi urb. ado secreto, o Congresso sabia 

deste facto e se quizesse podia pedir informações. 
Mas, quaqdo o presidente das Alagôas foi apeado dá. sua cadeira presi-

dencial o Dr. Prudente de Moraes, creio que por um t,elegrâmma, ordenou á 
força federal, que lá estp.va, que o repuzesse, o que effectivà.mente deu-se. 

Es Le é um facto de ~ntervenção. 
UM Sn. SENADOR. - E' uma meia intervenção . 
O Sn. MAJ.'<OEL DE QuErnoz. - E' uma perfeita intervenção. . 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não interveiu nos negocios peculiares ao 

Estado. 
O Sn. MÁ.i'IOEL DE Q~rnt>z. - Então não houve intervenção na reposição 

do Presidente do Estado ? 
Si elle exorbitou dai,; suas attrfouições, como não se levantou urna só voz 

neste Congresso, para chamal-o a contas. · . 
Si a pratica fosse i:qconstitucional, estou certo de que o Congresso tel-o-

ia chamado a contas, peto menos. , 
· Outro àrguniento que me pareceu favoravel ao Poder Executivo é o 
seguinte: 

A Constituição, quando trata do estado de sitio, faz uma limitação dando 
ao Congresso a attribuição de declaral-o. Mas, na ausencia do Congresso, 
póde o governo provisoriamente, declarar o esLado de sitió, sujeitando de-
pois o seu acto ao Cong esso. 

Esta limitação, qua-q.to ao estado de sitio J?Or ser uma medida de á.lta 
gravidade, serve tamhem de contraprova ao que eu já disse. 

O Sn. GONÇALVES Cr-~AVES. - O argumento· é contra V. Ex. 
O Sll. MANOEL DE QuEinoz. - Qurulto ao mais a Constituição não faz 

limitação alguma ao Poaer Executivo, e sómente a respeiLo do estado de 
sitio. _ 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Concedeu em um caso, e negou em outro. 
A conclusão logica é estli/-. 

O Sn. MANOEL DE Qtrnrnoz. - Tatnbem deve se cdnsiderar que, quando 
se dá uma aLtrfüuição a fim poder, é preciso que esse poder tenha todâs as 
concessões, sem as quaes não poderá exercer essa attribuição. Quem póde 
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tornar efficaz, effectiva immediatamente a intervenção, no caso de ser neces-
saria, é o Poder Executivo ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Sim, é o poder em acção. 
O SR. MANOEL DE ~u:Ernoz .. . qne, na orbita de suas attribuições consti-

tucionaes, é um poder independente, sujeito , porém, á responsal:lilidade pelos 
seus excessos . 

O SR. . GoNÇALVES CHAVES. - Nem a Cominissão diz o contrario . 
O SR.. MANOEL DE QuErR.oz. - A Commiss.ão chama attrilmição privativa 

do Podér Legislativo o que só póde, por força de lei, pertencer ou aos tres 
poderes cumulativamente, ou sómente ao Poder .Executivo. 

São razões que íne parecem de bastante· força. "Não duvido que ellas 
nada valhani, ,attenta a fraqueza da minha iiitelligehcia (não apoiado{;) , m as 
por ellas me devo guiar. Entretanto, si algum collega me convencer dó con-
trario, eu, já. o disse, não sou teimoso. . 

Por todas estas razões , Sr. Presidente, eu entendo que ao Poder Ex:eéu-
tivo pertence, como tem pertencido até agor a, o direito de iiHervi.r, sujei-
tando-se a r esponder pelos seus actos; e por isso me parece inulil qualquer 
project'o definindo essa competencia. que pelos factos ja está definida.. Não 
ternos necessidade de dizer ql,le pertence, por exemplo , ao Podet Executivo, 
porque ~lle já. es tá na posse dessa at tribuição, já a tem exercido. (Apartes). 

Si tem abusado, seja chamado a contas. 
Si não pertence ao governo, a quem não póde pertencer é ao Congresso, 

porque nós não podemos r eformàr a Constituição, alterando a significação 
das palavras ao nosso sabor. 

Sr. Presidente, estas razões que exponho fazem-me votar contra o pro-
jecto. Como, porém, póde a maioria do Senado não entender assim, e appro-
var o proj ecto, nesse caso será preciso emendal-o em alguns pontos. 

O ciume da Commissão contra o Poder Executivo creio que foi muito 
longe. · 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não apoiado, até deu-lhe attribuição de 
intervir provisoriamente. 

o SR. MANOEL DE QUEIROZ. - o § I.0 • (Li!.) 
O SR. GONÇALVES CHAVES . - No caso dó n. 2, mas hos casos dos ns. 3. 0 

e 4.0 póde o presidente .. 
ô Sn. MANOEL DE QuErnoz . - Vou tratar do n . 2 . 
Diz este numero : " Salvo para manter a fórma republicana feder a tiva . " 
Ora, uma simples hypothese basta para mostrar a inconveb.iencia desta 

disposição. 
Supponha-se que em algum Estado, Governo e Congresso declaram sepa-

rado da União Brazileira, ou conservando a fórma republicana, ou mesmo 
restaurando a monarchia no Estado . 

São hypotheses que estão dentro do numero dous. . 
Ora, nesse caso o Governo Federal, que póde provisoriamente declarar o 

estado de sitio, o faz com relação a esse Estado, m as cruza os braços, porque 
nada mais poderá fazer at é que o Cong-resso que será immediatamente con-
vocado por elle, resolva sobre o assumpto; e no entre tanto, durante todo o 
tempo preciso para reunir-se o Congresso, e ser votada uma lei nas duas 
casas, estará lavrando a anarchia nesse Estado, sem que o Presidente da 
Republica. possa agir, porque só o Congresso é quem póde resolver sobre 
o assumpto ! Não acha isto inconveniente? 

O Su. GONÇALVES CHAVES. - Não. Eu ex:plicarai. 
O Sn. MANOEL DE QuEIRoz. - Em quanto se p reenchem todas essas 

formalidades, póde a idéa anarchisadora ir alastrando pelo Estado e t_alvez 

' ' 
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conseguindo ser abraçada em outros; ao passo que, com a intervenção 
immed.iata do Poder Executivo, póde-se cortar o mal, desde logo , pela raiz. 
Isto é quanto ao n. 2. 

Com relação aos outros pontos dá-se o mesmo inconveniente. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES . - Não, nos outros casos o governo póde 

intervir. 
O Sn. MANOEL DE QUEIROZ. - Dadas as hypotheses dos ns. r, 3 e 4. (Lê.) 
Diz o art. 4. 0 : " Para assegurar a execu ção das leis e sentenças federaes. • 

Quando o Poder Leo-islativo expede uma lei depois de ter sido o projecto 
discutido e approvaao nas duas camaras e sanccionado pelo Presidente da 
Republica, já essa leva em si o principio da obrigatoriedade; já ella obriga 
a t odos os brazileiros em qualquer parte da Republica em que se achem. 
Que n ecessidade ha, pois, de no caso de não ser respeitada essa lei reunir-se 
o Congresso para declarar que aquella lei deve ser obedecida? Parece um 
excesso de legislar. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não é isso, eu explicarei o pensamento da 
commissão. 

O Sn. MANOEL DE QUEIROZ. - O projecto o que diz é isto. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Chamarei a attenção de V . Ex. para o 

estado de sitio e para o caso de 6 de agosto . 
O Sn. MANOEL DE QuEmoz. - Mas, senhor, não falo da r evolta. 
O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - O estado ,de sitio não é mais grave do que 

a intervenção do Estadq? 
O Sn . MANOEL DE Qumnoz. - No art. 4. 0 está: " assegurar a execução 

das leis e sentenças fecl~raes 1>. 
Ora, para assegurar a execução elas leis, jà· o governo tem obrigação de 

fazel-as respeitar. Não é preciso que u ma nova lei venha declarar que o 
governo deve fazer resp~itar a lei. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - O nosso ponto de partida deve ser este : 
Em que consiste a intervenção nos negocios p eculiares dos Estados. 

O Sn. l\IIA.NoEL DE QpEIRoz. - A intervenção varia conforme as circums-
tancias ; a propria Constituição entendeu que não podia definir todos os 
casos de intervenção. 

O Sn. GoNÇAT.VES CHAVES. - A commissão procurou definir competen-
cias. 

O Sn. M.<U'WEL DE QpEIROZ. - A Constituição diz perfeitamente. - Não 
póde intervir, salvos estes casos e dã ao Chefe do Poder Executivo o arbí-
trio de intervir nos Estados sob suas responsabilidades. 

O Sn. GONÇALVES C11AvEs. - ArMtrio perigoso : é o senhor do Exercito 
e da Marinha. · 

O Sn. MANOEL DE QuEmoz. - E' quem está no caso de com mais effica-
cia intervir; nós não so~os uma convenção nacional, o nosso ofD.cio aqu i é 
faz er leis. Acho mais perigosa a intervenção do Poder Legislativo, porque os 
Estados ficam dependen<'j.o das maiorias de occasião. das maiorias acciden-
taes, antes do que sujei~:os aos caprichos mesmo do Poder Executivo, que 
será chamado a respondfjr por seus actos . 

O Sn. GoNÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O Sn. MANOEL DE Ql,JEIROZ. - Neste caso, tambern o Senado podia sup-

por que o Presidente não cumprisse a lei, porque quando o homem está di.s-
posto a abusar do pod&r, e isto é. muito facil, porque está na índole do 
homem, não ba lei que o vede. 

Sr. presidente, smto muito não poder votar l elo projecto, mas a cabeça é 
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quem governa e não o coração . Agora, por exemplo, dá-se em Sergipe um 
caso interessante. Devo dizer aos meus amigos de Sergipe que a opposição 
que faço a este projecto não envolve a approvação do que se praticou ou se 
está praticando em Sergipe; não approvo, mas os actos que se praticam em 
Sergipe não podem servir como elemenfos de convicção para que julgue o 
projecto util e neces<>ario. 

Si bem que mal, já expliquei os motivos que tive para achar que o pro-
jecto é exorbitante das attribuições do Senado, porque foi preciso a Commis-
são alterar o valor da palavra governo, dando-a como 'synonimo de Poder 
Legislativo . 

()SR. GONÇALVES CHAVES. - Poderes essencialmente politicos. · 
Sr. presidente, já mostrei, com os argumentos que tinha para sustentar 

que o projecto n'ão é constitucional, é exorbitante de nossas attribuições; 
que o projecto é perigoso, porque vae entregar uma attribuição, de si muito 
perigosa, a um poder irresponsavel. .. 

O SR. CAMPOS SALLES. - Apoiado . 
O SR. MA.J.'<OEL DE QuEmoz ... e que o projecto tambem é desnecessario, 

porque já o Poder Executivo está na posse da sua attriüuição e a tem exer-
cido, não só no tempo do Sr. marechal Floriano Peixoto, do qual se dizia 
que abusava do seu poder militar, como no tempo do Sr. Prudente de 
Moraes, que ninguem dirá que é um despota. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - No emtanto, foi o Sr. Prudente de Moraes 
quem pediu ao Congresso a regulamentação do art. 6. 0 

O SR. JoÃo CORDEIRO. - Foi um cochilo. 
O SR. MANOEL DE Qumaoz. - Pediu para regulamentar, mas não neste 

sentido! Para definir o modo pratico da intervcnçào e não para tirar-lhe uma 
attribuição, que elle tem e já exerceu. 

Parece-me que estas observações que tenho feito bastam para justificar 
as duvidas que se levantaram no meu espil'ito. 

E em todo o caso, si o projecto passar, tomo a liberdade de chamar a 
attenção da commissão para o que eu disse sobre os§§ i. 0 , 2. 0 e 3. 0 

Estou certo de que a commissão terá a maior facilidade em provar-me 
que estou em erro, e, como já disse, obedecerei de prompto aos seus ensi-
namentos. 

O que expuz, Sr. presidente, é bastante para mostrar a minha opinião. 
Desde o principio annunciei que não era um discurso que queria fazer, 

mas antes uma declaração de voto. 
Peço desculpa ao Senado; mas o meu e<>tado de saude não permitte 

alongar-me. 
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente. - Diz que, estando adeantada a hora, e tratando-
se de materia importante, fica adiada a discussão. 
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SESSÃO DE 8 DE AGOSTO 

O Sr. Leopoldo de Bulhões. - Sr. presidente, coroo o honrado 
senador pelo Estado do Rio de Janeiro, que hontem occupou a tribuna, 
preciso tambem de alguns esclarecimentos do nobre relalor da commissão 
mixta, para orientar o meu voto na grave questão, que se debate. 

As minhas duvidas são ligeiras, referem-se a pontos do projecto, que o 
nobre senador pelo Estado do Rio não analysou, mas que não escapariam á 
sua critica judiciosa, si o Estado de sua saude lhe permittisse demora mais 
prolongada na tribuna. 

- O Senado viu que S. Ex. não pôde desenvolver e concluir as obser-
vações, que submeteu á nossa consideração, iniciando a discussão do pro-
jecto. 

Sr. Presidente, antes de manifestar as minhas duvidas, as duvidas que 
o prejecto sug&'ere-me~ antes de apreciar os argumentos produzidos pelo nobre 
senador pelo Estado ao Rio de Janeiro contra a solução que deu a commis-
são mixta ao problema da intervenção federal nos Estados, peço permissão 
para fazer algumas considerações. 

Começo felicitando o Congresso e o paiz pela discussão que em boa 
hora se abre sobre o art. 6.0 da Constituição, pelo exame que se institue, 
pelo estudo que tão oppor tunamente se inicia do direito de intervenção nos 
Estados. 

Com effeito, a ordem fio dia do Senado não podia offerecer-nos assumpto 
de maior relevancia, de maior interesse na actualidade do que o do projecto 
n. 70, firmado pela maioria da ilustre commissão especial do Congresso. 

As questões relativas ao art. 6. 0 despertam a attenção geral e a solução 
della corresponde a uma necessidade de momento e a uma necessidade 
de ordem. (Apoiados.) 

ringuem poderá contestar a opportunidade do presente debate : colli-
sões políticas muito sérijl-'3 agitam os Estados, impõem-se á cogitação do 
Governo Federal reclamando soluções promptas, exigindo um estudo apro-

.fundado de direito de intervenção. 
Quando problemas políticos dessa ordem apparecem, problemas que 

entendem com a vida das instituições, com a paz publica, com o credito da 
Nação, me parece, o Congresso não póde deixar de encarai-os de frente, de 
abordalos com toda a corâg-em. (Apoiados .) 

A Constituição repuJ:ilicana é sábia, encerra soluções para todas as 
questões que se levantam, por roais complexas que sejam, attende a todas 
as necessidades da nossa vida política. Appellemos para ella. 

Effectivamente, Sr. presidente, reconendo ás suas disposições, estu-
dando-as com animo desprevenido, procurando applical-as sem preoccupa-
ções, estou certo, a ordem e a tranquillidade serão restabelecidas no seio 
dos Eslados. (Apoiados.) 

Parece-me que já é te111po de tornarmos uma realidade real a Consti-
tuição de 24 de fevereiro; me parece que já é tempo de convencermos o 
povo brazileiro de que o regímen adoptado é o republicano federativo e, 
para isto, muito concorrer~ o Congresso, p!'eenchendo a funcção, que lhe é 
propria, procurando corresponder á sua missão constitucional não se 
deixando annuUar, como se tem deixado, não se transformando em uma 
chancellaria do Poder Executivo, em homologador de factos consummados. 

'' Busquemos en el óJ.ldem conslilucional, exclamava Justo Arosemena, 
condemnando as luctas armadas que tanto teem prejudicado a Colombia, 
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i solo alli, la solucion de todas las cuestiones ardientes, que con tanta faci-
lidad se someten hoi á la decision de las armas. Sin un proposito firme de 
los bombres influentes en la politica colombiana, la guerra, convertida en 
situacion normal, é á que ya debe harta ruína i harto descredito, aca-
bará por barbarisarnos. " 

Faço minhas as palavras do illustre patriota colombiano e voto para 
que ellas encontrem éco no nosso paiz e inspirem a politica do governo 
federal brazilei.ro. 

Queira o Congresso cumprir o seu dever (estou certo que o saberá cum-
prir) e, todas estas collisões que estão perturbando a vida estadual e a vida 
nacional, serão affastadas, completamente resolvidas. 

O honrado Senador por S. Paulo, que me honra com a sua attenção e 
cujo nome peço licença para declinar, o Sr. Campos Salles, disse aqui, ha 
poucos dias, que a liberdade na Inglaterra era uma liberdade de favor. Peço 
licença ao nobre Senador para recordar-lhe o juizo que os inglczes tambem 
formam das nossas instituições. · 

Elles dizem que as constituições das republicas sul-americanas, são cons-
tituições ele pape[, adaptam-se, nias não se cumprem, não se observam. Senho-
res, é preciso que a nossa Constituição deixe de ser de papel, e, uma Consli-
tuição todos os publicistas o dizem, é aquilló que seus executores querem 
que seja, com assentimento geral. 

Eu não preciso encarecer a importancia deste debate, o alcance do voto 
do Senado em assumpto tão melindroso. 

E' de ver-se que nada ha mais importante no regímen actual do que a 
demarcação dos Jinrites entre o domínio estadual e o federal, a partilha da 
autoridade entre as unidades federaes e a União. (Apoiados.) · 

Creio, Sr. presidente, não ser exagerado dizendo que da regulamen-
tação elas disposições do art. 6. 0 da Constituição depende a vida ou a morte 
das instituições vigentes. 

Com effeito, lendo Boutmy, mais convencido fiquei do que acabo de 
avançar. 

Ensina esse fiel interprete elo espírito do direito americano, que a ques-
tão maxima do regimen federativo consiste no modo pratico de se equili-
brarem os poderes estaduaes com os poderes da União. 

Apaixonados debates, pondera o profundo publicista francez, travaram-
se em torno desta questão capital, no seio da Convenção de Plúladelphia e 
estes debates foram os preludios das grandes luctas que a mesma questão 
levantou, depois de votada a constituição, e que enchem a historia dos 
Estados Unidos até nossos dias. 

O segredo do almejado equilibrio está no art. 6. 0 do pacto federal, em 
cujas disposições vemos a base do estudo em que vamos entrar, soccor-
rendo-nos dos valiosos subsídios reunidos pela ilustre commissão mixta em 
seu projecto. 

O que é a intervenção? Qual o seu caracter? A qual dos poderes com-
pete? (..)ual a extensão do direito de intervenção? Qnaes as autoridades 
estaduaes que podem requi;lital-a? A intervenção é facultativa ou é obri-
gatoria? 

Sr. presidente, li algures que tres são os perigos a que está exposto o 
regímen republicano federativo e que não raro o compromettem : o 1. 0 é a 
separação pelo affrouxamento dos laços feder·aes; o 2. 0 é o predominio de 
um ou de alguns Estados sobre os oulros pela sua importancia, pela sua 
maior população e riqueza; o 3. 0 é a absorpção das autonomias locaes. pelo 
poder central. 

Creio, Sr. presidenLe, que não devemos receiar a separação, embora o 
illustre publicista o Sr. Nabuco tenha observado, e tido a franqueza de 
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dizer, que notava entre os diITerentes Estados da União Brazileira, o ger-
men de dissolução e separação. 

Tambem não devemos receiar o predominio dos Estados poderosos 
sobre outros menos fortes. Sabemos que os Estados de São Paulo, Minas 
Geraes, Rio Grande do Sul .. . e não esquecerei mesmo o da Bahia, não pro-
curam e não procurarão exercer uma acção exclusiva na politica federal em 
prejuizo dos outros Estados, ou contrariando a vontade manifesta da maio-
ria do povo brazileiro. 

O terceiro perigo, o da absorpção, o da vassallagem dos poderes esta-
duaes pelos poderes da União, esse, não ha negar, é real. 

Sr. presidente, o caminho para o anniquilamento das franquezas esta-
duaes é o artigo 6. 0 da Constituição, tal como tem sido entendido e appli-
cado até agora. . 

A centralisação está nos nossos habitos, na nossa educação; está nos 
antecedentes historicos elo nosso paiz, está na indole de nossa raça, nos 
nossos costumes, nos habitos elo Poder Executivo da União. Assim, elos tres 
perigos por mim apontados e que em regra fazem baquear as federações ou 
as pervertem, o mais sério, e que deve chamar a nossa attenção, é o da 
absorpção das franquezas estaduaes pelo poder da União. , 

Este problema, pois, da regulamentação da intervenção federal nos 
Estados, se impõe ao nosso estudo; e conforme a solução que lhe dermos 
teremos garantido o futuro, consolidado as instituições vigentes, ou aberto 
largo caminho para o seu descredito e sua inevitavel rui.na. 

Um ligeiro golpe de vista r etrospectivo mostrará a tendencia centrali-
sadora do governo republicano, confirmando as minhas asserções. 

Proclamada a Republica, o Governo Provisorio expediu um decreto 
declarando que as proyincias passavam a ser Estados, com o direito de 
organisarem a sua admiµistração livremente. 
. Contentíssimas algmnas provincias trataram, pelo processo summaris-
simo das acclamações, qe constituir seus governos; mas o Provisorio, vol-
tando sohre seus passos , julgou-se competente para organisar os governos 
estaduaes, e ·começou a nomear governadores. Depois veiu outro decreto 
dissolvendo assembléas provinciaes e camaras rnunicipaes ; depois outro, 
regulando as attribuições dos governadores e, finalmente, outro estabele-
cendo o processo das elpições das assembléas constituintes estaduaes, de-
terminando que ellas elegessem os presidentes nos Estados ! Era um cu-
mulo de centralisação. 

O Sn. CAMPOS SAufü/. - Nem podia deixar de ser assim. 
O Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES. - Porque? 
Deus sabe como muf tos dos governadores desempenharam a missão de 

que, com bons intuitos, o Governo Provisorio lhes tinha incumbido. Os 
acclamados nos Estados, no emtanto, as juntas governativas não Linham 
encontrado obstaculo alg·um e a contento geral exerciam o mandato popular 
e encaminhavam as coupas com felicidade e criterio para a organisação 
definitiva do novo regimen. 

Porque foram subst\t~idos? Falta de confiança do centro, tendencia 
absorvente do governo, l!rmor á symetria centralista. 

Sr. presidente, votada a Constituição e eleito o primeiro Presidente da 
Republica, a intervenção indebita nesse período continuou da mesma fórma. 
Cahindo o rnarechal Deodoro e subindo o marechal Moriano, então Sr. Pre-
sidente, a intervenção to~·nou-se de caracter revolucionario e alastrou-se em 
todo o paiz. Rebentou a revolução do Sul, a revolta de 6 de seteml)ro 
estalou, os invasores aufl.azes chegaram até S. Paulo. O Governo Federal 
s uffoca a revolta, reconquista Paraná e Santa Catharina, mas entrega este 
ultimo Estado a um governador provisorio e militar, que o reconstituiu 
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como quiz, ignorando até hoje, o Congresso e o paiz qual o processo des a 
reconstituição. Isto está direito ? E' i to a intervenção'? 

O SR. ALMEIDA BARRETO. - E o governador de Sanla Calharina estava 
preso aqui nos cubiculos da Correcção. 

O Sn. L EOPOLDO DE BuurõEs - Eis ahi a razão por que, Sr. presidente, 
ha hoje tanta prevenção contra o direito de intervenção nos Estados, contl'a 
essa instituição salvadora do regímen federativo . Todos receiam os abusos 
da medida, porque só conhecem della os abusos , e fogem até de regula-
mentai-a e de t ornal-a menos perigosa aos Estados. 

Sr. presidente, a experiencia não curta e bastante dura abriu-nos os 
olhos em relação ao art. 80 da Constituição, que autoriza o Governo a 
decretar o sitio. Hoje, una vocce, reconhecem todos que é necessal'io regula-
mentarmos aquellas disposições vagas, porque ellas se prestam a interpre-
tações amplas e perigosíssimas . Creio que a idéa é triumphante e já um 
projecto que a consubstancia e satisfaz as exigencias do esp irito liberal foi 
apresentado á Camara dos Srs. Deputados, lá encont1·ando apoio. E' pro-
rnvel que ainda nesta sessão seja elle enviado ao Senado. Feliz me jul-
gar-ia si o Senado, por sua vez, mandas e á Camara um projecto regulando 
o art. 6. 0 da Constituição. O art. 80, o art 6. 0 - o sitio e a inlerveução são 
as duas grandes abertas, por onde o Governo pôde avassallar os Estados, 
annulla1· todas as garantias constituciooaes. 

As r es tricções, a regulamentação dessas duas faculdades extraord.ina-
rias conferidas aos poderes da União nunca serão em demasia e pot· fórma 
alguma poderãq constituir um perigo. 

Sr. presidente, o Governo da União tem deante de si, na phrase de 
Boutmy, um povo de Estados e um povo de individuas; parece que pa1·a os 
Estados ha a intervenção. Um affecta a lgumas garantias da liberdade indi-
Yidual, e outro as garantias do elemento organico da federação - o Estado . 

O povo tomou-se de terror contra estas duas in tituições e entretanto 
ellas não são duas calamidades publicas! 

O sitio é urna instituição necessaria, e um instrumento policial para o 
restabelecimento e manutenção da ordem publica; a intervenção é um meio 
c011s titucional para o · todo protege,. as partes, como diz Walker, para a 
União evitar invasões quer do estrangeiro, quer de um Estado em oulro, 
gararitir as instituições, asseg·urat· o cumprimento das leis, a obediencia aos 
princípios constitucionaes, a execução das sentenças do Poder Judiciario 
Federal. 

Estas duas instituições proprias do regimen federativo, indispensaveis 
para o eu regular funccionamento, estão mal vistas, mal comprehendidas , 
mal reputadas, não ha quem o conteste; mas desde que se trata de regula-
mental-as para qu e não degeuerem em fontes de arbitrio e oppressão, não 
continuem a se p restar aos abusos conhecidos e vergonhosos, surgem oppo-
sições intransigentes e vivas. 

E, o que mais me sm·prehendc, a opposição conquisla adeplos entre os 
extrenuos defensores das liberdades publicas, entre os paladinos do prin-
cipio federativo e da soberania es ladual ! 

Estudemos a ques lão e o accordo se estabelecerá, tenho fé. 
O caracter da intervenção é protector, disse eu. 
A intervenção, com effeito, é permittida para proteger o Estadçi contra 

a invasão do estrangeiro ou de outros Estados; é concedida essa faculdade 
extraordinaria ao Governo da União para manter a ordem nos Estados) e 
proteger suas autol'idades, para garantir ao povo um governo r epublicano, 
cobril-o com a lei federal e com a justiça federal, no caso de oppressão ou 
tyrannia. 
' Do que tratamos nes te momento ? De consagrar o principio da inter-
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venção? Não, elle está no art. 6. 0 • De arnplial·o? Taro.bem não, só admit-
timos a intervenção nos casos previstos pela Constituição. 

Queremos caracterisar a medida, precisar os casos do seu legitimo 
emprego, definir a competencia dos poderes federaes na questão. 

Sr. presidente, Walker, feliz interprete da constituição americana, 
quando trata da intervenção qualifica-a - poder de p roteger os estados; e 
vai adeante affirmando que essa protecção não é só u m poder, é um dever: 
Pocver to protect the States ... This language makes the general protection 
here guaranted; not merely a matter of power, but of dzzty. It binds the 
cvhole protects the parts. A constituição amel'ica.:na. é cla.i'a. a respeito : -
os Esta.dos Unidos garantirão a cada esta.do uma forma republica.na de 
governo; elles protegerão a cada um delles contra invasões e, a requisição dos 
respectivos governos , elles os defenderiio contra as perturbações interiores. 
(Art. 4. 0 , sec. 4 n. r. ) 
· A constituição suissa no seu a.rt. 5. 0 • garante a.os cantões o seu territorio , 
sua soberania., sua constiLuição, a liberdade e os direitos do povo, os direitos 
constitucionaes dos cidadãos, assim como os direitos e a.ttribuições que o 
povo conferir ás autoridades cantonaes. " 

A constituição argentina exprime-se da mesma maneira : 
" Arl. 5. 0 O governo federal garante a cada província o goso e o exer-

cício de suas instituições. " 
Vê-se, pois, Sr. presidente, que o caracter da intervençã_o é protcctor : 

a União, o todo, compromette-se a proLeger e defender os Esta.dos, as 
partes, contra invasões esLrangeira.s, invasões de um outro Esta.do e contra 
violencias que se ma:nirestem no interior do Estado, partam ellas do povo 
contra as autoridades º't das autoridades contra o povo. 

Si tal é a doutrina interventora nos paizes que se regem pelo systema que 
a.doptruuos, eutre nós ell.a. é mais accentua.da, pois as relações que prendem 
a União aos Estados estão mais precisa.das, ma.is definidas na nossa do 
que em qualquer outra constituição (Arts. I. º e 6. 0 , arts. 34, n. II, 48, ns. ') 
e 8, e 72, § 2r.) 

O legislador consti~uinte, consagrando o principio da intervenção e 
dando-lhe o clasterio que julgou compativel com a federação, vedou a 
guerra entre os Esta.dos 1 dentro de um Estado e entre a União e os Estados. 
A.creditou provavelmente que a harmonia que sempre reinou entre as 
antigas provincias, as ~l}culdades e recursos concedidos ao Governo Federal, 
a indole do povo bra.z4eiro, etc.; afastariam da Republica as tristes con-
junctura.s em que outras federações já se acharam e podem ainda se achar. 

O que é facto é que o nosso pacto federal só perrnitte que o Poder 
Exe~utivo cornprometta a nação em uma guerra, sem expressa autorisação 
do Congresso, nos caso de invasão ou ag-gressão estrangeira. 

Em outra qualquer hypothese a guerra só póde ser declarada mediante 
a.utorisação do Congresiso, " sinão tiver lugar ou mallograr-se o recurso do 
arbitramento. " 

A guerra, portanto , só póde ser declara.da e feita contra o estrangeiro, 
contra uma nação inirnis-a. e em caso algum poderá o governo federal 
movel-a contra um ou rpa.rs Estados da Republica. 

A commoção intestina, pondo em perigo o governo de um Estado ou 
abalando mesmo o governo da União, póde dar lugar a declaração do sitio, 
a mobilisação da guarda nacional, a modifl.cações profundas nas relações 
da União e dos Estado , mas em caso alg·urn poderá autorisar ou justificar 
a applicação das leis de guerra. 

Desgraça.damente outra cousa não se tem feito entre nós, outra cousa 
não se faz no ma.lsinado Estado do Rio Grande do Sul! 

A nossa lei marcial (n. 631 de 18 de setembro de 1851) só cogita de 
guerra externa e si no tempo do imperio tentou-se equiparar o es tado de 
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rebellião ao estado de guerra (sómente em relação ao exei·cito, as forças em 
operações (decreto n. 61 de 24 de outubro de 1838), hoje essa equiparaç.ão 
só póde ser feita pelo voto ele uma constili.linte, que reveja e emende a 
constituição de 24 de l'evereiro. 

O Sn. CoSTA An:vEDO. - Só em casos muito limitados teve lugar, no 
regimen passado, a equiparação de que falia V. Ex. 

O Sn. LEOPOLDO DE BULHÕEs. - Os decretos ns. 1681 de 28 de fevereiro 
e 1685 de 5 de março de 1894 são actos de dictadura, estão fól'a da Consti-
tuição e ainda que o legislativo e o judiciado a elles e subordiuassem ou o 
approvassero nem pol' isso seriam leis do paiz, pois o processo para a 
revisão constitucional não é o da homologação de factos consurnmados, 
é outro e bem diverso. 

A approvação pelo Congresso de medidas tomadas pelo executivo em 
qualquer emergencia só dá força de lei aos actos ou as medidas que o 
proprio Congresso podel'ia praticar ou votar, pois esse poder tem attribui-
~·úes definidas na Constituição e não póde ir além do limite que lhe foi 
u·açado. 

Equiparal'-se, portanto, a rebellião á guerra, mandar-se apr licar a lei 
marcial a um Estado é desconhecer o nosso regímen, é violar profundamente 
a Coustitllição ... 

O SR. CosTA AZEVEDO. - Muito bem. 
O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs. - .. . é confun,dir a Constituiç1Io do Brazil 

com a de Venezuela ou a · da Colombia, que permitlcm a guerra entre a 
União e os Estados; é collocar a Republica brazilei.ra em plano inl'edor ao 
destas republicas, porque lá a gaerra nacional não púde ser declarada -
sin expressa autorisacion del Congresso, y sin haber agotado antes todos los 
medias de conciliacion - ao passo que entre ncís estas condições não tem 
sido attendidas. 

Leiamos o art. 19 da constituição colombiana : 
" El gobierno de los Estados Unidos no podrá declarar ui hacer la 

guerra á los Estados, sin expressa autol'ización del Congresso y sin baber 
ago tado antes todos los rnedios de conciliacion que la paz nacional y la 
conveniencia publica exijau. " 

O art. 91 da mesma constituição completa a doutrina, estatuindo : 
" El derecho de gentes hace parle de la legislacion nacional. Sus dlspo-

siciones rej irau especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, 
puéde ponerse termino á esta por medio de tratados entre los beligerantes, 
(_(uienes deberan respetar las praticas humanitarias de las naciones cris-
l1anas e civilizadas. " 

A constituição da Venezuela é mais arrojada, pois no seu art. ror 
consigna claramente o principio da não intervenção, o principio da neutra-
lidade dos poderes federaes nas luctas domesticas de um Estado, devendo 
os outros Estados observarem igual neutralidade deante da conflagração. 
Eis o que dispõe este artigo : 

" Art. 1oi. Ni el cjecutivo nacional ni los Estados pueden tener inter-
vención armada eu las contiendas domesticas de un Estado : sólo les es 
permittido ofrecer sus buenos oficios para dar á áquellas una solución 
pacifica. " 

No art. 121, como era de prever, vem a reproducção da disposição do 
arl. 91 da constituição da Colombia, isto é, a applicação do direito das 
gentes á guerra civil : - las disposiciones del derecho de gentes rejiran 
especialmente en los casos de guerra civil, etc. " 

E' logico, é natural , que se invoquem e se a1Jpliquem os principios do 
direito internacional nas luctas intesti11as da Colombia e da Venezuela, 
pois essas republicas adoptararo cm suas constituições e nas relações da 
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mao para com os Estados, o pl'incipio da neutl'aliclade, que rege a 
sociedade das nações : onde não ha a inte1·venção, ha a guerra. 

A intervenção exclue a guerra, a intervenção legitima, constitucional 
porque a indebita póde ser até origem de luctas desastrosas, provoc~ 
reacções, fomenta a anarcbia e oilios inextinguiveis. 

A União , quando intervem nas luctas domesticas de um Estado, exerce 
uma funcção moderadora, digamol-o assim; não esposa causas· partidarias, 
ruas colloca-se acima dellas, em uma esphera superior : não procede como 
parte, mas como arbitro, como mediador, inspirando-se nos principios da 
Constituição, nos grandes interesses da ordem publica. 

E tados federados não podem ser considerados como nações indepen-
dentes, e tanto é isto verdade que na Colombia a neutralidade da União 
foi sempre sophismada, iutervindo occultamente e ás vezes francamente 
mesmo o governo federal nos negocios peculiares aos Estados . Para cohibir 
esse abuso , o Congresso votou a fei de 16 de Abril de 1867, lei denominada 
de ordem publica, cujas disposições são as seguintes : 

" Cuando en algun Estado se levante una porción cualquiera de ciuda-
danos con el objeto de derrocar el gobierno existente y organizar otro, el 
gobierno de la Union deberá observar la más estricta n eutraUdad entre los 
bandos be!.igeranles. 

Miéntras dure la guerra civil eu Uil Estaclô, el gobierno de la Unión 
mantendrá sus relacione con el gobierno constitucional, hasta que de hccho 
haya sido desconocida su auloridad cn todo el territorio ; y reconocerá ai 
nuevo gobierno luego que se haya organizado. " 

A reacção contra o principio da neutralidade começou JoO'o em 1868 e, 
naturalmente, pelos má s effeitos que continuou a produzir depois que foi 
formulado tão expressamente na lei de 16 de Abril de 1867. Os apologi tas 
da neutralidade sus tentaram -n a com vigor até 1876, em que a fi nal baqueou, 
sendo revogada a lei de ' Ol"clem publica. 

A constituição não foi alterada, e, como disse, não autorisa e nem 
prohibe a intervenção, mas o governo considerou a revo~ação da lei de 
i867 , como .autorisação para inter vir e usou logo da facUldade, indo em 
auxilio do governo do Estado de Cauca, ameaçado de deposição. 

Na Venezuela, iguai movimento se operou contra o principio da neu-
tralidade e em favo1' da inlervenção, propondo a commissão incumbida de 
estudar a reforma da co:µstiluição , em i867, a suppre ·são do art. 101, acima 
citado. Dos vinte EstaP,os da H.epublica, treze haviam pedido a revisão 
constilucional , no sentido de armar-se o governo federal da faculdade de 
manter a paz em todo o territorio nacional. 

Já vimos, Sr. presidente, o que é a intervenção e qual o seu caracter, o 
papel que ella representa no regimen federativo. Não quero alongar-me na 
tribuna e por isso pas o a responder o discurso do honrado Senador pelo 
H.io, esforçando-me pol' demonstrar : r. 0 que o projecto da commissão 
mixta não é ocioso; 2. P que não é exorbitante de nossas attribuições ; 
3. 0 que a intervenção nãp compete exclusivamente ao Executivo em face da 
nossa Constituição e da jurisprudencia de outros povos. 

Os effeitos da intervenção, Sr. presidente, eu os exam inarei si tiver 
occasião de voltar á tril~una, nesta ou na 3. ª discussão do projecto . Fecharei 
o meu discurso, apresentando ao illustre relator da Commissão as duvidas 
que o p rojecto suggeriu-me, certo de que S. Ex. a. desfará com as sua. 
luzes. 

Sr. presidenle, a necessidade da regulamentação das disposições do 
art. 6. 0 , manifestou-se, póde se dizer, desde que entrou em execução a 
Con titnição Federal. Lpgo na primeira sessão do Congresso ordinario a 
lucta que se travou entre o Poder Executivo e os governos estaduaes, 
reperculiu em ambas as Gamaras, provocando protestos energicos. O Pre-
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sidenLe da Republica indebitamenLe intervinha na organisação dos Estados 
nomeava governadores, desacatava deliberações de constituinLcs, acoro-
çoava as opposições. 

O primeiro projecto apresentado á Camara sobre tal a ·sumpto Lraz as 
assignaturas de Aristides Lobo, Francisco Glicerio e creio que de Amphi-
lophio de Carvalho, membros da Cornruissão de Cons Lituição, Legislação e 
Justiça daquella casa . Foi approvado pelo Congresso, mas não J'oi con-
vertido em 1ei, porque o marechal Deodoro negou-lhe sancção. 

Perdeu a opportunidade, porque cogitava de providencias tendenLes a 
amparar a organisaçào definitiva dos Estados, e por isso até hoje não foi 
submettido á nova approvação do Podei· Legislativo. 

Depois desLe surgiram outros e outros projectos, procurando precisar 
as disposições do art. 6. 0 : o projecto Milton, o projecto Eurico Coelho, o 
projecto Ramos, o projecto Martin. Junior, na Camara; os projecLos Bar-
balh o e Gonçalves Chaves, no Senado. 

Isto o que indica, o q ue exprime, Sr. pl'esidente? 
Não es tá a revelar a necessitlade inilludivel ele estudar-se, ele cleftnil'-se, 

de lixar-se os limites da faculdade extraorclinaria conferida aos poderes da 
União, faculdade que é u m bem, ruas que não regulamentada pode ser um 
mal, um perigo para a autonomia e indepeudencia dos Estados, ou para os 
direitos elos cidadãos? 

Si e~se perigo não fosse real, si aquella necessidade fosse illusoria, 
espiritos tão cul tos e tão brilhantes se lembrariam de formular projec los, 
prevenindo-os ou a{l'asLaudo-us? 

Em ambas as casas elo Congl'esso as disposições do art. 6. 0 preoccupam 
os espíritos e essa preoccupação já se estendeu ao ouL1·0 ramo do poder 
publico, ao Pres idente ela Republica. 

O Poder Execu tivo na mensa9em que dirigiu ao Cougresso na insLalla-
~·ão ela actaal sessão disse o segumte : 

" São do domínio publico os successos poliLicos, de feição diversa, 
que se verificam em alguns Estados, quer durante o período governamental 
transacLo, quer já em minha adminisLração. Assim, em Alagôas, deram- e 
os factos relativos á terminação elo mandato do antigo Governador: em 
Sergipe, occorreu a dualidade da Camara Legislativa e do Governador: em 
Pernambuco houve séria divergeucia quanLo á apuração dos Senadores do 
Estado, e ultimamente na Bahia deu-se a duplicata das casas elo Congresso. 

Abstive-me de inter vir naquellas . questões, por entender que nenhuma 
. e podia capitular nos casos em q ue, por excepção, a Constítuição autorisa 
a intervenção elo Governo Federal nos negocios peculiares aos Estados. 

A gravidade destes factos, que in f'elizmente se estão reproduzindo, 
impôe ao Congresso Nacional o dever de, com a maxima urgencia, provei· 
a respeito, vor meio ele lei que regule a solução das collisões como as que 
vos apontei, e que teem grandemente prejuclicaclo o bom andamento das 
administrações de alguns Estados . 

E' do mesmo modo urgente que regulamenteis os p1·eceiLos <lo art. 6. 0 

da Constituição, não só quanto á interpretação positiva e clara elo LexLo 
constitucional, como estabelecendo o meio pratico ua intervenção federal, 
nos caso em que ella é permittida. 

Essas leis, estou certo, contribuirão erticazmenLe para o f"uucciona-
mento regular de nosso regímen federaLivo. " 

E' urgente, pondera o Presidente da Republica, é Ul'g·enle true regn-
la.menteis os precei tos do art. 6. 0 , não só quanlo á interpretação positiva e 
cla1·a do texto consLitucional, como estabelecendo o meto pratico da inter-
venção federal. 

Eu chamo para estas sinceras palavras tlo governo do honrado Pre-
sidenLe da Republica, a attenção daquellcs que, cm a responsabilidade da 
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administração, resolvem as grandes difficuldades da questão, aconselhando 
a rejeição immediata do projecto, o encerramento do debate, affirmando 
que as disposições do art. 6. 0 são clarissimas e não levantam duvidas na 
pratica. 

Ao appello do Presidente da Republica accudiram as Gamaras, cons-
tituindo uma commissão mixta para estudar a materia e formular um 
projecto. Essa commissão esforçou-se por corresponder á confiança do 
Congresso e o seu trabalho pende da deliberação do Senado. 

E' bastante o que tenho dito para mostrar que o projecto em debate não 
é ocioso, e, p elo contrario, corresponde a uma necessidade imperiosa e ur-
aente. . 
0 l'íão me parece diffi.cil provar que a materia que contem está nas attri-
buições do Congresso e que adoptando-o não ultrapassaremos os limites 
lixados pela Constituição á nossa actividade legislativa. 

Tomo a liberdade de chamar a atlenção do nobre senador pelo .Estado 
do Rio para as disposições do art. 34 n. 0 " 33 e 34 do pacto fundamental. 

Passo a lel-as : 
" E ' da privativa competencia do Congresso : 
Arl. 34, n. 0 33. Decretar as leis e resoluções necessarias ao exercicio 

dos poderes que pertencem á União; · 
N. 0 34. Decretar as leis organicas para a execução completa da Consti-

tuição . ,, 
O art. 35 ainda incumbe ao Congresso : velar na guarda da ConsLituição 

e das leis, e providenciar sobre as necessidades de caracter federal. 
Do que trata o projeçto sinão de regular o exercício das faculdades ex-

traordinarias que o art. fí.º confere ao governo da União? Porque é elle ex-
orbitante? Si não compete ao Congresso regular o e.xercicio dos poderes que 
pertencem á União, na pprase cons'lilucional, a qual dos poderes incumbirá 
esta tarefa inquestionavelmente legislativa? 

Eu leio, Sr. presidente, na constituição suissa - Compete á assembléa 
federal : " r. 0 , decretar as leis sobre a organisação e modo da eleição das 
autoridades federaes; 2. 0 , decretar leis e resoluções sobre as materias que a 
constituição colloca na cpmpctcncia federal; 7.º, a garantia das constituições 
e do Lerritorio dos cantões: a intervenção decurrente desta garantia; as me-
didas para a segurança interior da Suissa, para a manutenção da tranquilli-
dade e da ordem; as me~das para fazer respeitar a constituição federal e 
assegnrat' a g·arantia da&> constituições cantonaes assim como aquellas que 
teem por íim obter o cmµprimento dos deveres federaes. " 

Tudo is Lo está synthetisado no art. 34, n .0 • 33 e 34 da nossa Constituição. 
São poderes ·implicilos do Congresso Federal comprehendidos nas palavras 
- regular o exercício dos poderes da União, decretar leis organicas para a 
execução da Constituição, velar na guarda <la Constituição e das leis, provi-
denciar sobre as nccessiçlades de caracter federal. 

O projecto ela commissão mixta nada mais faz do que regular o exerci-
cio dos poderes federaes , quando intel'veem nos Estados cm Yirtude do 
art. 6. 0

; providencia sobre o modo ele levar-se ao Estado a garantia e a pro-
tecção que a União prometteu, nos casos de invasão ou perturbação da or-
dem. _ 

Em que ponto viola elle a Constituição? Não cousigo descobrir. 
Avançou o nobre senador pelo Estado do Rio que a intervenção compe-

tia exclusivamente ao Ppder Executivo e. que o Presidente da Republica es-
tava já de posse desse qireito, tendo-o exercido sem protesto do Congresso. 
O arg umento prova demais : o Poder Executivo tem invadido a esphera de 
attribuições elo Legislativo francamente, decretando reformas financeiras, 
abrindo creditas sem autorisação, legislando sobre crimes, emittiudo papel-
moeda e não ha muito dtssolveu até o Congresso. 
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Não se admitte prescripção em materia de attribuições e, como pondera 
Quintana, respondendo aquelle argumento no Congresso argentino, o Poder 
Executivo não é o herdeiro da.s faculdades que o Congresso não quiz ounão 
pôde exercer. 

A attrilrnição de intervir é do Executivo, affirma S. Ex. : I.º - porque 
governo fedel'al quer dizer no sentido amplo - o conjuncto elos poderes -
e no restricto - Poder Executivo, devendo ser tomada a locução nesta ulti-
ma aceepção: 2.0 - porque o executivo é que tem a força, os meios de 
intervenção; 3. 0 

- porque é responsavel. 
Não me convencem essas razões para excluir da intervenção o Poder 

Legislativo e enfeixar nas mãos do executivo as grandes e preciosas facul-
dades que o art . 6. 0 dá ao governo federal. _ 

A locução - governo federal - é empregada em nossa Constituição ora 
como conjuncto dos tres poderes, ora como Legislativo e Executivo e ora 
fmalmente, como Executivo tão sómente. 

Porque dizer-se que no art . 6. 0 significa foder Executivo? Em que paiz 
re~ido por instituições semelhantes ás nossas a intervenção federal nos Es-
ta.aos compete ao Executivo com exclusão cl,os outros poderes da União? 

Sr. presidente, no cap. 111 da secção lJ trata a Constitui<;ão do Poder 
Executivo, define as suas attrfüuições, fazendo referencias a outros artigos, 
que se relacionam com as disposições do oap. III . Não !obrigo entre as nu-
merosas e importantes attribuições conferidas ao executivo a de intervir 
nos Estados ex-officio, por direito ou conta propria. 

Referindo-se ao estado de sitio que póde ser declarado pelo Executivo 
na auscncia do Congresso, no art. 48 n. 0 15, o leg'islador reporta-se aos arts. 
34 n. º 21, art. 80 e art. 6. 0 n. 0 3, para lembrar ao Presidente da Republica 
das condições em que póde provisoriamente exercer aquella atLribuição pri-
vativa do Congresso. 

O s itio é da privativa competcncia elo Poder Legislativo, não ha contes-
tar; e como poderá o executivo intervir em um Esta.do para restabelecer a 
ordem profundamente abalada (art. 6. º, § 3•) sem autorisação do Congresso, 
funccionando este? 

Observei, Sr. presidente, que a Constituição quando emprega a locução 
- governo federal - não observa a technica jurídica e não raro refere-se á 
acção conjuncta do Legislativo e Executivo. 

No art. 8. 0 eu leio : - " E' vedado ao governo federal crea:r de qualquer 
modo, distincções e preferencias em favor dos po1·los de uns contra os outros 
~stados. " Poder~ se entender ~pie governo federal é aqui empregado no sen-
tido de -- Executivo ou de conJuncto dos tres poderes1 

O art. 24 prescreve que o deputado ou senador não pócle ser director de 
bancos ou companhias que gozem de favores do governo federal, definidos 
em lei. 

Não raro o Conl:l'resso vota concessões de vias-ferras e outras com favo-
res já definidos em lei e o Executivo faz o contracto. 

O a.rt. 28 diz: o governo federal mandará proceder ao alislamento: o 
Congresso vota a verba e o Presidente ela Republica executa o serviço. 

Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official, nem terá relações 
de alliança com o governo da União, estatue o art· 72, § 7. 0 . Ora, subvenção 
só póde ser concedida pelo Cong1·esso. 

O art. 88 contém a seguinte disposição: Os Estados Unidos do Brazil, 
em caso algum, se empenharão en1 guerra, etc. Compete ao Congresso auto-
risar ao Executivo a declarai· a guerra. 

No art.8 1 lê-se: O governo da Uni.ão afiança o pagamento da divida publica. 
Seria longo enumerar os casos em que a Constituição empreg·a. a locução 

Governo Federal ora em um, ora em outro sentido. 
Accresce, Sr. presidente, que o Presidente da Republica participando da 
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form ação da lei pela sancção, sendo incumbido de regulamentar e dar ins -
trucções para a fiel execução das leis, não é facil extremar· a competencia 
legislativa propriamente dita da executiva em muitos casos. 

O Sa. CoRR1h. DE AnAUJO. - Sancção não é funcção legislativa. 
O Sa. LEOPOLDO DE BuLHÕES. E' a ultima phase da lei, e em caso de 

véto póde ser dada a uma proposição pelo proprio Congresso em uma nova 
approvação por dous terços de votos. 
· O Sa. CoRRÊA DE ARAUJO . - O que digo é que não é funcção legisla-

tiva. (Ha outros apartes.) 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES. - Disse mais o nobre senador pelo Es-

tado do Rio que deve competir a intervenção ao Executivo, porque dispõe 
de força e é r esponsavel, ao passo que o Congresso não tem acção e é irres-
ponsavel. Parece-me que S. Ex . ainda neste ponto não tem razão . 

Ao Executivo cabe clar cumprimento as deliberações do Poder Leg·isla-
tivo e no regimen actual, segundo tenho ouvido aqui dizer muitas vezes, o 
Congresso tem funcções executivas e judiciarias, além das legislativas pro-
priamenle ditas. 

Ao Congresso compete, a declaração do silio, a rnohilisação da guarda 
nacional, a decretação das despezas, etc. E' elle, pois, o competente para 
dar ao Execulivo os meios para levar a efl"eito a intervenção e no caso do 
n. 0 2 do art . 6. 0 o Executivo , em regra, não poderá dar um passo sem a 
co llaboração ou a iniciativa do Poder Legislativo. 

Responsabilidade? A do Congr esso- é de facto h em maior do que a do 
Presidente da Republica e mórmente em materia de intervenção. Como 
contes tal-o? 1 

Es tou f'?-Lis·ado, Sr. pr1~sidente, e . vou termiD:ar, reco:·dando os. e_nsina-
mentos da JUnsprudencia flas Republicas Argentma, Mexicana e Smssa, e 
apresentando ao nobre rel3rtor do projecto algumas objecções. 

O nobre senador pelo Estado do Rio de Janeiro tem mais competencia 
do ciue eu para fallar sobue o assurnpto: respeito a sua opinião ; mas tenho 
duvida sobre a convenienqia elo processo que S. Ex. adoptou para a inter-
pretação das expressões dp art. 6. 0 , peço permissão para julgar incompleto 
esse processo, que não póçle conduzir-nos a resultados seguros . 

Para hem conhecermo$ uma instituição, como a que.nos occupa, n ão po-
demos ater-nos á Jettra da Constituição; devemos indagar do seu espirito, 
de sua pratica em outros paizes que adoptam um regímen de governo seme-
lhante ao nosso. 

O Sn. QurNTINO BocAYUVA. - Apoiado. 
O Sn. LEOPOLDO DE ~ULHÕEs. - _Nós vemos que o art. 6. 0 ela Consti-

tuição foi inspira do p elas <µsposições dos arts 5. 0 e 6. 0 da constituição ar-
gentina. 

O Sn. QuINTINO BocAyuvA. - Não apoiado; mas sim da americana. 
O Sn. LEOPOLDO DE ~i::LnÕEs. - Ou da americana. V. Rx. sabe que a 

cons titlúção americana scpiu de modelo á constituição argentina e bem 
assim á constituição primitiva do Mexico. 

Estas constituições qu11si que reproduzem litteralmente as palavras ela 
secção lÍ·ª do ar t. 4. 0 da cqnstituição americana. 

Eu vejo alta conveniencia em submetter-se a acção do Executivo ao Le-
gislativo no exeréicio ela 1'3rculdade extraordinaria da intervenção . 

Parece-me que a doutrina da constituição é essa, mas é possivel que a 
discussão modifique o mel} voto, me convencendo de que o manej o da peri-
gosa arma pertence exclus~varnente ao Executivo . 

E' fora de duvida que a Constituição firmou a competencia do Poder Le-
gislativo para 1·egular o e:x.ercicio do Executivo e do Judiciario, e tal tem 
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sido a tarefa do Congresso desde que começou a ii.mccionar. Agora não se 
trata de oulra cousa e no emtanto considera- e o projecto exhorbitantc e 
ocio o. 

Dirijo-me agora, Sr. presidente, ao nobre relator da commissào. 
Os poderes da União exercem uma jurisdicção 01·dinaria, quotidiana, no 

territorio dos Estados e póde exercer tambem uma jurisdicção extraordina-
ria nos casos do art. 6. 0 • A União tem rendas, arrecada rendas, tem forças 
espalhadas por todo a territorio . da Republica, tem correios, tem telcgt·a-
phos, teu funccionarios, tem a Justiça Federal. 

Governa, administra e julga sem attritos com os poderes estaduaes e 
sem dependencia delles. Essa jurisdicção ordinaria compete ao Legislativo , 
Executivo e Judiciario. A jurisdição extraordinaria é para a intcnenção 
nos negocios peculiares dos Estados. Quaes são os casos della? Porque com-
petirá ella só a dous e não aos tres Poderes da União? Qual o criterio para 
dis~in_guir os casos da jurisdicção extraorclinaria dos da jurisclicção ordi-
naria '! 

Em um intei·essante trabalho com que me honrou um illustre advogado 
desta capital, o Dr. Bulhões de Carvalho, vem a discriminação dos assump-
los da competencia ordinaria da União, e encontra-se uma solução para a 
c1ucstão de que nos occupamos 

Para facili tar as respostas que eu provoco e tornar-me claro, darei al-
guns exemplos. 

Um juiz de secção acaba de pronunciar em Sergipe o governador <lo 
Estado por um crime político. 

Esse acto que acaba de praticar capitula-se na jurisdicção ordinaria do 
judiciario federal? 

O Sn. GONÇALVES CnAVES. - É exercido da jurisclicção ordinaria. 
O S. LEOPOLDO DE BuLUÕEs. - Um administrador de correio vê-se sem 

garantias no exerci.cio de suas funcções, é atacado pela população em uma 
cidade qualquer, pede providencias á policia, que é estadual; e esta não 
lhe acode e o abandona. 

Dirige-se ao juiz seccional ou ao governo da União, pedindo provi-
dencias. 

O Governo dá-lhe força para se defender, para evitar a sua depo ição , 
para se manter no seu posto. 

Trata-se de um caso do art. 6.°'? Trata-se de intervenção nos negocios 
peculiares dos Estados ou exerce o governo a sua jurisdicção ordinaria? 

O Sn.. GONÇALVES CHAVES. - É jurisdicção orclinaria. A dislincção con-
siste na alteração das relações politicas entre a União e os Estados. 

Alterou-se o direito publico, ha intel'ferencia nos negocios peculiares do 
Es tado. Quando toca e te licnite é que se dá a inlervenção '. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕli:s . - Mas o exercicio da jurisdicção ordina-
ria pódP. trazei· como consequencia a intervenção. 

O SR. GoNÇ.~Lv~s C1-u.vEs. - Sem duvida, como no caso do n. 0 4-
0 Sn.. LEOPOLDO DE BULILÕES. - E ' justamenle a disposição do n.º 4 

que me sug·gere esta duvida. · 
Nas outras constituições eu vejo que é permitlida a intervenção pal'a 

pL'oleger os Estados conlra uma violencia estrangeira, co11Lra a age-ressão 
de outro Estado, ou para manter a ordem publica; na nossa Constitlilção eu 
encontro um quarto caso, - para assegmar a execução das leis e sentenças 
f'ederaes. 

O Sn. GONÇALVES C1L1..VES. - V. Ex. comprehende que esse numero 
quatro não póde estar incluido nas funcções da jurisdicçãó ordinaria. 

O Sn. LEOPOLDO DE BULllÕEs. - O nobre relalor me fará o obsequio 
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lambem de d izer se a convocação extraordinaria do Congresso não é uma 
aLtribuição de exclusiva competencia do Presidente da Republica? Si é 
poderemos nós em uma lei ordinaria determinar que elle exerça essa funcção; 
eh.da esta ou aquella hypothese? 

O Sn. Goxç,u,vEs CHAVES. - Não exclue. 
O Sn. LEOPOLDO DE BuLUÕEs. - Nos paizes em que, no intervallo das 

sessões do Congresso, funcciona uma commissão conservadora, de caracter 
parlamentar, ella é ouvida pelo Poder Execu tivo sobre a conveniencia de 
uma convocação extraordinaria. Si tivessemas uma commissão desta ordem 
seria possivel incumbil-a da convocação do Congresso em certas e determi-
nadas circumstancias . 

Não me parece uma exorbitancia que se dê essa attribuição ás mesas 
da Gamara e do Senado, embora a muitos não se afigure necessaria a pro-
videncia; mas eu creio cp.ie devemos respe itar a iniciativa do Poder Execu-
livo no exercicio de sua a ttribuição C<Ons titucional de convocar extraordina-
riamente as Gamaras. 

O nobre senador pelo Estado do Rio pergunta si , dacla a hypothese da 
. eparação de um Estado, deve ficar o Executivo á espera de uma autorisa-
~·ão do Legislativo pam intervir e bem assim no caso em que tenha de asse-
gurar a execução de leis e sentenças federaes. 

Na ausencia do Congresso, deve ser licito ao Executivo providenciar, 
nos casos figurados, prestando depois cont as ao Poder Legislativo. 

O Sn. Goxç.uVEs CHAVE~ . - E mesmo no caso de numero 2? 
O SR. LEOPOLDO D~ BGLHÕES. - Mesmo no caso de nº 2, verificadas 

certas circumstancias. 
O Sn. GoNçM,VES CnAv~~s. - Dá um aparte. 
O Sn. LEOPOLDO Dp BuLHÕEs. - V. Ex. póde resolver a difficuldade 

<J:Ue apresenta, exclningo do art. 2. 0 do projecto essa hypolhese ou dando-lhe 
outra redacção, de modo que não fique tolhido o Executivo de providenciar, 
quando a sua acção se~a urgentemente reclamada, e estando em perigo a 
Republica. 

O Sn. GoxçALVES CLL\VES. - Não; mas ahi é preci;;a uma distincção. 
O Poder Executivo maµtém a ordem; é sua attribuição constitucional. O 
que não póde fazer sem autorisação do Congresso, é interferir nos negocios 
do Estado neste caso. 

O SR. LEOPOT,DO DE Bu1,Hõm.; . - Penso, Sr. presidente, que a Commis-
são foi feliz encaminhando a solllção do problema da competencia do poder 
que deve intervir origil1.ariamente, mas o seu projecto está imcompleto, pro-
vocando emendas e especialmente na parte relativa ás autoridades estaduaes 
que podem reclamar. O\l requisitar a intervenção. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Mencionamos o Legisla tivo e o Executivo. 
O Sn. L EOPOLDO DJ' BUL11ÕEs. - Porque razão não o Poder Judiciaria ? 
A Constituição argentina diz que o governo intervirá á requisição das 

anloridades estaduaes, e a nossa falla em governos estaduaes. 
Não ha razão nenhuma para entendermos como autoridades estaduaes 

simplesmente o Poder Legislativo e o Executivo, qu ando ambos podem ter 
interesse em que a intervenção se dê, e, no entan to, ser ella necessaria. 

Sr. presidente, a cqmpetencia legislativa é afllrmada pelo dir'eiLo ameri-
cano, já em deci ões da. corte suprema e já nos publicistas de maior nota, 
nos commcntado:r;es mais competentes daquelle direito. 

Na Republica Arg~ntina questionou-se a principio sobre a competencia 
do Legislativo, susten~ando Avellaneda brilhantemente a opinião favoraYel 
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ao Executivo, inclinando-se Quintana em favor do legislativo, mas trium-
phou afinal esta doutrina. 

Peço licença para ler as palavras de um eloquente escriptor ar"'entino , 
que já tive a honra de citar nesta tribuna, quando discuti na sessão do anno 
passado a decretação do estado de sitio. 

Diz o Sr. Julian Barraquero na sua obra - Espírito e Pratica da cons-
tituiç,ãO" argentina, tratando do direito de intervenção : 

" Esta facultad que por su naturaleza compete al Congresso, ha sido 
ejercida exclusivamente por el Poder Ejecutivo, quien interesado en la com-
position de los Gobiernos provinciales, ba pisoteado la autonomia de las-
provincias y las ha envuelto en la anarquia y la guerra civil. Las províncias 
intervenidas han sido victimas de una profunda comocion. Hemos visto en 
1859 un interventor constituir-se en gob ernador de la província de Mendoza; 
una iutervencion a San Juan que dió por resultado los errores del Procito 
y el sacrificio del noble Dr. Alberastain. Hemos visto, en 1876, á Santiago 
del Estero intervenida casi durante un aüo por un batallou de linea, cuyos 
officiales fueron hasta diputados á la legislatura de esa desgraciada provín-
cia. Hemos visto, por fin, no hace muchos meses, dos ministros del Poder 
Ejecutivo nacional, nombrados interventores, constituir-se cada uno en 
defensor de las facciones en lucha, atizar la hoguera de la discordia y reti-
rarse de;jando á la pr.ovincia interveuida envuelta en la anarquia y en la 
guerra civil. 

Mucha sangre y muchos millones de pesos habria ahorrado la Republica 
ArgeJltina si el Congreso hubiese reglamentado el ejercicio de las interven-
ciones. 

En nuestra opinion está aqui la causa de todos los males que han ori-
ginado las intervenciones eu la Republica Argentina. 

Como abrigamos la intima conviccion de que una buena ley reglamen-
taria, seria el muco medio de conciliar la autonomia de las províncias cou 
cl decoro, y la tranquilídad de la Nacion, vamos a occuparnos al terminar 
este capitulo, de estudiar los princípios cou arreglo á los cuales debe dic-
tarse. " 

Sr. presidente, recorrendo á jurisprudencia de outros povos que adop-
taram o regímen republicauo federativo , que vivem felizes sob essas insti-
tuições, vemos, por exemplo, que na Suissa é o poder legislativo que tem a 
competencia para autorisar a intervenção; na America do Norte, questio-
nou-se, mas aDnal a boa doutrina vingou; na Republica Argentina, como 
viri:ios, houve primeiramente vacillação no reconhecimento da faculdade 
legislativa, mas firmou-se logo o principio, hoje ~catado. 

O St{. QurNnNo BocAYUVA. - Dá um aparte. 
O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÔES. - Sr. presidente, no Mexico adoptou-sc 

o systcma americano; mas, pondera o Sr. Arozemena : cogitando a consti-
tuição americana sómente elos Lres casos de intervenção - garru;i.tia do 
governo republicano, invasões de outro Estado- ou invasão estrangeira e 
perturbação ela ordem - surgiram innumeros casos que exigiam intervenção 
em que, entretanto, pela constituição não era ella tolerada. SubmeLtida esta 
a revisão, solfJ:eu profundas reformas. 

Vejamos o historico desta. questão. (O orador consulta algumas notas e 
livros que tem em seu poder.) 

Dizia eu, que a constittúção mexicana tinha adopLado o direito 
americano, que só admiLte tl'es casos de intervenção. Esta constiLuição 
votada em r863, sete annos depois, islo é, em 1870, já não satisfazia ás 
necessidades publicas, ás necessidades da federação. 
· Foi, po1· este facto, revista, como já disse, mas não posso ~eixar de 
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indicar os acontecimentos que determinaram a revisão, os quaes Arozemena 
enumera e com.menta. Foram collisões políticas, como passamos a Yer : 

" Durante el solo ano de 1870, vióse el orden público alterado en cinco . 
estados de la Union mejicana por hechos de aquella naturaleza; i en todos 
elJos se solicitó, por unos poderes del Estado contra otros poderes del 
mismo, el auxilio de que habla el art. n6 de la constitucion. En Jalisco , el 
15obernador Gómez Cuervo desconoce la legalidad con que se reuniese la 
1egislatura: és ta le encausa, i como el gobernador rehusase obediencia, 
pidese contra él la proteccion de los supremos poderes. En Campeche, 
.destituído por la legislatura el g·obernador Aznar Baebacbano, nombrado 
interino S. Dondé, llegaron casi á las manos los dos gobernadores; i se 
solicitó el auxilio federal, tanto por la legislatura contra Aznar, corno por 
éste contra aquella i su nuevo elegido. En Guerrero, intentó la leg'islatura, 
como grau jurado, juzgar el gobernador . O. Arce: declaró baber lugar á 
formacion de causa, i suspendido el accusado, nombróse interino á D. Cata-
lan. Un trilrn11al instalado especialmente i aparte del tribunal ordinario 
da cierta resoluclon, en virtud de la cual el gobernador suspenso se considera 
rehabilitado, i opónese á la legislatura, que solicita contra él la proteccion 
federal. En SanLuis, tratandose ele eleger gohernador, i no pudiendo hacerse 
el escrutínio de los votos, nornbrase interino al gohernador cesante 
Esparza. Una í'.raccion de la legislatura, inteoTándose con suplentes . que 
llarua, desLituye á los demas dipul ados, hace ef escru linio, i declara goher-
nador al general Escoheclo, lUlO de los candidatos populares. Niégase el 
interino á reconocer á Escohedo i á la legislatura que declaró su eleccion, 
i pide el auxilio de los r poderes l'ederales. Eu Querétaro, siete diputados 
de la legislatura, considerandose cuerpo legislativo , declarón g·ohernador 

· al coronel Ccrvan tes. O tra fraccion de seis, que tambiei1 pretende ser la 
legislatura, desconoce lo hecho, i sqlicita el ausilio de los poderes de la 
Union. " 

A' vista desta hailrnrÇlia tratou-se de rever a constituição, para o Jim de 
ampliar o direito de intervenção, cogitando-se dos novos casos que a 
cxperiencia tornara conhecidos e que exigiam para as questões constitucio-
naes, que fizeram StITgir, soluções promptas e efficazes. 

Assim a reforma con titucional ele 5 de maio de 1878 consignou mais os 
seguin Les casos ele intervenção, dando ao Senado a competencia: para 
conhecei' delles e autorisfl.r o executivo a pratical-a : 

" Arl. 12 n. 5. Son facultacles exclusivas del Senado : Declarar cuando 
hayan desaparecido los poderes constitucional legislativo y ejecutivo de nn 
Estado, que es llegado el caso de nomhrarle un gobernador provisional, 
quien convocará á elecciones conforme á las leyes constitucionales del 
mismo Estado. El norohramiento de gohernador se hará por el ejecutivo, 
con aprobacion del Senado, i en sus recesos, con la de la cornision perma-
nente. Dicho funcionario no podrá ser electo gohernador constitucional en 
las elecciones que se yerifiquen en virtud de la convocatoria que él 
espidiere. 

6.ª Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes ele un 
Estado, cuando algunos ele ellos acuda con ese fln al Senado, ó cuando con 
motivo ele dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional, 
mediando un conílicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolu-
don, sujelándose á la constitucion general de la republica i á la del Estado. 

La lei reg·lamentará el ejercicio de esta faculta.d i el ele la anterior. " . 
De sorte que, consu1·14ndo a jurisprudencia dos povos que teem inst1-

1uiçües iguaes ás nossas, vemos que a competencia do Legislativo, na 
materia de que tratamos, es lá estabelecida já nos factos, já nas leis, já nas 
decisões <los trihunaes. 

Sr. presidente, tinha muito que dizer, mas sinto-me fatigado, e além 
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disso podendo ainda voltar á ·tribuna, terei occasifw de discutir uma por· 
uma as disposições do art. 6. 0 , e accentuar mais o caracter da inter·Yenção, 
mormente quando se tratar do caso n. 2. 

Senhores, em uma republica as autoridades valem muito, mas o poYo 
vale ainda mais. (Apoiados. ) Si póde o g·overno da União intervir para 

· garantir as autoridades, tambem póde mtervil' para garantir o povo. 
(Apoiados .) 

Disse o honrado senador pelo Rio de J aneiro que quando se concede 
uma faculdade a um poder politico, implicitamente se lhe concedem os 
meios de exercei-a, de tornai-a effectiYa : a União garante a todo o cidadão 
da Republica certos direitos; si ella não tivesse meios de tornar effectiva 
essa garantia, taes direitos seriam illusorios c é para assegurar o gozo 
delles que o res·ímen actual admite dous apparelhos governamentaes - o 
federal e o estadoal . 

No reo-imen federativo, diz Boutmy, o g·overno da União serve de contra-
peso aos dos Estados e vice-versa, e ambos estão ao ser viço das liberdades 
publicas. . 

Na Suissa o governo da União garante as instituições estaduaes, desde 
que ellas estejam de accordo com os princípios da Constituição Federal, 
desde que ellas assegurem o exercici o elos dil'eitos politicos e perrrúttam a 
revisão, uma vez que seja reclamada pela maioria do povo. Sob estas 
condições é que um cantão póde gosar da protecção federal. 

As constituições dos povos a que me tenho referido, todas ellas esta-
belecem que o estatuto constitucional dos Estados não pode conter dispo-
sição alguma que fira os princípios firmados na Constituição Federal. 

Nas constituições exageradamente federativas, como as da Venezuela e 
da Colornbia, a União tem o direito de annnllar as disposições legislativas 
estaduaes que ferem -0s principias constitucionaes federaes, e pennilte que 
as leis ou actos do governo feder al, offensivos da autonomia local, sejam 
declarados nullos pela maioria das assemlJléas estaduaes. Entre nós creio 
que a doutrina é diversa. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Eu penso que não. 
O Sa. RA11nno BARCELJ.os. - São attribuições exclusivamente do Poder 

Judiciario, está expresso na Constituição. 
O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Está expresso na Constituição que os 

Estados se organisam conforme os principlos constitucíonacs. 
O Sn. COELHO E CAillPOS. - E' questão de modo. 
O Sa. LEOPOLDO DE BuLHÕEs. - Sr. Presidente, as constituições fede-

1'ativas estal)elecem que as insti tuições cstaduaes, para poderem chamar· 
em seu auxilio a força, o prestigio e a intervenção dos poderes federaes, 
precisam estar de accordo com a Constiluição Federal. Entre nós, essas 
condições nào estão 1ão claras e expressas como no pacto federal suisso ; 
pois apenas os arts . 63 e 68 da Constituição limitam a acçiio das legisla·-
turas esi·acluaes . 

O Su. COELHO E CA111Pos. - Mas é esta a mesma razão do art. 6. 0 • 

o SH. LEOPOLDO DE BULI-IÕES. - Sr. presidente, eu pertenci e pertenço 
ao grupo dos federalistas. Quando discutiu-se a Constituição, eu cheg·uei a 
propór que os Estados tivessem a faculdade de legislar sobre o direito 
cornmercial, civil e criminal. 

O SR. Co11Rí!:A DE AnAUJO. - Seria um mal gravissimo. 
O Sn. Q. BocAYUVA. - E eu votei contra. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLTrõro:s. - A emenda apresenta.da por mim cahiu 

e ainda uão tive razào pa1·a lamentar a sua rejeição. Hoje não se discut~ 
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direito a constituir, mas direito constituido. O que contém o art . 6'. 0 ? E' o 
que se trata de apurar. 

Vejo na Suissa, Sr. presidente, a intervenção federal reclamada até por 
motivos eleitoraes; vejo ainda ag·ora a intervenção do governo am.ericano 
em Chicago po1· occasião de uma greve de operarios. Todas estas inter-
venções tiveram por fim a manutenção da ordem e a garantia dos dfreitos 
do povo, que não encontravam defesa nas autoridades locaes. 

Eu disse, referindo-me ao art. 6. 0 da Constituição Federal, ha pouco, que 
o Governo devia interviI- para garantir as autoridades no caso do n . 3; para 
o-arantir o povo nos casos dos ns. 2 e 4. Nós sabemos q ue muitas vezes as 
faculdades conferidas ás autoridades se transformam em armas de perse-
guição e tyrannia, e a federação tem por fim garantir a paz e a liberdade. 

Tenho terminado. (Muito bem, muito bem, muito bem. O orado1· é cum-
primentado por grande numero de seus collegas.) 

O Sr. Campos Sanes (attenção) . - Sr.' presidente, como o illusLre 
Senador que precedeu-me, venho á tribuna convencido de que trata-se de 
uma das questões mais graves que p ossam ser agitadas no seio do Con-
gresso Federal. 

Da nossa deliberação vae resultar, ou uma situação benefica para o 
paiz, vendo garantidas a regularidade e a hai·monia nas funcções dos seus 
orgãos de governo, ou uma situação funesta, qual a da anormalidade con-
tinua, a da perturbação, da anarchia permanente na sua vida politica. 

Os meus votos são para que as conchas da balança, em que estão 
depositadas as duas soberanias possam conservar-se no mais perfeito nivel. 
Eu entendo que nem uma questão mais grave do que esta, pode-se agitar 
no seio do ,Congresso facional, porque é elia que penetra mais fundo uo 
nosso org·anismo constitucional. (Apoiados.) Si é possível um corpo político 
ter coração, eu direi ,que neste momento estamos tocando no coração da 
Republica Brazileira. (4poiados, muio bem .) 

O regiJI).en federativo não foi transplantado para o nosso codigo politico 
sem grandes esforços e largos sacrificios por parte daquelles que propagaram 
os seus principios fuIJ.damentaes e por elles se bateram desde tempos 
remotos até o dia da sua conquista definitiva. Pode- se dizer, de accordo com 
a historia, que este regimen ha um seculo que tem constituído o supremo 
ideal dos hrazileiros. 

Já no seculo passado a inconfidencia de Minas, inspirada nas idéas do 
Dr. Alves Maciel, que bavia confabulado com Thomaz Jefferson, um dos 
mais illustres patriarch(ls da republica americana, sonhára uma patria inde-
pendente, governada sqb um regímen de liberdade que repousasse sobre a 
autonomia local, base fµndamental da soberania do cidadão . (Apoiados.) 

Esta tentativa patriotica foi energicamente reproduzida em 1817, em Per-
nambuco, onde os revolucionados, articulando amargas queixas contra os 
actos de violencia e de oppressão do governo centralisado no rio de Janeiro, 
promettiam aos brazileµ·os uma republica livre, á semelhança daquella que 
linha sido fundada por Washington. 

Em 1824, ainda em Pernambuco, o maiúfesto revolucionario de Manoel 
de Carvalbo , lançando ps fundamentos da Confederação do Equador, conci-
tava o povo contra o oppressivo unitarismo do imperio e promettia em troca 
nma republica modelada pelas instituições descentralisadoras da União 
Americana. , 

Mais tarde, em 1831, obedecendo ás mesmas tendencias e impulsionado 
ror sua grande energia moral, o povo brazileiro, que de nenhum ruodo podia 
dar-se por satisfeito co111 o systerna unitario, despotico, pois que a centrali-
_sação é o fundamenlo dp todo o despotismo, realisou a grande revolução que 
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baniu o primeiro imperador do solo nacional, para poder melhor adaptar as 
instituições politicas ás exigencias do espírito publico. 

Na assembléa que se seguiu preponderou accentuadamente a aspfração 
de u m governo democratico, assentado sobre os ])ases largas da mais ampla 
descentralisação . 

Era esta a direcção assignalada dos espfritos. 
Todos repudiavam, como contrario aos interesses nacionaes, o unita-

rismo da carta imperial. · 
Destacam- se diversas propostas que mais se assignalaram pelos seus 

intuitos democraticos; urna, que pretendia que o Brasil fôsse um goYerno 
federativo, devendo uma lei fixar as circumstancias da federação; outra que 
propunha que cada provinda nomeasse uma assembléa, que deveria fazer a 
sua cons tituição particular ; outra proposta, mais caractedstica, mais adian-
tada que t odas as outras, indicava que o governo do Brazil fosse vitalicio na 
pessoa do n. d . Pedro II, depois ternpora:rio na pessoa de um presidente das 
províncias confederadas. 

Bem se vê nesta continuidade e harmonia dos factos a preoccupaçiio 
constante por essa idéa, que era a aspiração do paiz, por isso mesmo que 
ella consubstanciava ou rep1·esentava a base unica, solida, indefectível de 
um regímen de garantias e de lilJeI'dades. (Apoiados.) Estas luctas não foram 
faceis, nem isentas de peris-os e de graves soffrimentos. Ao contrario; ellas 
custaram pesados sacrific10s, sujei tando a duras provações a firmeza dos 
apostolos da idêa. Muitas execuções foram feitas, muitos assassinatos f'oram 
perpetrados : houve grande morticínio e tambem muita atrocidade. Parece 
que não é inopportuno trazer estes factos á recordação no momento acLual 
para que todos nos convençamos de que taes excessos são a nota lugubre , 
mas irreparavel das guerras civis . (Apoiados.) 

Mas, houve um pedodo de forte e violenta reacção : foi aquelle em que 
apagaram- se as conquistas da revolução de 183r. A reacção, porém, ainda 
encontrou resistente a idéa da d.escentralisação. A revolução de 1842, em 
S. Paulo e Minas, não teve outro intuito senão o de restabelecer na legislação 
do imperio as prerogativas arrebatadas violentamente e inconstitucional-
mente aos poderes provinciaes. 

O. Sn. PAULA SouzA. - Apoiado. 
O. Sn. CAMros SALLES. - Depois deste acontecimento seguiu-se, é certo , 

um período de paralysação e de inercia na vida nacional : um período de 
estagnação nas idéas, produ zindo a laruentavel confusão dos princípios. 
Os partidos monarchicos tinham perdido a sua direcção, por que já não tiuham 
ideaes nem aspirações defrnidas . A sua acção circumscrevera-se á luta pelo 
poder . 

Mas, em 1870 resurgiu no campo das contendas politicas a bandeira da 
federação; mas, desta vez, sustentada por um novo partido, que apparccia 
cheio de fé, de energia e ardor patriotico, disposto a sujeitar-se a todas as 
provas dos combates políticos. . 

· O partido republicano, tendo inscripLo no manifesto de 1870, como sua 
aspiração fundamental, a republica federativa, com esta bandeira caminhou 
atravez de todos os perigos, affrontando as maiores difficulclades , até que a 
tornou victoriosa, no Campo da Acclarriação, a r5 de novembro de 1889. 
(Apoiados, muito bem.) 

Ora, urna idéa que assim se conquista após uma s~rie de esforços inau-
ditos e lutas tremendas, com uma perseverança verdadeiramente ,heroica, não 
é para se deixar que vá desapparecer abandonada debaixo das ondas da 
intemperança reformista. (Apoiados.) 

O. Sn. GONÇALVES C1IAVES. - Com referencia ao projecto, não apoiado. 
Ellc é justamente para garantir a liberdade. 



O. Sn. CAMPOS SALT,ES. - Não era, pois, uma vã aspiração, um vago 
ideal que nutriamos esse da fórma republicana federativa. 

Para nós a questão de Córma era uma questão de garantia, e nós viamos 
ahi o mais solido fundamento sobre o qual podia ser lançado um reg·imen de 
iiberdade. 

Tinhamos então como temos ainda hoje dous grandes typos dessa oro·a-
nisação : a Suissa e os Estados Unidos . . t> 

O. SR. GONÇALVES CHAVES. - Onde a intervenção está regulada. 
O. Sn. CAMPOS SALLES. - Mostrarei a V. Ex. que não. 
O. SR. Go:-<çALvEs CHAVES. - Vamos ver. 
O. Sn. CAMPOS SA.TXES. - Na Suissa, assim como nos Estados Unidos 

vemos operar-se um extraordinario phenomeno social, que seria absoluta~ 
mente im.possivel debaixo de outra fórma de governo : povos tão profunda-
mente separados pela diversidade de raças, de linguas e de religiões , emfi m 
com todas as condições de hecterog<m.eidade e que no emtanto ligam-se n~ 
mais intima alliança, formando urna só nacionalidade, perfeitamente homo-
genea. 

Não ha povo que tenha: sido mais trabalhado pelas dissenções religiosas 
do que o suisso, tão profundas e tão intolerantes eram as suas crenças . 

Mas o obstaculo que consistia nessa rivalidade dos sentimentos, nessa 
intolerancia dos espiritos pôde desapparecer, graças ás clausulas de tole-
rancia e plena liberdade espiritual consignadas na Constituição l< ederal. 

E ' certo, portanto, que a tolerancia da legislação corresponde a uma forte 
intolerancia de sentimentos. 

Mas , o principio ponderador, aquelle sobre o qual assenta este equilihrio 
entre forças contrarias d elementos desiguaes é, unicamente, inilludivelmentc 
o I?rincipio federal. . . _ , . . . 

Outro traço caracterist1co naquella naçao e a r1vahdade dos mteresses 
locaes, de cantão a cant~io. Assignala-se mesmo que , diversamente do que se 
passa nos Estados Unidos, um cantão suisso sente a mais viva reluctancia 
em assimilar as leis de outros cantões por melhores que sejam. 

Isto define bem a veciprocidade de antagonismo cantonal. Entretanto, 
desde que trata-se da nação, da patria commum, todas as rivalidades desap-
parecem sob o imperio dos sentimentos do patriotismo. 

Quanto ao modo por que lá se pratica a religião, citarei um facto .bem 
sig·nificativo, a que assi1S ti em Genebra. 

A liberdade de cultos, tão amplamente consagrada na Constituição 
Federal, fará, sem duvi4a, presumir que a religião não tem a mini.ma parte 
nos actos do poder put~lico. Ao contrario, porém, disso, excepção feita dos 
poderes federaes, em tudo mais apparece a nota religiosa na sua ampla 
variedade, caracterisan40-se pela diversidade da crença e da legislação em 
cada cantão. 

Tive occasião ele assistir, em Genebra, a uma sessão do respectivo 
conselho legislativo. Reunidos os legisladores, antes de serem encetados os 
trabalhos da sessão, levantaram-se o presidente e os deputados presentes, e 
lizeram uma prece, confprme o seu ritual. 

Eis ahi como até mesmo em objeto de crenças a mais ampla liberdade 
repousa sobre o principio da mais ampla descentralisação. (Apoiados.) 

No nosso paiz, si njio existe o antagonismo da língua, nem da religião 
nem ela raça, é todavia incontestavel que nesta vasta extensão territorial 
encontra-se a maior diversidade de costumes, tradicções e interesses, e é 
para que isso desappareça, es tabelecendo-se a indispensavel cohesão, que a 
opinião nacional tem-se mostrado accentuadamente affeiçoada ao regimem 
federativo, sem o qual é licito suppôr que perecerá a unidade brazileira. E ', 
pois, um dever de patriotismo luctar, combater energicamente todas estas 
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tentativas que occullaro um ataque de morte contra isso que eu ha pouco 
disse ser o coração do nosso corpo politico. (Muito bem.) 

O SR. Go~ÇALVES CHAVES. - Apoiado; mas o projecto não tem esse 
alcance. 

o. SR. C,urPOS s .. \LLES . - Senhores, não se póde dizer com a tranquilli-
<lade coro que o diz o nobre Senador, que o projecto não tem o alcance que 
es tou daqui denunciando. Iguaes protestos eram feitos no Corpo Leg-islativo 
e na imprensa, quando en i837 se fazia a propaganda em favor da interpre-
tação do Acto Addicional. Esta lei tinha consagrado medidas , não muito 
completas , mas bastante adeantadas no sentido de desenvolver as franquezas 
provinciaes . (Apartes. J 

Sei que foi um movimento de reacção, que se caracLerisou pela celebre 
phrase - regresso é progresso . Julgava-se que era necessario voltar para traz 
de 1832 e 1834, mutilar as leis de garantia individual e de descentralisação 
administrativa, para revigorar o principio da auctoridade com o sacrHicio da 
liberdade. Os argumentos então empregados em favor das reformas reactoras 
tinham a mesma natureza e eram em tudo semelhantes ao que agora se 
empregam para a pretendida regulamentação do art. 6. 0 da Constituição . Até 
os intuitos se confundem : lá pretendia-se reagir contra as franquezas 
provinciaes ; aqui não se quer senão supprimir · a soberania dos Estados. 
(Contestações .) 

Não tenho a menor duvida em affirmar que com esLc projecto o que se 
es lá preparando é um violento attentaclo contra a ConsLituição da Republica. 
(Novas contestações, muitos apoiados, cruzam-se CJarios apartes .) 

Em 1837 tambem se apregoava a necessidade de oppõr b arreiras ás 
ambições de autonomia. das províncias, exacta.mente porque, dizia-se, o 
Poder Legislativo provincial praticava ousadas invasões no domínios da 
competencia. do poder geral. Dizia-se que, á sombra dos vagos p rincipios do 
Acto Addiciona.l, as a.ssembléas provinciaes iam-se apoderando de uma 
faculdade legislativa absoluta, e que para evitarem-se as perturl.Ja.çõcs gera-
das por estas tendencias invasoras cumpria interpretar a lei elas prerogativas , 
aam de se restabelecer o equilíbrio pelo r estabelecimento dos justos limites 
da -competencia provincial. 

Or·a, não são de outra natureza. os argumentos aclcluzidos pelos susten-
tadores do projecto. O que os nobres Sena.dores apresentam como um grande 
perigo é a inva.sãn na soberania. da nião pelos poderes estaduaes , e para 
remediar o supposto mal pretendem annullar a soberania. dos Esta.dos fran-
queando a intervenção da nião nos seus negocios peculiares. Por mim 
declaro que, o que é preciso, o que é absolutamente indispensa.vel, é que se 
estabeleça o mais rigoroso respeito, a mais segura garantia. entre as duas 
soberanias ; porque estou convencido de que no dia em que , por excesso de 
regula.menLa.ção , se lançar uma soberania sobre outra, estará desfeito o equi-
líbrio , e com as preroga.tivas do poder esta.dual estarão desfeitos os laços da 
união federal. Não creio que possa subsistir a unida.de nacional. (Apoiados, 
11ão apoiados , apartes.) · 

O que está escripto na nossa cons tituição, a.rts. 6° e 63, é o mesmo que ha. 
mais de um seculo vig·ora., sem alteração, na constituição americana. (lê) : 

" Os Estados Unidos garantirão a cada Esta.do da União a fórma repu-
blicana. de g-overno ; os protegerá a todos contra a invasão e, á requisição do 
legislativo ou do executivo, quando a legisla.Lura. não puder se reunir, os 
protegerá a cada um delles contra as perturbações violentas que possam 
sobrevir no interior. " 

Vê-se, como ha pouco disse o honra.do Senador por Goyaz , que não se 
trata senão de uma intervençãl) benefica, protectora. A União, as autoridades 
federaes intervém, não para mudar as autoridades constiltúdas, muito menos 
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para influir por qualquer fórma no regimen das suas instituições; mas, ao 
contrario, para garantir a permanencia das ·autoridades e das instituições 
estabelecidas. Tal é o pensamento dominante no direito constitucional ameri-
cano, subsidiario do nosso. 

Na constituição argentina encontra-se, por coincidencia de numero, no 
al't. 6. 0 a mesma disposição (le) : 

" O governo federal iutervem no tcrritorio das províncias para garanti!' 
a forma republicana de governo ou para repellir invasões exteriores, e a 
requisição de suas autoridades constituidas, para sustental-as, ou para res-
labelecel-as, si houverem sido depostas por sedição ou por invasão de outra 
província. " 

Na constitujção primitiva accrescentava-se, na parte que se refere á 
requisição das autoridades provinciaes - ou sem ella; - clausula que foi 
eliminada na actual constitcição. 

O. SR. Go"'ÇALVES CHA.VES. - Ahi é que estava o perigo; - ou sem eUa. 
O SR . CAMPOS SALLES. - E isto revella o pensamento igualmente 

benefico que prevalece neste preceito constitucional. Não ha, pois, intervenção 
sem que ella seja solicitada ; e não se faz sinão para o fim de garantir as 
a.utoridades constitcidas e o livre eX'ercicio das institcições . 

E' preciso que isto fique bem claro : a União, em nenhuma hypothese, 
J)Óde penetrar no territorio de um Estado para immisccir-se na sua economia 
interna, sinão sómente para a defeza do mesmo territorio ou restabelecimento 
da ordem, no caso de r equisição . 

Chamarei agora a attenção do Senado para o que preceitua a constituição 
suissa. Diz o art. 5.0 ( le) : 

" A Confederação garante aos cantões seu territorio, sua soberania, os 
limite fixados no art. 3. 0 , suas constituições, a liberdade e direitos do povo, 
os direitos coristitucionaes dos cidadãos, assim como os direitos e attribui-
ções conferidas pelo povo ás autoridades. " 

Depois accrescenta .no art. 15 (le) : 
"No caso de perigo subito,proveniente do exterior, o governo do cantão 

ameaçado deve requisi~ar soccorro dos Estados Confedemdos, dando aviso 
immediatamente á auto;ridade federal, tudo sem prejufao das disposições que 
puder tomar. 

Os cantões notificafl.os serão obrigados a prestar soccorros . Os gastos 
são levados a cargo da Confederação. " 

Como complementq, vem a disposição do art. 16 que diz (le) : 
" Na caso de pertutbação no interior, ou quando o perigo provier de 

outro cantão, o governp do cantão ameaçado deverá immediatamente com-
municar o facto ao Conselho Federal, afim de que este possa tomar as medi-
das necessarias nos liu:µtes da sua competencia (art. 12, ns . 3, 10 e u) ou 
convocar a Assembléa f edcral. 

" ro caso de inLeryenção, as autoridades federaes velam pela observan· 
eia das disposições est~elccidas no art. 5. 0 

" 

Ahi está a mais perfeita concordancia entre a nossa e aquellas tres 
consLituições. A constituição americana é a fonte do nosso direito constitu-
cional. 

Por esta forma vê- se que a dispo&1ção dos arts . 6.0 e 63 da Constituição 
brazileira é o transumpto de tudo quanto a este respeito se encontra como 
base do direito publico americano. 

O Su. GONÇALVES CHAVES. - E o n .0 4 do art. 6. 0 ? 
O SR. C.'JlrPos SAJ,LES. - Isso é uma questão sem valor. O n .0 4 não 

me pal'ece que tenha hnportancia alguma no ponto que se debate. 
O Sa. GoxçALvES CHAVES. - E ' um dos casos de intervenção . 
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O Sil. CAMPOS SA.LLES. - Invocando estas disposições, eu tive em vista 
demonstrar o accordo, a concordancia dos princípios, firmando ao mesmo 
tempo a minha proposição de que o direito americano é a fonte de onde se 
deriva o nosso. 

Ora, sabe o Senado que lá., como aqui, suscitou-se grande controversia 
sobre os limites dos poderes da União e dos Estados, pensando muitos que 
::i. União cabia uma competencia mais ampla do que aquella que se 
desenhava nas suas attribuições explicitas. 

Pensavam outros que a União não tinha a sua esphera de acção restric-
1amente limitada pela Constituição. 

O terreno da controversia era positivamente este mesmo em que aqui 
nos achamos . 

Tratou-se, portanto, de lançar em defmitivo os limites constitucionaes, 
reguladores das duas soberanias. 

Mas, note o Senado, os legisladores americanos não cuidaram de regu-
lamentar, mas de emendar a Constituição. · 

O-processo que estamos adoptando é, como já. demonstrei, o mesmo que 
adoptaram os reaccionarios do imperio, e que produziu os mais funestos 
resultados. (Apoiados e apartes .) 

Os americanos, enfrentando as difficnldades, adoptaram as emendas de 
i791, em que estabelecer am o seg·uinte (lé): 

" Os poderes que não são delegados aos Estados Unidos pela Constitui-
ção ou por ella recusados aos Estados são r eservados aos Estados, respec-
tivamente, ou ao povo. " 

Estabelecido este preceito, ficou lançado sem obscuridade o traço de 
separação enlTe as duas soberanias. 

Applicados estes principios , de accordo com a indole caracteristica do 
nosso systema, é evidente que a intervenção da autoridade federal no Estado 
ciuando ella é facultada pelo art. 6. 0 , n.ão tem por fim operar qualquer modi-
ficação offensiva da sua soberania, quer se trate das autoridades constituí-
das, quer se trate das suas instituições. Em caso nenhum póde a interven-
ção ter este alcance. (Apoiados .) 

Penso que não póde existir duvida a respeito do preceito constitucional 
de tal fórma que torne-se necessaria ,uma interpretação. Examinarei de pas-
sagem as diversas hypotheses, deixando para o ultimo logar a do n. 0 2. 

O caso de invasão estrangeira, ou de um Estado em outro, evidente-
mente pertence á competencia do poder que possue os meios de repellir a 
mesma invasão : orá., esses meios consistem na força, e esta está debaixo 
do dominio do Executivo. Uma invasão não se repelle por decretos legis-
lativos , nem tão pouco por sentença dos tribunaes . A invasão é acto de 
violencia e só se combate pela força . A competencia do Executivo é, pois, 
manifesta : não é mister que uma lei regulamentar ou interpretativa venha 
dizel-o. (Apo iados.) 

O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Dá. um aparte. 
O SR. CAMPOS SALLES. ·- Já tive occasião de produzir nesta casa um 

discurso, na sessão de 1891, em que fiz a discriminação r elativa á competen-
cia dos tres poderes da União nestes casos particula1·es em questão . 

Mas, a hypothese do n. 0 3. subordina-se virtualmente á mesma regra. 
Quando mu Estado julga-se impotente para restabelecer a ordem em seu seio 
e recorre por solicitação á autoridade federal, esta intervem representada no 
Poder Executivo, visto que ainda ahi não se trata de legislar nem de julgar, 
mas de reprimir a desordem. A questão é clara, não precisa de lei nova. 

A ultima hypothese, que é a do n. 0 4., si é possivel, é de todas a mais 
clara. Quando um mandado da justiça encontra resistencia armada, o juiz 
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que o expediu I"equisita força para auxiliar a sua execução, fazendo recuar 
a resistencia. 

A d.ifficuldade estaria na hypothese do n. 0 2. Os commentadores do 
direito americano teem entendido, com uma decisão da Suprema Côrte, que 
quando se trata de verificar si um Estado estabeleceu ou não a fórma r epu-
blicana do governo, compete a solução ao Poder Legislativo, visto ser este 
quelll em seus actos define a fórma de governo. (Ha diPersos apartes.) 

Mas, Sr. Presidente, a clifficuldade que encontramos é só devida á 
enorme elasticidade que se tem pretendido dar á disposição contida no 
n. 0 :2. do art. 6. 0 

Tomo a ill)erdade, pedindo permissão aos dignos representantes do Rio 
Grande do Sul, de apresentar, como exemplo, a constituição deste Estado, a 
respeito da qual tem-se levantado grande discussão. Tem-se dito nesta casa 
e na imprensa que a constituição rio·grandense não mantém a fórma repu-
blicana federativa. E' preciso investigar este ponto. 

Quando na America do Norte se adoptou a emenda a que ha pouco me 
referi, estabelecendo que, tudo quanto não tenha sido outoril"ado á União, 
pertence aos Estados, cessou a controversia, e não ha publLcista que não 
diga que, desde então, ficou assentado que, quando se trata da organisação 
dos seus polleres, os Estados são omnipotentes na sua deliberação. 

O SR. GONÇALVES CuAvEs. - Como? 
O Sn. C:1..11IPOS SALLES. - São omnipotentes. Sobre isto não póde haver 

duvida. Dizem os commentadore do direito amedcano, referindo-se aos 
Estados, que estes nos liip.itcs do seu circulo ele acção pódem mover-se livre-
mente em tudo quanto respeita ao seu governo interior. Elles podem traçar 
livremenLe os planos da ~;ua constituição, alterar as fórmas da or~:anisação 
dos seus poderes, comtanto que seja mantida a fórma republicana de 
governo. 

Para melhor accentuar esta soberania, dizem elles que, si bem que 
limitada, como o são todas as soberanias, a do Estado é suprema em sua 
esphera de acção. 

Senhores, quando a Çoni; tituição refere-se á fórma republicana federa-
tiva, não quer por certo ~stabelecer, como regra absoluta, que as constitui-
ções dos Estados sejam :i- uniforme e fiel reproducção dos preceitos contidos 
na Constituição Federal, pois que isso importaria a suppressão do direito 
conferido aos Estados de fazerem a sua Constituição. 

O Sn. GONÇALVES Cu VEs. - Conforme os principias. 
O Sn. CAMPOS SALLE,S. - Certamente ; conforme os principias. 
O Sns. Go:vç.uvEs Ci-rAvEs, Q. BocAYUVA E ouTnos. - Dão apartes. 
O SR. CAMPOS SALLEs. - Quando a Constit1úção estabelece esta clau-

sula, o que ella exige cqmo essencial, imprescindivel é que o governo do 
Estado contenha aqtúllo que for caracteristicamente da indole do systema 
republicano federativo : quer dizer que não se institua no Estado uma 
monarchla, por exemplo; mas não tira, nem póde tirar, aos Estados, que a 
este respeito são omnipotentes, na phrase consagrada, a faculdade illimi-
tada, o direito absoluto µe darem á organisação dos seus poderes a fórma 
que bem lhes convier. 

O Sn. Go:-;çALvEs Cl-fAVES. - Sem duvida, respeitando esse principio. 
O Srt . CAMPOS SALLEjS. - No caso do Rio Grande d.o Sul é fóra de duvida 

que a Constituição affastou-se dos moldes communs quanto á organisação 
f.los seus dous poderes, o Executivo e o Legislativo. Deu ao Poder Executivo 
mais amplitude em suas funcções. restringindo respectivamente as do Legis-
lativo. Mas, pergunto, qu.ererá isto dizer que aquelle governo affastou-se da 
fórma republicana federativa? Eis a questão. Ora, o nobre senador por 
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Minas Geraes sabe que é uma questão discutiYel e discutida essa de sabel' \ 
até oude deve ir a extensão das funcções do Poder Leg·islativo. O nobre 
senador conhece, sem duvida, Stuart Mill, cuja autoridade nesta materia não 
póde ser suspeitada por ninguem : deve conhecer, portanto, a brilhante cri-
tica que este escriptor formula com a sua habitual elevação sobre as func-
ções das assembléas legislativas e a natureza dos objectos que devem ser 
suj eitos á sua deliberação. Elle nega em principio capacidade ao Corpo 
Legislativo para a administração. 

O ofücio, diz elle, que pertence mais particularmente que qualquer outro 
a uma assembléa representativa do povo, é o de votar o imposto. Mas, 
nesse mesmo mister ella é dirigida em sua iniciativa pelo Poder Executivo. 
Sabe-se que a Camara dos communs não formula os orçamentos senão 
mediante proposta da corôa. Com a sua indisputavel autoridade Stuart Mill 
accrescenta que é igualmente verdade que uma assembléa numerosa é tão 
impropria para o mister directo da legislação (são as suas propria.s pala-
vras) como para a administração. 

Fazer leis é uma obra que reclama espiritos traquejados de tal sorte 
que possam prever com exactidão a influencia que uma clausula possa 
exercer com relação a outras, da mesma lei; e assim tambem a harmonia 
que esta lei deve formar e manter no corpo geral da legislação. Mas as 
assembléas numerosas caracteris.am-se pela incongruencia de suas delibe-
rações. 

A opinião de Spencer, que tambem vale muito, não é absolutamente 
favoravel á capacidade das assembléas numerosas. 

Pensa este elevado espírito que não se explica como é que, exigindo a 
lei uma aptidão especial, provada por um diploma de habilitação, para que 
um individuo possa exercer a profissão de pharmaceutico, todavia se julgue 
que todo o mundo está habilitado, sem prova alguma anterior, sem diploma 
sequer de uma capacidade presumível , para aviar receitas para a cura deste 
grande enfermo, que é a nação. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES E OUTROS. - Dão apartes. 
Senhores, estou enunciando uma doutrina que é exposta por espíritos 

superiores, e por ella se demonstra. que a maior ou menor amplitude dada 
ás funcções de cada um dos tres poderes politicos não affecta a questão de 
forma de governo. . 

Na Constituição do Rio Grande do Sul (este é o nosso exemplo), eu vejo 
perieitamente representado o pensamento, o principio fundamental da fórma 
republicana federativa. Quanto ás funcções legislativas, estão ellas caracte-
risadas pela votação dos impostos e das leis de meios em geral, o que cons-
titue e caracterisa o systema representativo. (Contestações do Sr. Gonçalves 
Chaves). 

Nào discuto si a constituição riog-randense possue ou nào defeitos, 
mesmo porque todas as constituições estaduaes os tem mais ou menos 
graves. O meu ponto de vista é mais geral : é demonstrar que isso que se 
allega não constitue de modo algum oft'ensa á fórma republicana federativa, 
não autorisa, portanto, a intervenção da auloridade estadual, que em tal 
caso seria criminosa. 

Mas, volto á questão das limitações constitucionaes. Segundo a consti-
tuição americana ellas são absolutas, ou relativas . São absolutas aquellas, 
como o diz a palavra, que em caso algum permittem a interferencia de uma 
das soberanias na esphera que lhe é vedada. Assim é que nenhum Estado 
póde concluir tratado, alliança, cunhar moeda, emittir papel moeda, etc. 
São relativas aquellas que se referem a actos que só podem ser praticados 
pelos Estados com o consentimento da autoridade federal : como lançar 
impostos sobre a expor tação ou importação. 
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Fóra destas limitações, o Estado exerce a sua soberania sem contraste. 
A nossa Constituição adoptou o mesmo plémo. Ella clifmiu na ;distribuição 
das funcções privativas dos poderes da União, a espbera de competencia em 
que cada um, o Estado e a União, póde exercer a sua soberania sem que 
uma possa criar embaraço á activida.de da outra. 

Ora, o art. 6. 0 estabelece as limitações quanto á autonomia. do governo 
esta.dual, no que se refere aos seus negocios peculiares. Fóra dessas limita-
ções não ha nem póde haver intervenção federal. Isto posto, de duas uma : 
ou o pensamento do projecto da nobre commissão está contido nas clausu-
las do a.rt. 6. 0 , ou não; si está, o p1·ojecto é ocioso, é inutil, e portanto não 
deve ser incorporado á nossa legislação ; mas si não está, si amplia ou res-
tringe o pensamento do legislador constituinte, o projecto deve ser rej eita.do 
porque é inconstitucional. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Sem duvida, nesta hypothese não deve ser 
aceito. 

O SR. CAMPOS SALLES. - Portanto, não ha necessidade nem possibili-
dade de fazer-se essa pretendida. regulamentação . · 

Quando a Constituição cliz, por exemplo, que só á União compete legislar 
sobre ma.teria de direito civil, commercia.l, criminal, etc., comprehende o 
Senado que não ha. necessidade de regulamentar esta disposição. Do mesmo 
modo, quando esta.tue a Constituição que o direito processual deve ser insti-
tuído pelas legislaturas dos Estados, tambem é evidente que não h a. neces-
sidade de accrescentar-se a isto uma lei regulamentar. Assim, quanto á 
ma.teria. de impostos, descrimina.da. constitucionalmente. Por ·consequencia 
não vejo motivo para re~ula.menta.r o a.rt. q.0 

O SR. GONÇALVES CriAVES. - Nem em materia de competencia? 
O SR . CAMPOS SALLES. - Certa.mente. Si a Constituição é obscura, o que 

não acho, si ella co:Q.tem uma clausula menos explicita, si é porventura 
necessario torna.1-a. ma.is precisa e mais clara, então eu só conheço um pro-
cesso para chegar-se a ~sse resulta.do ; faça-se a emenda e não uma inter-
pretação por lei ordina.ria. Esta é a praxe nos Esta.dos Unidos, e não vejo 
razão para não seguirmol- a . . 

O SR. GONÇALVES CifAVES. - E' o que não podemos fazer. 
O Sn. CA111Pos SALLE;S. - Pois então, respeitemos a Constituição. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Podemos interpretal-a.. 
O SR. CAMPOS SALJ.ES. - Pelos meios orclinarios, nunca. Só podemos 

fazel-o pelos tramites coustitucionaes. 
O SR. CoEJ.110 C,urpps. - O estado de sitio estava nas mesmas con-

dições. 
O SR. CAMPOS S.<l..LLES. - Si. V. Ex. examinar o projecto que apresentei 

sobre estado de sitio, verificará que não fiz mais do que transcrever o texto 
con s titucioua.l. 

A parte substancial do projecto em discussão é o seu art. 2. 0 , que diz o 
seguinte (U;. 

Vê-se que o projecto preoccupa-se muito pouco com a daresa das pro-
posições . O projecto é JllaiS obscuro do que o texto constitucional crue elle 
se pro~õe. clarear e definir, além de ser de um vago, de uma amplitude 
pengos1ss1ma. 

Propondo-se a definir, no art. 2.º os casos de intervenção, diz o projecto 
das commissõcs reunid~ts, que esta se vcri'llcará sempre que forem atacados . 

.1 a união perpetua e indissoluvel dos Estados ou o livre e regular exercício 
das instituições que elle>,; houvei·em adoptado. Ora, isto não define cousa 
alguma, ou antes só porerá servir para obscurecer e difficultar a intelli-
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gencia ela clausula constitucional. Vendo estas proposições vagas do pro-
jecto, recordo-me de um incidente semelhante quando o mesmo assumpto era 
discutido nos Estados Unidos. 

Tratava-se ele averiguar si houve excesso de poder da parte de uma 
l e~islatura estadoal e o caso fôra comrnettido á Côrte Suprema. Disse um 
jUiz que existiam nos governos livres da America certos principias Pitaes 
proprios para refrearem os abusos ePidentes e flagrantes do Poder Le$'islativo : 
e que um acto da legisla tura contrario a estes grandes principias primordiaes 
não podia ser considerado como o exercício legitimo da autoridade legis-
lativa. · 

Mas do lado contrario perguntava-se, e com razão , quaes eram esses 
princípios de razão e eterna justiça, que não se achavam definidos em parte 
alguma? 

E' pois, o caso de perguntar ao nobre relator da Commissão - quando 
é que se deve considerar atacados a união indissoluPel e perpetua dos Esta-
dos ou o liPre e regular exercicio das instituições ? 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Então o símile é o mesmo? 
O Sn. CAi,,rPos SALLES. - Nem ha contestal-o. Como e quando se ha de 

saber que isto se dá? 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Os factos determinam. 
O SR. CAMPOS SALLES. - Mas, que factos? O nobre senador não o diz, 

porque não póde dizel-o, pois que S. Ex. comprehende que não póde ir além 
do que contem a Constituição . E' por isso que se vê constrangido a lançar 
proposições vagas, indefinidas e por isso mesmo perigosíssimas. 

O SR. GoNÇAI.VES CHAVES. - Vago é - republica federativa. 
O SR. Q. BocAYUVA. -- Não ha fórma mais completa. 
O SR. CAMPOS SALLES. - Exactamente. Substituindo-se a fórma da 

Constituição pela do projecto, teremos que a autoridade federal intervirá, 
não já quando se tratar da indole característica do governo, mas sempre 
que se tratar dos actos de urna legislatura es'tadual sob o pretexto d e que 
esse acto ataca o liíJre eJcercicio das instituições. · 

O limite salutar opposto pela Constituição terá desapparecido e ficará 
aberta urna porta bas tante larga para que por ella possa penetrar frequen-
temente a autoridade arbitraria da União e supprimir a soberania do Estado. 
(Apoiados.) 

A leg·islatura do Estado ficará reduzida ao miserando papel das assem-
bléas provinciaes, vigiadas pela fiscalisação absoluta do Parlamento do 
Im.perio . (Muito bem.) 

E' contra isto que protestarei sempre. (Apoiados e apartes.) 
O art. 3° no projecto diz que, no caso ue requisição do poder esLadua:l 

dar- se-á a intervenção, uma vez que esse poder esteja constitucionalmente 
organisado e como tal reconhecido pela União . 

Mas então, qual é a autoridade competente para reconhecer a legitimi-
dade dos poderes estaduaes? Si se trata, por exemplo, da eleição de um 
governador ou presidente do Estado, já não será a respectiva legislatura, 
como o estabelece a sua Constituição, quem tomará conhecimento da lege:i-
midade da investitura. Do mesmo modo, quando se tratar da cornposiçao 
da legislatlua do Estado, não serão mais os seus membros os unicos compe-
tentes para a respectiva verificação de poderes. Em um como em outro caso 
poderá intervir a União pela porta aberta por este art.. 3. 0 do projecto. 

Mas, senhores, quem não teme os perigos a que se vae sujeiLar a sobe-
rania dos Estados com esta anarchia regulamentada? 

O SR. GONÇALVES CuAvEs. - V . Ex. ha pouco citou um a.resto ameri-
cano, que consagra um principio destes. 
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O SR. CAMPOS SALLES. - Não ha tal. O aresto se refere á fórma repu-
blicru1a de governo . E' restrictivo. (Apoiados. Trocam-se muitos apartes.) 

S.r. presidente, de todas estas considerações concluo que o que se pre-
tende com este projecto é regulamentar o almso das intervenções abrindo-
lhes uma porta mais larga. 

O SR. GoKÇALVES CuAvEs. - E' a Constituição. 
O SR. CAMPOS SALLES. - Mas S . Ex. não me deixa expor o meu pen-

samento sem interromper-me. Si quer, eu deixo a tribuna. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Não é caso para isso. 
O SR. CAMPOS SALLES . - Repito, o pensamento do projecto não é sinão 

o de facilitar a intervenção da autoridade federal nos negocios dos Estados . 
E ' nisso que consiste o perigo, porque aquillo que tein sido feito abusiva-
mente e que foi exposto pelo honrado Senador por Goyaz, sel-o ha de ora 
ém deante p elo livre arbitrio, que este projecto vae autorisar. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O SR. CAMPOS SALLES. - Senhores, appella-se constantemente para a 

jurisprudencia dos outros povos. Mas, cumpre reflectir que essa jurlspru-
dencia é fundada em casos extraordinarios, nas situações anormaes, em meio 
de crises violentas, e não é esse certamente o momento ,para a applicação 
da boa doutrina. Nessas occasiões, nem sempre o poder publico póde inspi-
rar-s e nos verdadeiros princípios, nem nas boas normas do direito : ao con-
trario, o que elle quer é acudir com urgencia á uma necessidade imperiosa 
imposta pelos acontecimentos . E ' o que se tem dado na Republica Argen-
tina, agitada por suas r elvoluções ; foi o que se deu nos Estados Unidos após 
a gu erra da secessão. (Apoiados.) 

1 
O SR. GONÇALVES CljIAVES. - Dá um aparte. 
O SR . CAMPOS SALL!'S. - A guerra da secessão não póde estabelecer 

jurisprudencia. 
Não se tratava da simples perturbação da ordem em um Estado, mas 

da r evolta de Estados cqntra a União. 
Concluida a guerra, a União se achou em presença de Estados r econ -

quis tados, segundo a ex~ressão dos puhlicistas . 
F oi dahi que r esulto · a tremenda luta entre os dous poderes, o Legis-

lativo e o Executivo, dis utando ambos a competencia . 
O SR. CoELIIO E CAMPOS. - E venceu o Congresso. 
O SR. CAMPOS SALLES. - O presidente Lincoln, em nome dos direitos 

de g uerra, pois que tra,tava-se de Estados reconquistados e reduzidos a 
territorios, entendeu dever intervir para dar-lhes a forma de uma organisa-
ção r egular. 

Mas, casos destes n{\o devem ser invocados quando se trata de adoptar 
as boas praticas , applicando os bons principios. 

O Sa. QurKT!i\"O Boc;'..YUVA. - Apoiado. 
(Trocam-se diversos qpartes entre os Srs. Leopoldo de Bulhôes e Quintino 

Bocayuva .) 
O Sa. CAMPOS SALLE.s. - Sr. Presidente, terminarei declarru1do que voto 

contra o projecto, porque vejo nelle, não uma ameaça remota, mas um perigo 
imminente, sobre a federação brazileira, principio sobre :o· qual repousam 
t odas as garantias de um amplo regim en de liberdade. 

O SR. QmNTINO BocAYUVA. - Apoiado . 
O SR. CAMPOS SALLE~. _:__ Yoto contra o projecto , porque ellc não é s inão 

um attentado que se prem edita contra o nosso systema, que é a garantia 
unica da es tabilidade da União ..• (Apoiados; muito bém .) 
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O Sn. COELHO E CAMPOS. - Com effeito ! 
O SR. GoxçALvEs CIIAVES. - Protesto . 
O SR. CAMPOS SALLES. - E no dia em que ficar a. autoridade federal 

arma.da da. faculdade de supprimie quando quizer a. soberania. dos Esta.dos, 
é certo que teremos fecundado o ge1·men da. ma.is profunda ana.rchia. no 
organismo da. Republica.. (Muito bem .) 

A minha. attitude nesta questão não é nova . Quando eu dava combate á 
monarchia, procurando levantar contra. ella o espírito publico, appella.va. 
para a Republica Federativa como a mais segura garantia contra toda sorte 
de despotismo . 

Destruída a monarchia, no governo provisorio lutei contra intolerancia. 
de velhos preconceitos para federàlisar a justiça, completando assim a exis-
tencia harmonica dos tres orgãos da soberania n o Estado e na União. 

Na trihuna do Congresso Constituinte, defendendo com ardor a obra do 
Governo Provisorio, lancei o meu vasto progTamma nesta synthese: A união 
indestructivel com os Estados inclestructioeis. 

E agora, que está fundada a ReJ?ublica Federativa, estou firm emente 
resolvido a ficar em guarda pa1·a detender a todo transe a soberania dos 
Estados . (Muito bem , mu.ito bem. O orador é muito cmnprimentaclo.) 

SESSÃO DE 9 DE AGOSTO 

O Sr. l\'.lanoel de Queiroz úJara uma explicação). - Eu honlem 
ouvi com a devida attenção o discurso do honrado Senador por Goyaz, e vi 

que al&'umas proposições minhas tinham sido mal 
2.ª discussão entendidas, e preciso rectifical-as. 

A Casa viu que, quando eu fallava, estava 
do projecto n. 43. debaixo da pressão de um grave incomrnodo que 

não me deixava liberdade de espírito bastante para 
escolher as expressões que melhor traduzissen.1 o meu pensamento . 

Reconheço e confesso a minha ignorancia (não apoiados), mas, ella não 
vae ao ponto de considerar as attribuições conferidas aos differentes poderes 
como re.s nullius; assim como uma cousa sem dono, que deva pertencer ao 
primeiro que della se apodere . O que eu quiz dizer, e não soube me fazer 
comprehender bem, é cousa muito difi'erente. 

Eu quiz dizer que, na minha opinião, ao Poder Executivo pertencia a 
attribuição de intervir nos casos do art. 6. 0 da Constituição , e que esse meu 
modo de pensar era auxiliado pela interpretação já dada pelos factos i pela 
interpretação historica, como disse, porque o Poder Executivo tem inter-
vindo, e continnúa a intervir, com annuencia e approvação do Congresso, 
que, certamente, teria immediat amente reclamado, si entendesse qi;ie o 
Poder Executivo estava usando de uma attribui ção que não pertencia a 
elle, e sim ao Poder Legislativo . , 

Nesse sentido foi que eu disse que a interpretação estava dada pelo uso 
do Poder Executivo, approvado pelo Poder Legislativo. 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕES. - Não apoiado, o Poder Legislativo tem 
discutido essa questão . (Ha outros apartes.) 

O Su. _MAi'õOEL DE QuErnoz. - Mas isso é difl'erente de se me attribuir o 
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haver eu dito que as attribuições de um poder podem ser absorvidas por 
outro pelo uso , ou antes, pelo abuso, que dellas fizerem. 

Eu não vou ao ponto de considerar as attribuições conferidas aos ditfe-
rentes poderes com.o res nullius primi capientis. 

Creio que esta explicação é bastante para que o nobre Senador me faça 
a justiça de acreditar que eu não proferi semelhante dislate. 

Ha um outro ponto que tambem preciso rectificar. 
Quando eu disse que o presente projecto me parecia inconstitucional, 

não quiz negar ao Poder Legislativo aquellas attribuições que lhe são clara 
e expressamente conferidas pela Constituição de legislar sobre o exercício 
dos poderes politicos. · . 

Entendendo eu que o art. 6. 0 só póde ser comprehendido, ou attribuindo-
se a intervenção aos tres poderes, ou sómente ao "Executivo, que é a inter-
pretação que eu dou, parecia que a com.missão exorbitou, e o Congresso 
exorbitará approvando o projecto, por que nelle o que se faz é uma reforma 
da Constituição, dando-se á palavra uma significação que ella nunca teye, 
e que assim, de modo mais com.modo do gue pelos tramites do art. 90, póde. 
se reformar aqui toda a Constituição. (Apoiados.) Basta dizer: Õnde se 
escreve branco, leia-se preto. · 

O Sn. LEOPOLDO BuLHÕES. - Dá um aparte. 
O Sn. MA.."IOEL DE QuErnoz. - Eu não venho discutir a materia; pedia 

palavra sómente para dar esta ·explicação, ·e-vou sentar-me para ter o prazer 
de ouvir com todo o acatamento o discurso do honrado relator da comrnis-
s~o, que, estou persufdido, me habilitará o dar um voto com certeza de 
nao errar. 

O Sr. Gonçaiv4rs Chaves. - Sr. presidente, cumpre-me dar ao 
Senado os motivos que presidiram á elaboração do parecer da commiss·ão 
mixta, de que faço p~trte, tendo merecido dos meus honrados collegas a 
honra de ser designadp para relator. 

Cumpre-me ainda honrar devidamente os importantes discursos profe-
ridos sobre a materia ·pelos nobres Senadores por S. Paulo, Rio de Janeiro 
e Goyaz. í 

Para dar sequencia ás minhas considerações obedecendo á um processo 
logico no desenvolvim1mto do raciocinio, á proporção que os assumptos de 
que tratar tiverem cornp.exidade com os argumentos produzidos por SS. Exs., 
procurarei responder a esses argumentos. Em grande parte, porem, tenho 
de afastar-me deste p11oposito, em relação ao discurso do honrado Senador ' 
por S. Paulo, que expoz considerações geraes a respeito do projecto e que, 
me parece, devem · ser attendidas antes do estudo particular do mesmo 
projecto. 

O honrado Senador por Goyaz defendeu com o seu bello talento a subs-
tancia do projecto e ~m fórma de duvidas formulou algumas perguntas 
sobre as quaes, em parte, devo declarar, não em nome da com.missão, "Por-
que não ouvi os · collegas, mas com a minha responsabilidade individual , 
estou de accordo com o honrado Senador. . 

Notei, Sr. presideµte, que os dous discursos de impugnação ao projecto 
não guardaram harmonia de vistas ou de idéas, porque o · ponto de vista, o 
aspeclo sob o qual coi;i.sicleram-no os nobres Senadores pelo Rio de Janeiro 
e S. Paulo divergem; p nem admira essa divergencia. 

O Sn. CAMPOS SA.LI.ES. - Não ha divergencia, cada um de nós encarou 
a questão sobre aspecfo diverso. 

O Sn. GoNç:AJ,VEs CHAVES. - Divergencia de opiniões. Desde' que os 
pontos de partida são difl'erentes, as conclusões devem ser diversas. 
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O Sn. RAilnno BARCELLGS. - A conclusão é que foi a mesma. 
O SR . GONÇALVES CHAVES. - Mas como dizia, a importancia da matcria, 

a sua alta relevancia, porque realmente interessa á essencia, á substancia 
do regimen federativo, explica esta falta de harmonia, á que alludo pela 
diversidade de aspectos a que ella se presta. Não admira ·isto: nota um 
escriptor que durante a discussão na America do Norte do Estatuto que 
substituiu o pacto de confederação, os homens mais eminentes manifestaram 
sentimentos e impressões muito differentes . E' assim que Hamilton conside-
rava muito democratica a Constituição que se debatia; Randolpho a repu-
diava e votou contra o projecto de Constituição ; Franklin, por outro lado, 
a considerava muito pouco democratica; e o immortal Washington não 
acreditava no resultado, na efficacia dos seus eifeitos. Entretanto, votada 
pela convenção de Philadelphia, todos estes estadistas á porfia se esforça-
ram para tornar uma realidade aquelle Estatuto. 

E' o que desejaria encontrar da parte de todos os honrados Senadores; 
e a Commissão elaborando o projecto que teve a honra de apresentar ao 
exame do Senado, empregou todo o cuidado em instituir o estudo da mate-
ria sob o ponto de vista precisamente constitucional, de modo que o projecto 
não fosse sinão a traducção fiel, a expressão rig·orosa do pensamento consti-
tucional. · 

O SR. CAMPOS SAI,LES. - Portanto é inutil. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Sr. presidente, o honrado Senador que 

acaba de dar-me este aparte ... 
O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕES. - Faz lembrar o dilemma de hontem. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Exactamente. O honrado Senador chegou 

a essa consequencia e ha de me perroittir S. Ex. que o diga, não compre-
hendi com exactidão o seu pensamento, porque ao passo que o nobre Sena-
dor affumava que o projecto era inocuo, via nelle um perigo, uma embos-
cada, um attentado contra o regimen federativo. Em que ficamos? Não se 
conciliam essas censuras. 

O SR. CAMPOS SALLES. - Dá um aparte. 
O SR. GONÇALVES C1L~VES . - Segundo a critica do honrado Senador, 

toda lei que exprimir a these constitucional será inutil . (Apartes.) 
Sr. presidente, cumpre firmar os principios que · devem presidir· ao pre-

sente debate. Que é a soberania dos Estados? Em que ella consiste? Que é 
intervenção segundo a Constituição brazileiria? Qual o seu fim? 

Elucidadas estas questões, acredito que o Senado terá aberto um caminho 
largo que nos levará ao ponto almejado. 

Sr. presidente, sabe V. Ex. que soberania politica quer dizer a suprema 
autoridade de um povo para constituir-se em governo, dirigir as suas rela-
ções jurídicas e políticas de ordem interna ou ,externa com a mais absoluta 
independencia, respeitados os direitos das outras naçües. 

O Sn. CAMPOS SALLES. - Na esphera da competencia de cada um dos 
poderes , a soberania é completa, é absoluta; e nem V. Ex. póde demonstrar 
o contrario. 

O SR. GoNçAJ,VES CHAVES . - Como? Pois a soberania dos Estados na 
or~anis.ação ~o &'º".ern9 local, na esp?era ~e suo. competenc~a,. n~o está 
sunordinada as ltru1taçoes da soherama nac1onal, que a Const1tmçao esta-
belece no art. 63 9 

A denominada soberania dos Estados não é, propriamente,- sinão a 
autonomia, o self-goveniement na gestão elos negocios locaes; tal é o cir-
culo de sua acção; a sua indepen.dencia está circumscripta á uma esphera 
limitada.. São-lhe vedadas as altas funcções políticas, e os interesses nacionacs, 
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não tem representação externa, lhe são inteiramente estranhas as relações 
internacionaes ; e no nosso regimen federa tivo o seu poder é ainda mais 
restricto, mais limitado do que no regimen americano. (Apartes.) 

Sem duvida, e federação na America do Norte é o resultado de uma 
concessão de Estados independentes que alienaram de si funcções politicas 
para as conferirem á União, é o resultado de um pacto ·entre Estados sobe-
ranos, que eram. 

O SR. CAMPOS SALLES. - E' preciso para isso redu zir os nossos. Estados 
ás condições das antigas provincias. V . Ex. é logico, mas suas idéas só 
poderão triumphar depois de se ter feito essa retrogradação. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Entretanto, entre nós, senhores, a fede-
ração veio da unidade, é a concessão de uma soberania unica, preexistente. 
Na America, os Estados fizeram a União; no Brazil a nação unitaria fez a 
federação. (Apartes.) . 

Na Confederação Suissa a origem da União é a mesma. Estados inde-
pendentes e até differentes em r eligião, lingua e raça, crearam a naciona-
lidade Suissa. 

O SR. CAMPOS SALLES. - A competencia dos cantões suissos e dos 
Estados americanos não é mais vasta do que a dos Estados brazileiros . 

O Su. GONÇALVES CHAVES. - Perdoe ... 
o Sn. CAMPOS SALLES. - Os cant ões suissos exercem as mesmas 

funcções soberanas que o Estado brazileiro, que tem os tres poderes 
políticos, a sua Cons tituição. 

O Sn. GONÇALVES 1CHAVES. - A autonomia dos cantões suissos depois 
<la constituição de 1848 e da de 1874 não é tão larga como as dos Estados 
americanos. Estes c01l1servam a soberania q ue não delegaram , no pacto 
federal; entretanto as constituições suissas á qu e me referi imprimiram um 
movimento de concentracção que se vai realisando na legislação da Suissa. 

E' assim que na S.uissa as leis e ordenanças dos cantões estão sujeitos 
á inspecção do conselho federal, que muitos ramos de administração 
cantonal são liscalisados pelo dito conselho, que é alli o Poder Execuiivo ; 
para este ha recm·so dps a listamentos eleitoraes dos cantões . 

O Sn. CAMPOS SALf ES . . - V. Ex. está confundindo a qu estão. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Não estou co~fundindo a questão; estou 

estabelecendo principips que hão de levar-n os ás conclusões a que pretendo 
chegar. 

O Sn. CAMPOS SA~LES . - Mas esse confronto não affecta em nada a 
questão. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - V. Ex. verá. Sem duvida que dentro da 
esphera constituciona,l o Estado brazileiro é soberano na gestão dos 
negqcios locaes. 

O SR. LEOPOLDO Df: BuLnÕEs. - Assim como o municipio. 
O SR. GoNÇALVE~ CHAVES. - Sim, senhor; o município tem a sua 

autonomia garantida pela Constituição, como base e um dos principios 
fundamentaes do regímen republicano federativo . 

O Sn. CAMPOS SALT,ES. - Esta autonomia do governo municipal soffre 
limitação; não é soberfinia. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - O poder municipal é tão soberano no 
municipio como o Esta.do ... 

O Su. CAMPOS SALf.- ES. - Está en~anado; o município não tem compe-
tencia legislativa, não tem competencia judiciaria, .e, por consequencia não 
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tem orgãos de soberania. Tem apenas autonomia administrativa, o que é 
muito <liffer ente da autonomia do poder. 

O SR. CoNÇALVES CHAVES. - A autonomia do Estado, sem contestação 
abrange interesses de ordem superior á dos iJ1teresses rnunicipaes. Da 
propria Constitui<;ão, nos arts. 63 e 68 se infere isso, mas náo se póde 
contestar que o municipio t em uma organisaçáo politica, com o seu esta tuto 
fundamental, suas faculdades legislativas, o seu poder executivo . 

O SR. CAMPOS S.uLES. - Dá um aparte. 
O Su . GONÇALVES CHAVES. - Voltando á ques tão de soberania dos 

Estados, vê-se, pelo que tenho exposto, em que ella cons is te e qual a sua 
extensão : é uma soberania limitada, gira em um circulo concentnco, sul)or· 
<li.nado ao da soberania nacional, que não reconhece nenhum poder que a 
limite . 

O Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES. - E' o circulo dos arts. 63 e 68 da Cons-
tituição. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Ora, Sr. presidente, si não estamos em 
presença de poderes igualmente soberanos, mas siJn em frente de urua 
soberania absoluta e de soberanias parciaes, circums·criptas pela primeira 
em uma orbita delimitada, si a nação na qual reside a verdadeira soberania 
é a reunião de todos os Estados, presos pelo vinculo federal, sem duvida 
que á nação compete o <lirei to e bem assim lhe é imposto o dever de 111aute1· 
o equilforio interestadual para tornar illesa a união federativa, proclamada 
no pacto ~undan;ental. regai á União esse direito e o edificio constitucional 
se desconJuntara. 

Estranho, portanto, que o honrado Senador por S. Paulo invocando os 
direitos dos Estados, sem duvida iJltangiveis, chegue ao ponto ele considerar 
como um attentaclo á soberania dos Estados, o projecto que procura firmar 
o direito de intervenção, de conformidade com as <lisposições da Cons-
tituição de 24 de fevereiro, direito que, na phrase de vValker, torna o forte 
pro tector do fraco, impedindo-o de ser oppressor. 

Esta é a priJneira idéa a assentar; a segunda é o que seja a intervenção. 
A intervenção é um bem ou é um mal ? 
O honrado senador por S. Paulo considerou-a um mal. 
O Sn. CAi\1POS S.u,LES. - Fóra dos termos da Constituição. 
O Su. LEOPOLDO DE Buu1ÕES. - Nos termos da Constituição regula-

mentada, acha <;Jll:e é um mal? O que não é um mal é continuar-se no 
terreno do arbitr10 ! 

O Sn. CAi\IPOS SALLES. - Ar bitrio querem VV. EExs. estabelecer . 
O SR. COELHO CAi\IPOS. - Arbitrio é deixar um poder a quem não 

compete exercel-o privativamente. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Neste ponto pareceu-me t er ouvido do 

nobre senador por São Paulo cousa <liversa, quando S. Ex. se enunciou a 
respeito; mas .desde que faz esta limitação , não insistfrei 

A intervenção, que é illegitima, illegal e inconstitucional, é um mal; e 
é essa intervenção, que cons titue o a ttentado a que se referiu o honrado 
senador. . 

A historia politica dos paizes federativos nos apresenta as duas faces 
da intervenção : a face do bem e a face do mal. A face do bem na America 
do Norte e na Suissa, onde a liberdade é uma conquista do regímen federa-
tivo; a face do mal, em algumas das republicas sul americanas, em que a 
faculdade de intervenção tem sido, em geral, arma jogada pelos despotas, 
ou sejam cau<lilhos, ou sejam partidos oppressores, que não teem apoio na 
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opinião nacional e falseam as instituições, guardando apenas do reg·imen 
federativo o nome (Apoiados e apartes.) 

Ora, Sr . presidente, si o direito de intervenção, é um bem, nos limites 
da Constituição, como declarou o honrado senador, que, entretanto, con-
testou a opinião elo illustre representante de Goyaz, que demonstrou com 
muita proficiencia a legitimidade desse direito; si S. Ex. não traduziu no 
seu discurso o seu pensamento exacto, que agora acaba de precisar, estou 
de pleno accordo, porque realmente o direito de intervenção é um attributo 
inseparavel da soberania nacional. Que sedam os Estados federados , 
entregues aos impulsos dos partidos, á acção agitada dos politiqueiros, ás 
ambições muitas vezes desarrasoadas das aggremiações politicas ... ? 

O SR. CAMPOS SALLES. - V. Ex. quer tirar aos Estados o direito de 
fazer politica, quer a té tirar-lhes o criterio politico. E' uma doutrina que 
mette medo. (Ha outros apartes.) 

O Sn. GoNÇALVEIS CHAVES. - ... que seria desses Estados, entregues 
ainda aos ataques externos, aos de outros Estados, sinão houvesse o con- _ 
trapeso, sinão se désse a intervenção soberana da Nação para protegel-os 
contra todos estes perigos em que se verião? V. Ex. diz que esta theoria é 
perigosa ! Mas. é a doutrina escripta na Constituição F ederal. Se assim não 
querem, revog·ue-se a Constituição, eliminando de uma vez o direito de 
intervenção, colloque-se o nosso paiz na situação da Venezuela e da 
Colombia, em que o descroverno es tá arvorado em principio de governo. 
Sejam logicos, on não pód'em argumentar desta fórma . E' necessario reco-
nhecer q_ue a intervenção é uma medida salutar, que exercida constitucional-
mente firma o equilibilio na vida política das federações (ap oiados), prote-
gendo-as sempre contra todos os perigos internos ou externos. (lia muitos 
apartes .) 

U111 Sn. SENADOR. -- A bltervenção será um mal necessario . 
O Sn. GONÇALVES ÇHAVES. - Não a considero um mal; legitimamente, 

nos termos_ da Constituição, é sempre um b em ; é como que a peça piCJotal 
em g;ue assenta o mechanismo tederal, e onde encontra apoio para o seu 
equihbrlo. (Ha diCJersos apartes.) 

Senhores, admira se possa questionar sobre este ponto : a consagração 
do direito de intervenç~o em todas as Constituições congeneres á nossa, e a 
sua pratica nos paizes em que a liberdade não é sacrificada pela igualdade 
jacobina, a doutrina e:q.sinada pelos publicistas, a que resulta dos jul~ados 
dos tribunaes, todos estes elementos de illustração, afirmam que o direito 
de intervenção é uma Dfedida salutar, imprescindivel, porque é uma condição 
fondamental da exis te:q.cia das federações. 

A constituição suissa, a mexicana, a argentina e a americana consagram 
a intervenção . Abrem µma triste excepção ás constituições de Venezuela e 
de Colombia em que se arvora em direito permanente, em faculdade ordi-
naria, o direito extremo de revolução. 

O Sn. Q. BocAYUyA. - Peço licença para contestar; não é doutdna 
corrente em nenhuma qessas B.epublicas. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Mas são factos resultantes de disposições 
das respectivas <'.onsti tnições. 

O Sn. Q. BocA.Yov4 E OUTROS. - Dão apartes . 
O Sn. GONÇALVES QnAvEs. - O honrado Senador contes tou-me hontem , 

dizendo que não eram interventores o governo americano e o da Suissa ; 
depois , no correr do seu discurso, modificou o seu pensamento, disse que 
nos Estados U niclos ~ó tinha havido intervenção depois da guerra de 
separação . 
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O Su. CAMPOS SALLES. Com intuito de reorganisação dos Estados .. . 
(Trocam-se vaT'ios apartes.) 

O SR. GoNÇALVES CHAVES. ·- A primeira intervenção na Americana do 
Norte foi em l7g4, praticada por Washington, no Estado da Pensylvania 
para _abafar · tumulto~ e des_ord~ns intestinas; houve ain<;la a <;te lfüi8 na 
Carolma do Sul, praticada nao simplesmente para abafar disturb10s, porque 
os intuitos dos habitantes e dos poderes publicas do Estado eram de sepa-
ração ; esta aspiração foi reprimida e resurgiu por occasião da guerra de 
seccessão. Temos ainda a de Rhode-lsland em que se deu a dualidade de 
g·overnos, em 1841 - 1842; lembro ainda (!.intervenção de Gra.nt na Lnizania. 
~ J~. • 

Na Suissa são bem conhecidos os casos de intervenção no Tessino, em 
1889 e 1890. Entretanto nenhum publicista, tratando desta faculdade e da 
pratica deste direito pelos Estados Unidos e p ela confederação Snissa, 
nenhum considerou como infensa esta faculdade ao regimen federativo ; 
pelo contrario, todos os que ·ana.lysam esta instituição, consideram-na como 
medida salvadora. do regímen federativo. 

O SR. CAMPOS SALLES. - Mas nenhum desses governos precisou de 
regulamento para a sua constituição. 

O Su. GONÇALVES CHAVES. - Descuipe-me _v. Ex. Em 1795, depois da 
primeira intervenção na Pensylvania por 'i7Vashington, sem autorisa.ção do 
congresso, elle julg·ou-se obrigado a dar minuciosa conta ao Congresso, ·e 
este decretou a lei de 1795, autorisando o Presidente da Republica a mobi-
lisar as milicias para dominar a insurrecção nos Estados, e é em virtude 
desta lei qu,e os presidentes dos Estados Unidos exercem sem especial 
autorisação do congresso a intervenção, quando se trata de manter a ordem 
perturbada por dissenções domesticas . 

A doutrina é inquestionavel. Um illustre político e parlamentar, o 
Sr. Quinta.na, synthetisou a legitimidade da faculdade de intervenção, decla-
rando que era não só um direito, sinão tambem um dever do governo 
federal. 

O SR. PINHEIRO MACHADO. - D.á um aparte. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - V. Ex. está intl'igado com o art. 2. 0 Pois 

elle é iimocente , não tem o alcance que V. Ex. suppõe. Si o honrado senador 
se despreoccupar dessa impressão anticipacla em que está, ficará ao meu 
lado. 

Sr. presidente, creio que tenho dito quanto é bastante para mostrar ao 
Senado que o honrado senador por São Paulo foi injusto quando declal'ou 
que havia intuitos secretos no parecer da commissão ... 

O Sn. CAMPOS SALLES. - Secretos não. ' 
O Sn. GoNÇAT,VES CHAVES. - ... que era uma conspiração·, um attentado 

que se premeditava ; que se procurava desvirtuar o r egímen federativo, e 
converter as nossas instituições em regimen unitario. Foi o que S. Ex. disse . 
Comparou até os processos da commissão com os processos que se deram 
no paiz, por occasião das leis reactoras do acto addicional. 

O SR. CAMPOS SALLES. - V . Ex. de certo não lêu o parecer de 1837 dado 
pelo visconde de Uruguay. 

Lendo esse documento historico, V. Ex. ha. de verificar que o seu parecer 
confunde-se muito com aquelle. 

O SR. GoNÇALVESCHAVES. - Não conheço esse parecer; mas as situações 
são inteiramente diversas. Então, havia o confisco de -liberdades conquis-
tadas. Fossem quaes fossem os motivos de momento para justificar a lei de 
1840, denominada de interpretação do .Acto Addicional, houve um verdadeiro 
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confisco de liberdades que estavam adquiridas, proclamadas pela Consti-
tuinte de 1834. 

Entl'etanto, tratando-se do projecto em discussão, não ha sinão a inter-
JJretação fiel, a expressão leg·itima daquillo que está na Constituição. E si o 
projecto tem algum merecimento, algum valor, não é sinão o de estabelecer 
garantias, traçar limites e tornar impossível o abuso com que já tem sido 
exercido esse direito. 

O Sn. CAl\lPOS S,\.LLES. - Legalisar o abuso. 
O Sn. CoNÇALVES C1IAvi;;s. - Cohibir o abuso. Para os honrados Sena-

dores o Poder Executivo é mais legitimo representante ela liberdade do que 
o Poder Legislativo. 

O SR. CAMPOS S,\.LLES. - A differença está em que nós não queremos 
dar prerogativas porque não as podemos dar; . ó a Constituinte as 
podia dar. 

O Sn. COELHO E CA~11>0. - Estão dadas. 
O Sn. GoNç,\.LVES CuAvi;;s. - Mas tanto mais eu não comprehendo esta 

aprec iação injusta do honrado Senador, que entretanto já modificou hoje 
algumas de suas idéas ... 

SR. CAMPOS S.u.LES. - Não senhor, não modifiquei nenhuma; V. Ex. 
é que comprehendeu mal as minhas idéas. . 

O Sn. GONÇALVES CuAvEs. - Seria isso. Mas é tanto mais injusta a apre-
ciação do honrado Senador quanto, si attentado houvesse, si houvesse in-
tuito de desvirtuar as instituições federativas do paiz, a commisão seria 
apenas cumplice do Sr. IPresiclente da Republica, porque S. Ex., na mensa-
gem cujo trecho foi hontem aqui lido pelo honrado Senador por Goyaz, julga 
imprescindível e urgP.ntr regulamentar-se o art. 6.0 da Constituição, e esta-
belecerem-se os meios p,raticos que devem regular a intervenç:ão. 

Vê, pois, o honrado Senador por S. Paulo que foi por demais injusto e 
severo para com a Commissão . Esta consideração nos põe a salvo das incre-
pações do honrado Sen~dor, que são muito respeita veis, e que podiam pezar 
no animo do paiz em relação aos membros da Commissão. 

Não, senhores. Não somos conspiradores; não estamos aqui trahindo as 
instituições ; não temos p ensamento reservado ; queremos que se cumpra o 
preceito da Constituição; quer emos consagrar uma doutrina verdadeira-
mente constitucional, e garantir a liberdade, que é o que precisa ser garan-
tido neste paiz. 

O S!l. CosTA AzEVEl,)O. - Contra os excessos do Poder Executivo. 
O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - E ' justamente uma limitação ao Poder · 

Executivo ; é n este sentido que todos os homens de boa vontade, todos os 
espíritos patrioticos de em combinar os seus esforços. 

E' esta a nossa situ~ção ; é isto o que nós desejamos; são estes os nos-
sos intuitos. 

Vê, portanto, o holll'ado Senador que foi por demais severo e injusto 
attribuindo-nos um pen,samento, que a Commissão não podia ter sem com-
metter uma indignidade e uma traição. 

O Sn. CA..'\rros SALLES. - E u seria incapaz de tal attribuir a V. Ex. 
O Sn. GoNÇALVES Cf!AVES. - Si é um attentado, nós somos cumplices 

do Sr. Presidente da Republica. 
O Sn. LEOPOLDO DE BULHÕEs. - E' um attentado contra o positivismo, 

que quer concentrar todas as attribuições no Executivo. 
O Sn. C . .uIPOS SALLES. - Esse negocio de positivismo é um phantasma 

semelhante ao do sebastianismo. (Ha outros apartes.) 
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o SR. GONÇALVES CHAVES ... 
Ora, dizer-se que o desdobramento de um texto constitucional, de artigo 

de um estatuto presidencialista é obra de parlamentarismo ! (Muito bem!) 
Sr. presidente, é preciso collocar esta questão nos seguintes termos: ou 

deixarmos o vago, que está no artigo 6. 0 da Constituição, perigoso ás liber-
dades publicas, attentatorio pela sua ambiguidade contra a soberania dos 
Estados, ou é preciso determinar, definir o pensamento da Constituição, 
estabelecer limites, fronteiras, firmar regras, que sejam uma garantia para 
a realidade, para a efi'ectividade desse direito, tornando iropossivel a repro-
ducção dos abusos praticados pelo Poder Executivo . 

Nós temos o exemplo de Republ icas Sul-Americanas, temos infelizmente, 
em nosso paiz, horrores, que serviram para nos envergonhar no estran-
geiro. 

Sr. presidente, o modo por que encaro, e a commissão encarou a inter-
venção, indica exactamente qual é o fim desse direito supremo, dessa insti-
tuição anormal, mas imprescindivel; é todo de harmonia , de protecção, 
de paz, uma medida, que ~arante a homogeneidade nacional, satisfazendo a 
todos os interesses que o tederalismo consagra; concilia a soberania polí-
tica da nação com o governo autonomo aos Estados. 

Este é o fim confessado dessa faculdatj.e que tem a Nação de intervir 
nos ne"'ocios peculiares aos Estados. 

S. 'Ex. disse ainda que faltava á commissão o direito de interpretar o 
nrtigo constitucional, que era necessaria uma e"!llenda pelos tramites que a 
Constituição estabelece para a interpretação das suas disposições . 

Sr. presidente , esta proposiçfto enunciada pelo honrado Senador, tão 
experimentado nos negocios políticos, tão sabedor das doutrinas ronstitu-
cionaes, me causaria espanto se acaso eu nfto comprehendesse que o espí-
rito de S. Ex. estava preoccupado com uma idéa preconcebida. 

Senhores, todos os poderes publicos têm o direito de interpretar o esta-
tuto político, é mesmo uma condição para o exercício delles. 

Ha aqui, apenas, uma differença a notar-se; é a seguinte : a unico podei' 
que tem o direito de interpretar por autoridade e de modo geral, é o poder 
legislativo. O poder judiciario , subalterno nos governos constitucionaes 
mon;nchicos, é realmente um poder independente e lhe compete a interpre-
tação de autoridade, mas para casos especiaes. 

A interpretação, por via de autoridade e de modo creral, só compete ao 
poder legislativo, segundo é expresso no numero 33, do art. 35 da Consti-
tuição. 

A interpretação, por conseguinte, isto é, a reconstrucção, na phrase de 
Sa,•igny, do pensamento do legislador é uma funcção ordinaria de todos os 
poderes publicos. 

O SR. CAMPOS SALLES. - Em termos: o Poder Legislativo só far. inter-
pretação authentica, e, nesse caso, si se trata de interpretrar a Constituição, 
só uma constituinte ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - A interpretação, que não póde ser prati-
cada pelo Poder Legislativo ordinario, é aquella que modifica o pensamento 
da Constituição . 

Desde que se trata de crear direito novo, si o direito é constitucional, só 
uma Constituinte, ou só nos termos da Constituição se o poderá fazer. 

O Su. C.-1.MPOS SALLES. - Si V. Ex. entende que o seu projecto é um 
acto de interpretação, então cl~ve seguir os tramites constitucionaes. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Presumo que demonstrarei a proceclencia 
do que já disse, isto é, que o projecto é a expressão do pensamento da 
Constituição (Apartes.) · 
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Devo declarar que fui vencido, em a lguns pontos; o que ha é o resul-
tado possivel do accordo entre os membros da commissão. 

Eu, por exemplo, estabelecia o processo parlamentar, e a maioria da 
commissão entendeu que isto não era conveniente. 

Mas , como dizia, a interpretação authentica e por modo geral não pócle 
ser praticada pelo Congresso em funcções ordinarias, quando eUa tende a 
modificar o pensamento da Constituição, , cria direito novo ; mas, interpre-
tação, que tem por fim determinar o sentido exacto, tornar claro e preciso o 
pensamento da Constituição, interpretação declaratoria, senhores, esta não é 
negada a nenhum dos poderes : ao Poder Judiciaria, na sua esphera de 
acção; ao Poder Execu tivo, tambem na sua esphera de acção, e ao Poder 
Legislativo de um modo ger al e obrigatorio para todos os pod eres. 

Nunca se poz isto em duvida; e é, por isso, que me causa admiração a 
doutrina do honrado Senador por S. Paulo. 

Ora, si o projecto, como hei de demonstrar, é a expressão do pensamento 
constitucional, com as g·arantias que estão na lettra e no espírito da Consti-
tuição, nenhum embaraço havia para a commissão em determinar, definir, 
no projecto , a ·competencia para o exercicio desse direito, assim como, em 
relação ao art. 2. 0 , para definir esta locução vaga - fórma republicana fede~ 
rativa. 

O honrado Senador por S. Paulo no interesse de concentrar argumentos 
em bem da sua opinião, affirmou que na America do Norte, na Suissa, e na 
Republica Argentina, a intervenção nos negocios dos Estados é admittida, 
mas sob a condição de ser solicitada pelos respectivos governos estaduaes. 
S. Ex., para provar t(SSe seu asserto, fez uma leitura muito rapida dos 
diversos artigos dessas constituicões. 

Não quero cansar 'a attenção' do Senado procedendo á leitura de todos 
esses artigos, sendo-9e bastante chamar a attenção do illnstre collcga para 
a constituição americana, secção 4 .. ª do art. 4. 0 , para a da Suissa, arts. 5. 0 , 

6. 0
, 16, 85 e 102 e para a argentina ar ts. 5.0 e 6.0 

Senhores, a interv('mção é determinada por causas diversas. 
O Sn. LEOPOLDO DE BuLnÕEs. - A questão não é essa : - lá nflo se 

cffectua a intervenção sem a solicitação. 
O SR. GONÇALVES ÇT:JAVES. - E' justamente o equivoco; a requisição é 

nccessaria sómente quando se trata de dissenções intestinas. Não é theoria, é 
pratica que se apoianjl lettra das constituições . Ellas estabelecem tres casos, 
nós temos quatro ; i. º, invasão estrangeira e invasâ.o de um outro Es tado ; 
2 . 0

, inversão da Jorma republicana federativa; 3. 0 , para manter a ordem nos 
Estados; 4. 0 , para dar completa execução ás leis e sen tenças f'ederaes. 

Pois bem, a nossa Constituição só exige a solicitação elos governos dos 
Estados no caso do n . 3. 0 

O Sn. LEOPOLDO IlE Buu -rÕEs. - Dá um aparte. 
O Sn. GoKÇALVES CHAVES. - Na Suissa dá-se a mesma cousa; mas no 

final do art. r6 da coitstituição suissa se vê que, mesmo nesse caso, a inter-
venção póde ser feita exproprio jure. 

O Sn. QurNTINo BocAYUVA. - Nos outros casos não ha necessidade de 
solicitação? 

(Ha outros apar tes .) 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - VV. EExs. estão fornecendo argumentos 

em favor do projecto, e eu me servirei delles. (Continuam os apartes.) 
_ Mas, exceptuado o caso do n. 4 do art. 6. 0 , a nossa Constituição não é 

smão uma cópia das constituições argentina e da americana. 
A constituição suissa não faz depénder de solicitação a intervençào 
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para estabelecer e manter a ordem nos cantões; não é condição do arl. 16, 
ultimo paragrapho que não foi lido por V. Ex. 

O SR. CAMPOS SALLES. - Quando a nação corre perigo, não ha neces-
sidade de solicitação. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES. - Os nobres senadores conhecem perfeita-
mente estas disposições . · . 

Só nos casos de perturbação da ordem a requisição é necessaria na 
Republica Argentina e nos Estados Unidos ; e é justamente este o nosso 
direito. Em todos os outros casos a União procede ex proprio jure, tem o 
direito de intervir independente de solicitação. 

Na Suissa, porém, nem ao menos este terceiro caso tem as limitações 
das constituições brazileira, argentina e americana ; alli, dada a perturbação 
da ordem nos cantões, o governo suisso póde intervir, como aconteceu no 
cantão de Tessino em 1889, onde a intervenção teve justamente esta 
procedencia. 

O Sn. QuINTINO BocAYUVA. - Mas foi solicitada. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não foi; e o art. 16 da Constituição é 

muito terminante : diz que serão levadas á conta do cantão as despczas de 
intervenção armada; os cantões pagarão essas despezas, quando requi-
:sitarem a intervenção, ou derem motiCJO a ella. De sorte que, mesmo a 
intervenção neste caso não precisa ser solicitada. 

O nobr e senador malsinou as attribuições legislativas da representação 
nacional, fez a apolo~ia da doutrina positiva para defender a constituição 
do Rio Grande do Sul. 

O SR. CA1\1POS SA.LLES. - Eu não fiz a apologia de doutrina nenhuma, 
apenas citei a opinião de dous escriptores para mostrar como não tcru 
razão ... 

O SR. GoKÇALVES CHAVES. - Não entro nesta questão, não quero ser 
desagradavel aos meus illustres amigos, representantes do Rio Grande do 
Sul, mesmo não acho que venha a proposito essa discussão agota, e nem 
eu tenho elementos completos para formar juízo a respeito de semelhante 
questão. 

O nobre senador citou ainda Stuart Mill ... 
O Sn. CAMPOS SALLES. - Para mostrar o modo por que elle comprehende 

a faculdade legislativa. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Mas eu não posso conciliar a doutrina 

enunciada pelo nobre senador com a desse escriptor, quando procura 
caracterisar o regímen representativo . 

Diz elle que o poder legislativo é o poder supremo do paiz, exerce 
inspecção e Jiscalisação sobre todos os outros poderes, e é esla supremacia 
do poder legislativo que caracterisa a essencia do regímen representativo. 

Não posso, repito, conciliar esta opinião de Stuart Mill com a doutrina 
enunciada por V. Ex. 

O Sn. CAMPOS S,\LLES. - V. Ex. leu em Stuart Mill governo repre-
sentativo? 

O Sn . GONÇALVES CnAvm;. - Li e é justamente por isso que faço esle 
reparo. (!Ia di1Jersos apartes.) 

Emfim, seja como for não nos demoremos nestes incidenles que não se 
prendem intimamente ao projecto. 

O que é verdade é que neste ponto S. Ex. fallou contra a Con ·tituição, 
e cfual estabeleceu normas que devem ser observadas pelas organisaçües 
po iticas estaduaes ... 

Mas, eu disse que S. Ex. tinha fallado contra a Constituição neste ponto, 
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porque realmente ha de concordar o honrado senador que os Estados para 
organisarem as suas instituições teem o modelo, os limites traçados na 
Constituição Federal. Si a Constituição Federal estabelece o regirnen, a 
distribuição e coordenação dos poderes, e determina por conseguinte as 
bases sobre as quaes devem ser assentadas as instituições politicas 
estadoaes, não posso saber porque processo logico S. Ex. chega á conclusão 
de que .estatutos políticos estaduaes, que violam estas normas, não se 
afastam do systerna representativo. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS. - Quaes são os que violam ? 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Não quero entrar nesta appreciação, mas 

como V. Ex. me provoca direi alo-urna cousa. 
Senhores , a· Constituição do füo Grande do Sul com relação á coorde-

nação dos poderes consigna esta cousa estupenda, q1rn nem é o ref erendum 
da Suissa, nem a democracia do povo atheniense, nem os comicios do 
povo romano ; o Poder Executivo é o legislador com o referendum das 
camaras municipaes ; sómente como uma excepção, é que se dá attribuição 
legislativa ao Congresso ! 

O Sn. PINHEIRO MACHADO. - E ' maís que tudo isso. 
O SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs. - O Congresso é para votar a receita. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não tenho neste momento elementos 

para analysar de completo a Constituição do Rio Grande, mas VV. EExs. 
querem por força que eu entre nesta questão. Não o farei. 

Sr. presidente, s_Qbre dous pontos mais f'allou o nobre senador 
por S. Paulo . S. lj:x. sustenta que a intervenção nos casos dos 
ns. r. 0 , 3. 0 e 4. 0 do art. 6. 0 pertence ao Poder Executivo, e apenas destacou 
para competencia legislativa o do n. 2 . S. Ex. perB'untou ainda, contes-
tando o proj ecto de qu,e modo a União faz o reconhecimento da legitimidade 
dos governos dos E 19tados? Procedendo á verificação de poderes em 
detrimento . das soberaµias dos Estados? Deixarei de attender por em quanto 
a estes dous pontos, porque, quando tratar de definir a natureza e a 
competencia constitucional do Poder Executivo, terei occasião mais azada 
para apreciar os argmµentos do nobre senador. 

Sr. presidente, eis o que eu tinha de dizer em respos ta ás considerações 
produzidas pelo nobre senador por S. Paulo. 

Vou entrar no exajCile do projec to. 
Sr. presidente, o parecer assignala que a commissão teve necessidade 

de interpretar o artigo 6.0 da Constituição para definir a locução vaga, cheia 
de ambiguidades que ~ empregada neste artigo : - Governo Federal. 

Realmente deixarilo de existir garantias para o exercicio legitimo do 
direito de intervenção, si não for definida a competencia do poder quem tem 
de exercer esse direito. 

E' preciso determinar-se, si ha uma competencia commum, como 
entendem alguns, ou ~i existe uma competencia originaria. 

. Neste estudo, Sr. pres_i.dente,. antes de. t\ldo, pe~irei as noções primor-
diaes aos fundamento~ plulosoph1cos do dl.l'eito publico moderJ:!O. 

Sabe V. Ex., sab:e o Senado que a divisão de poderes, não é uma 
cr eação arbitraria dqs publicistas, não é uma concepção ideologica ; 
corresponde muito pelo contrario a necessidades fundamentaes, a interesses 
que são dominantes nll.S organisações políticas. 

O Sn. LEOPOLDO ~E BbLIIÕEs. - Hoje é um axioma. 
O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - A divisão dos poderes, é o apparelho 

fJ ll C transmitte a acção da soberania nacional. 
A soberania nacional , como sabeis , é indivisivcl e inalienavel ; mas 
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serve-se de orgãos, institue orgãos pelos quaes ella attende a todos inte-
resses que regem a vida nacional. 

Ora, Sr. presidente, o primeiro e o principal orgão da soberania é 
exactamente aquelle que tem a direcção, que exprime o pensamento, é o 
orgão legislativo. 

O que, como disse ha pouco, referindo-me a um conceito de Stuart Mill, 
caracterisa o regímen representativo , é a supremacia do poder legislativo . 

• O ?R. Q: BocAY_ovA. - A omnipotencia é que VV. EExs. querem. Isto 
nao existe neste reg1men. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Não queremos a omnipotencia do Poder 
Legislativo, mas sim a sua incontestavel preponderancia. 

Só na Inglaterra existe a omnipotencia legislativa; em nenhum outro 
paiz, mesmo nas monarchias representativas, o parlamento não póde tudo. 

Mas este caracter da supremacia que é inherente ao poder de delibe-
ração, não podemos, mesmo no regímen de poderes limitados, como é o 
regímen presidencial, negar ao legislativo . 

Sobre este ponto, prometto a V. Ex., no seguimento do meu discurso, 
para não estar a repetir idéa'l, fazer considerações mais desenvolvidas, as 
quaes V. Ex. espere para contestar. 
. E' preciso, Sr. presidente, para garantia dos interesses a que me referi, 
que o orgão do poder de deliberação seja distincto do de execução . 

Mas o poder de execução tem de attender a interesses de ordem diversa; 
ou a interesses de ordem publica, ou a interesses de ordem privada. 

Não recordo essas noções elementares ao Senado sinão como elemento 
de discussão. · 

O Senado comprehende que não estou fazendo uma prelecção, e estou 
certo de que não ha de commetter a injustiça de pensar outra cousa. 

O poder de execução, dizia eu, attende a intP.resses de ordem publica 
e a interesses de ordem privada. Dahl a separação, ou a distincção entre o 
Poder Executivo e o Poder Judiciaria. 

Ora, Sr. presidente, pergunto ao Senado, e peço aos honrados Senadores 
que reflictam, nos casos de intervenção, de que se cogita'? De interesse de 
ordem publica ou política, ou de interesse de ordem privada, de interesses 
individuaes? 

Esta é a questfw ; e elucidada ella, chegaremos necessariamente á 
competencia do poder que tem de exercer o direito de intervir. 

Sr. presidente, além das funcções que estão estabelecidas nos preceitos 
cons titucionaes, nenhuma lei positiva traça front~iras ou limites entre o 
que é judiciario e o que é politico . 

Esta distincção resulta claramente, mas de modo implícito, do exame 
da natureza dos direitos, que cada um desses poderes tem por missão 
resguardar ; resulta das funcções que exercitam na pratica de sua acção 
constitucional. 

Pois bem, senhores, á luz desses principios geraes póde-se affirmar que 
todos os casos de intervenção são de ordem política . .. 

O Sn. Q. BocAYUVA. - Neste ponto, apoiado. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - ... porque todos elles dizem respeito a 

interesses de ordem publica, que não afl'ectam a esphera dos direitos 
individuaes, que é propria do Poder Judiciario. 

O Sn. LEoPor,no DE Buu-rÕEs . - E os crimes políticos ? 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - São certamente da competencia do Poder 

Judiciario, e não constituem casos de intervenção. A violação de um 'direito, 
qualificada crime ou delicto, é do domínio do direito privado, ou seja 
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pratica,dú contra uma pessoa natural, o 4omem, ou CQutra uma posso a 
juridica, qual é o Estado. 

A- punição dos crimes é µm acto or:dinario de fun~cionaqiento do Poder 
competente, pela lei e pela uatureza d,a yioJfl.ção ; e a int,erve:qção no11 
negocios peculiares aos Estados é um acto supremo da soheranif:I., de 
caracter puramente político. 

Póde ter por origem ou causa um facto çl~ ordem jud\ciaria, çomo, por 
exemplo, uma sentença do Supremo Tribunal Federal, que seja desres-
peitada pelo governo estadoal. Mas, si é preciso intel'vir, neste 'caso, o acto 
da intervenção é todo político. 

O Sn. MonAES BAitRos. - Mesmo quando se trata de düieito11 aqqui-
ridos por individualidades, como 110 caso de Sergipe?. 

O Sn. GONÇALVES CuAvEs. - Não existem tirns direitos adquiridos, 
porque estes só teem por ohjecto os direitos pafrimoniaes . (Apoiados.) 

Pergunto ao honrado Senaclor : quem é 6 . titu1ar desse êlireito ? 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - ~· uma ·que1:;~ão polítk!l, :incon~esta

velmente. 
O Sn. GoNÇ.\LVES C1µ:vi;;s. - Q'leIP é ? E' a pessoa que se acha 

investida do cargo ou quem delegou esse poder? 
Q titular é, neste CílSO, o soberano, e o so:Pe:rílll.O é o. povq. 
O Sn. MonAES BARROS. - Então a intervenção tem sefllpre caracter 

político, mesmo em um caso desses ? 
O Sn. Go'.\'ç.u.v:i;:s CuA.YEs. - Sim, esta questão é eQJinentemente 

política. (Trocam-se oarios apartes entre os Srs. Moraes Barros e CP.e lho e Cam-
pos e Leopoldo de Balhqes.) 

Sr. presidente, mesmo no cafio cj.o n. 4 do pro,jecto - execução das 
sentenças e leis federa.ri>, a Illflteria é piep:imen~e politic{l . ~ste caso, que 
não é cogitado, em :p.{'lnhi1ma outra constituição federal, tem symp~·e g 
caractar político. · 

E' preciso, quando se trata do direito qe intervenção, descrim4iar Çluas 
faces muito distinctas : a il+tervenção armaçla do :Poder Executivo, que é o 
poder de acção; e a. ca1tsa e o direito que ju!?tifica!ll o facto dfl. ingerencia 
aa União, da soberania nacional nos negocios peculiares aos Estadoi;. 

No caso do n. 4, ~upponhamos, como já figurei, qlte uma sentença 
federal não é CuU\prid9-; çlepoii; de decidida uma causa tia emba aço/l, ou 
promovidos pelo~ poderes puplicos elo~ ~sta4os 011 por quaJquer outra 
causa, de modo que não póde ser cumprida a deçisão elo Suprelllo Tri.punal: 
que ha a fazer ? 

Até aqui a quest~-p judtciaria; parl!. fazer cumprir esta cl<;:ci~ão é 
uecessario que a União iriterfira nos governos dos Estados. 

Esta intervenção r.1óde ir ao ponto de inverter inteira!llente íls relações 
políticas que ligam o Estado á União; e é justamente esta segun4í'1- p,(lase 
que e§capa á conwetencia do .Poder Jµdicig.rio ; eslabelf)cicla a re1>iS~ê:µcia a 
seus decretos, ás suas deci§!Ões, é precisq qu!=l ellat3 sejq:p1 cµnn~riçlas., e parft 
o serem, a intervenção ela União pód<;: Íl' até ao ponto da ~uppres.s~o da 
soberania dos Estados. 

Nes~a segunda pbase, o Pocler Judicia.rio tçrp. de se dii;jgi.r ao poder 
competente, ao poder nolitico, e este é que terµ. o direito de, intervindo, 
levai· o acto de intervenção até onde seja. necessario pl).ra cumprir a deçisão 
do Supremo Tribunal. 

Vê-se, por conseguinte, que, mesmo no caso do n. 4, em que parece 
que só s.e trii.ta de urp.a execução de sentença, par!J. a qual a Constituição 
estabeleceu os executores, porque em um dos seus ai·Ligos. diz que a:; 
sentenças do Pocler Jµcliciftrip, serij:o dadas á e4ecução pelos of11ciqf.s 
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judicia.rios dR União Federal; mesmo neste caso , escapa á competencia 
judiciaria o acto de .intervenç;í.o; é neçe1>sario o apparecimento ele um outro 
poder, e então o facto toma o caracter politico, porqlfe vae incidir sobre as 
relações que o direito publico federal estabelece entre os Estados e a União; 
e vae incidir de modo que póde até levar ti. Sl!ppressão momentaneª destas 
relações, isto é , fazer dcsapparecer, em pericido dado , µma sober•a.nia 
esta.dual. Esta é a razão por que, ainda no n. 4, a questão é evidentemente 
política. (Apoiados.) 

Assim, temos es te criterio para julgar si o Poder Judicia.rio póde em 
alguma circum~tancia, em alguma hypothese das iµcluidas no art. 6, 0 da 
Consti tuição, exercer o direito de interve~ç4o . E' urna funcção 1 como cj.isse , 
evidentemente política. · 

Porém, nenhum publicista dá ao Poder Judicia.rio esta competencia, 
nenhum publicista sustenta que o Poder Judicia.rio tenha cornpetencia. para 
decidir questões, que são essencialmente politicas . 

A acção cj.o Poder Judicia.rio é lirpitada pela sua natureza; está limitada 
na lei escripta, µos artigos da Constituição. 

A &cção do Poder Judiciario só comprehende as coµtestações de direito, 
que se dão entre partes . · 

E' verdade que exerce uma funcção política em a no~sa. organisação. 
O Poder Judicia.rio decide da constitucionalidade ou inconstituciona-

lidade das leis e dos actos do Pocj.er Executivo ; mas ainda nes'ta funcção 
o -Poder Juc].ici;nio obedece a esta ordem de ç.onsiderações, circumsc11eve-se 
á orbita dos interesses individuaes, porque só age provocado, ern caso 
concreto e em face de um direito expresso cm dispos·ição de lei ou da 
Constituição, e simplesmente para resguardar os direitos indivicJuaes. 

Esta é a missão, pela dm+trina e pela Constituição de 24 de fevereiro, 
que tem o Poder Judicia.rio, apezar de ser nos r•egimens federativos que imi-
Lam o reglmen americano, muito mais amplo do que o é nos systemas polí-
ticos europeus , onde tem um caracter subalterno e é quasi um ramo do Po-
der Execu tivo. 

Poderão dizer que no empeachement o juízo politico que exerce o Con-
gresso é uma deschi.ssific&ção. 

Assim como ao Con~resso copipete umq. funcção judiciaria, póde com-
petir ao Poder .Judiciario "uma funcção politica. 

Mas, senhores, que é o empeachement senão um jt1Igan1ento politico, 
nas suas consequencias , na sua essencia, sob a garnntia sàlµtar das formu-
las judiciaria ? 

Guarda a fórma judiciaria, mas o acto em si, a instituição é toda polili-
ca; o juízo politico não está adstricto ás regras fixas, como es tá o Poder Judi-
ciario; obedece a considerações exclusivamente de ordem publica. 

Sã.o apreciações de ordem politica as que devem justiiicar as decisões 
no exercício desse direito ... 

O Sn. MonAEs BAirnos . - Mas as questões que es tão pendentes em Ser-
gipe, na Bahia e em Pernambuco pedem julgamento judicia.rio e não julga-
mento politico. 

O SR. GONÇALVES CuAvEs . - N<'j.o posso admitLír, nem pernnte a lettra 
da Constituição, nem perante a doutrina, que haja materia judiciaria em ne-
nhuma das hypotheses do art. 6. 0 

O SR. MonAEs B~0s. - Então V. :j!:x. confessa que o projecto não Lem 
applicação alguma a estes ca11qs pe~dentes? 

O Sn. G0Nç~vm1 C1uvn:s . - Nós ntto fizemos sinão d~flnir co1µpe~en
cias e o que sej 1J. f ópna repi1blicana i~derativa; não prejµlgamp,& nenblj.m caso 
occurrente. 

O plano elo projecto é este ; defi~e-1'!~ a c;ompetenci&, !.imita-se o vago, 

,. 



328 -

a elasticidade da locução - fórma republicana federativa; - dá-se a com-
petencia ao Congresso; e, nos casos dos ns. r, 3 e 4, se a confere provisoria-
mente as Poder Executivo, sendo de competencia privativa do Congresso o 
do n. 0 2. 0 

• 

O SR. Q. BocAYUVA. - A Constituição deu ao governo federal e V. Ex. 
dá ao Congresso. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - V. Ex. toma a palavra - governo - em 
sentido restricto, esqueceu-se de que - governo federal são os dous pode-
res politicos da nação. 

Hei de demonstrar isto com os proprios artigos da Constituição . 
O nobre Senador evita a difficuldade, afastando esta significação das 

palavras governo federal. 
O SR. MoRAES BARRos. - Pergunto a V. Ex. si a commissão reco-

nhece que o proje~to não comprehende os casos de Sergipe e Bahia? 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - O projecto como disse, limita-se a esta de-

finição de competencia e a determinar o sentido do n. º 2.0 do art. 6. 0 

A respeito, porém, dos casos occurrentes (foi pensamento da commissão), 
o projecto nada diz, reserva-os pai:a as discussões especiaes do Congresso. 

O SR. MoRAES BARnos. - Dá outro aparte. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - E' preferível uma solução para cada hypo-

these, porque assim se apreciarão de modo completo os elementos especiaes, 
as circumstancias, a modalidade de cada um caso, a commissão entendeu 
que não podia á priori determinar todos esses casos ; al)ranger todas as 
hypotbeses passiveis, t raçou a competencia do poder interventor e deixou á 
este a apreciação de cada caso occorrente. 

Eis o pensamento da commissão, que está exarado no projecto. 
O. SR. PRESIDENTE. - Devo avisar ao nobre Senador de que a hora es-

tá dada. 
· O Sn. GONÇALVES CHAVES - Eu iambem sinto-me muito fatigado; peço 

a V. Ex. que me permitta continuar amanhã o meu discurso. 
O SR. PRESIDEN.TE. - O nobre Senador será attendido. · 
(Muito bem, muito ,bem. O orador é cumprimentado por muitos Srs. Sena-

dores.) · 
A discussão fica adiada pela hora, continuando com a palavra o Sr. 

Gonçalves Chaves. 

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO 

O Sr. Gonçalve$ Chaves. - Sr. presidente, na ultima sessão, domi-
nado pelo cansaço fui obrigado a interromper as considerações com que 

perante o Senado justificava o projecto em discus-
2.ª Discussão são. 

. Venho hoje dar remate á exposição de minhas 
do proJecto n. º 43. idéas; e sejam as minhas primeiras palavras de 

cordial agradecimento a V. Ex. pela attenciosa 
benevolencia, que se di~nou ter para commigo, suspendendo a sessão e man-
tendo-me a palavra para concluir a defeza do proj ecto, tão fortemente com-
batido pelos Srs . senaqores que o teem impugnado. 

Não tem o meu espirita desvendado os motivos de tão systematica im-
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pugnação, pois só vejo no projecto garantias e garantias amplas ao regímen 
federativo. (Apoiados e não apoiados.) 

Mas preciso pôr termo ao que tenho de dizer sobre o assumpto, e por 
isso peço previamente aos meus honrados collegas, que me teem honrado 
com seus apartes, uma desculpa. -

O Senado está fatigado de ouvir-me (não apoiados geraes); cumpre-me, 
pois, terminar o meu discurso, e por este motivo, unicamente, é que evita-

' rei responder a to(/.os os apartes, que, porventura, me sejam dirigidos. 
E' provavel que volte ainda á discussão, e então tomarei na merecida 

consideração as objecções que me forem oppostas, deste modo. 
Analysando a competencia do Poder Judiciario para intervir nos nego-

cios peculiares aos Estados, acredito ter chegado á conclusão de que seme-
lhante competencia falha a esse Poder. · 

Estudei as attrilmições do Poder Executivo, já examinando a sua organisa-
ção institucional, a esphera das suas funcções, como poder politico, já, em 
relação a maleria de intervenção, particularisando o estudo perante a nossa 
Constituição e as dos diversos paizes que se regem pelo systema federativo 
republicano, já soccorrendo-me das luzes dos publicislas, que teem escripto 
sobre o assumpto; e, em verdad e o digo, cheguei á convicção de que fallece 
áquelle Poder competencia para exercer exclusivamente o direito soberano 
de intervir na economia dos Estados, nos termos do art. 6. 0 da Constituição 
brazileira. 

Seja-me permittido, ás autoridades de grande peso, cpte invoquei para 
sustentar a these que havia formulado - da incompetencia do Poder Execu-
tivo,. accrescentar uma autoridade que não póde ser suspeita á Republica ; 
a autoridade de um publicista festejado, e q,ue tem grande responsabilidade 
pela verdade da idéa republicana, porque Joi, desde os primeiros tempos, 
um dos mais valentes propagandistas do regímen republicano federal. 

Refiro-me á autorisada e competente opinião do honrado Senador pelo Rio 
de Janeiro, o Sr. Quintino Bocayuva CJUe, relator do parecer da Commissão 
de Constituição e justiça sobre o pro)ecto apresentado em 24 de maio de 
1893, pelo então Senador, o Sr. Theodureto Souto, parecer no qual se en-
contram justas e judiciosas apreciações a respeito da competencia privativa 
do Poder Executivo para intervir, disse o seguinte (liJ) : 

" A Commissão relendo o capitulo 3. 0 da Constitnição da Republica, 
que tem por titulo - Das attribuições do Poder ExecutiM - não encontra 
em nenhum dos paragraphos numerados do art. 48 (todo elle comprehensivo 
das referidas attribuições) clausula alguma pela qual se faculte ao Poder 
Executivo permissão para intervir nos Estados, directa QU indirectamente, 
por si ou delegado seu, salvo nas hypotheses previstas nu § 15, o qual é 
concebido nos segnintes termos : 

" Declarar por si ou por seus agentes responsaveis o estado de sitio cm 
qualquer ponto do territorio nacional, nos casos de aggressão estrangeira ou 
grave. commoção intestina" (art. 6. 0 n. 3. 0

, art. 34 n. 21 e art. 80 da Cons-
tituição). " 

E ainda mais ( l(!j : 
" Si ao Poder Executivo se concedesse essa faculdade, minada pela base 

licaria a federação dos Estados e a União brazilefra, vacillante no seu ali-
cerce , fac.ilmente se esboroaria ao primeiro golpe que sobre ella vibrasse o 
poder. " · 

• Em taes condições não teríamos um presidente da Republica, mas um 
verdadeiro dictador e a força centri!'uga do poder não contrabalançada pela 
!'orça centrípeta, daria logar á installação ele um cesarismo avassallador e 
rncontrasta vel. n 

Não foram outras, Sr. Presidente, as considerações que me occorreram 
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soberano de intervir nos negocios peculiares aos Estados. 

O Sr . .JULro FROTA. - Pa.:ca a reorganisação dos Estados. 
O Sr. GoxçALVES CHAVES. - Não senhor, o honrado Senador pelo Rio 

de Janeiro ente11de que a palavra - Gover:qo Federal - refere-se ao con-
junto dos tres poderes ; n:ias arialysando o projecto alludido, que çlava e}fclu-
sivamente esse d,ireito ao Poder Executivo, vincl1.j.ou a questão ao art. 6. 0 da 
Constituição e declarou, nos termos que acabei de ler, í:1ue é, de todq ponto, 
inacceitavel e maüi - que seria um perigo para as liberdades pul{Iicas a 
concessão de semelhante faculdade ao Executivo, privativameJlte. Refertu-se, 
portanto, a toda rµatel'ia do art. 6°. 

Sr. presidente, demonstrada assim, a inCOillpetencia do Poder Exeç~tivo, 
eu procurei tornar claro que ao Poder Legislativo, j á em virt11de de urna 
faculdade implicit~, contida nos numeras 33' e 34 do art. 34 da Coµstituição, 
j á porque a materia do art. 6. 0 affecta á soberania dos Estados, já porque 
o Poder Legislatjvo é o orgão mas i!I!mediato da soberania nacional, mesrpo 
no regímen presidencial americano (razão por que inspira mais confiaµça ao 
povo), já finalmente porque a intervenção pelo Congresso estatue o processo 
que mais garantias offerece em bem do acerto da medida extrema da ip.ter-
venção, digo, ao Poder Legislativo compete originariamente es~e direito. 

Sr. presidente, apoiado na pratica do systema federativo, especü~1r[\eµte 
nos paizes em cpie elle se affirma, comq brilhante realidade, na America do 
Norte e na Smssa; apoiado na opinião dos políticos mais enüµentes, dos 
publicistas mais autorfsados lia Republica Argentina; na orgariisação c9ns-
titucional do Mexico, eu conclui que a faculc].ade de intervir nas relações 
politicas dos Estad9'? federados é uma prerogativa do Legislativo e prero-

. gativa iqherente á índole do nosso nigimen. 
E, senhores, é ta~ !!- relevancia que Q legislador constituinte attribue á 

soberania dos Estados çrue, sabe o Senado, na Co1111titqiçã9 forlf\l~ou l.llll 
preceito prohibitivo, vedando ao Congresso, ainda em funcções coµstituin-
tes, delib~rar sobre materia tendente a alter~r o regimeµ repul:llicanq fede-
rativo. (Apo(ados.) · 

Ora, justamente (lste ponto qe vista, o ~ais elevaqo qo 11os~o edi(icio 
constitucional é ta!llbe[U na soberania relativa do11 Est~dos a sua culminan-
cia; affectancfo essa sol:lerania interessa directarnente o principio fecJ.erativo. 

E ~ma ve~ que a Constituic;ão em defesa deste prinéinio e em protecção 
aos :jj;stado& estábelece qs casos de intervenção pelo Poder FeçÍer:ci-1, a IJ,eµhum 
ramo desse poder póde <lompetµ. tão ardu:ci. r;i melindrosa tareJ'a1 stn~o áquell~ 
que tem a direcção, qqe representa a inteUigencia no corpo soci:ci-1. Jd Vivien 
dizia - que o Legislativo era a cabeça, o :p;x~cµtiyo - o braço d?-cnie1le 
corpo. 

Sr. preside:qte, quando por occasião das desordens aconteciqas DO c::antão 
suisso do Tecino em 1889 -, a que já allucJ.i Do meu anterior discurso, a 
Confederação interveio para restabelecer a ordem e garantir direitos politicos, 
foi a intervenção feitll- pelo Conselbo Federal, na ausencia da Asseµibléa 
Federal. 

Reunida esta, levou o Conselho Federal ao seu conhecimento o facto da 
intervenção, pediDdo-lJ:\e a approvação dos seus actos. 

A approvação foi Qoncedida por um decreto legislativo; e a Commissão 
da Assembléa NacionpJ , que teve ele dar parecer sobre o caso, dividiu-se, 
parte concedendo a apf rovação solicitada, outra parte recusando-a. Porque 
esta recusa? . 

Em virtude de um principio que não soffre contestação no systema pre-
sidencial da Suissa, isto é, a supremacia da Assembléa Federal. 

Analy§?ando a clispoliição constituc~onal que 13ó perinittcy ao Co11selho 
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Feder:i.i inWr~ir Píl ap.!;!encia do Congl'esr;o, C\1.ja app1>pvjlção torna-se peces-
§aria para a vali<lade do acto ~terventqr, ne§sas çqndj.ções, dizia q, parte da 
commi!'l1ião que recusava approvar o:> éj.C\tQs pratii:;ados: " E' o q\le explica 
porque a ordem de uma intervenção é reservada, não ao CoI\s~ll:io Federal, 
(Poder Executivo) mas á autoriçl,ade suprema da conjeçl,eração, isto é, d 
A,ssembléa Federal (co111posta do Cm+seH10 Nacional e do Conselh9 cj.qs Esta-
dQs .) '1,' ambem o Coµ!;!elho Feileral só póde recorrer á medidas provisqrias e 
élêve reservar á J\.&sembléa Federal as medidas definitiVjlS. •! 

Não era a c).eclaraç~p dq. supren.1?-Gia dq. Assembléa Fedeyr.al o que qiviçlia 
a commissª-o, rqas o modo de irtterpretar aê faculd11c!ef? provisorias dp fü;:e-

' cutivo. (Apartes.) Realmen~~, lf~O póde haver acontecifllento m<1-i1? momen-
toso no nosso regímen de governo , do que a intervenção ; ou ella seja com-
pleta, ou incompleta. Em todo C!J.SQ, rompe-se o equilíbrio politico entre o 
Ef?tado e a União. 

Q Sn. GonnÊA DE AHAUJO. - Assim o melhor é acabar-se com a inter-
venção . 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Para acabar com a intervenção, o meip 
unico é refoimar-se a Constituição, eliminando o seu 'artigo (i0 • f\_ntes disso 
havemos de te l-a , como instituição constitucional, nã9 certamente, como 
meio ordinario de governo, mas no caracter que a Constitlúção The i rpprime, 
isto é, de ~m julgamento feito pela naçij.o soberana. -

ü' s~. CojIBft~ D:i' A.i1.f\."QJO . - o que acho é Cll[e éJ. iµteryep?ão é par.\l 
m~nter o equiW)lfo politicq e i+i\.o pq.ra ·rompel·o. 

o Sn. Go)'IÇ4LV1]:S ÇrIAVj]:S. - Bem entendido; o eq1ü li.brio noliticq, GOTI\0 
sig·piflcanqp ~ hqmogeneidad,e Jfacipnal ; rn q.s em reiaçãp ao E&taclo qlle sofüe 
a intervenção1 rompe-se o equjlibrio das relé).ções politicas, orçFna1fas, eµtre 
elle e a União: a soberania estadual fica, etlf part!'l Ol]. I\O, tpdQ, ab~orvida, 
afé que c~s,.e íl acção interventora. 

Sr. presidente, o ho11r;:i.qo Senaçlor pelo J:tio de Janeiro contest~li-n~e que 
ViTa.EJping·ton houvesse reconhecido a inic~attya do Congre!OJso, !J. sua cçnnpe-
teµcia para aµtorisar f1: in ~erveI\çi\.o, motiva,c].a por cpmr1:wções :intestinas; 
coqtestoµ mais , a asseveração de que a lei de 28 de fevereiro de 1:i95 tivess~ 
auto:risado o Presidente dos Estados Unido$ a ir1.tervfr, ql].ando julgasse 
conveniente, nesses casos. 

'r e11ho aqui, "sf . presidente, a Mensagem dirigicla por WashingLp:ri ao 
Congresso : é lp.n mo11mnento ele sabedpria política, de patriotismo e indic(l 
a elevação de sentimentos de que se achava possuído esse grande horµem, 
a quem a Historia venera e sagra GOID a immortalidaçle. (Muito bem. ) 

El}e nãp desdenha invocar o nome de Dei1s. 
<1 W com o pensamento po~;to na beqevola indu)genciµ do Céo, pol' pieio 

da qual o. povo Amertcano r;e toruon uma 11açfio : venqo a prosperiçl.A-41" 
geral do nosso paiz e antevendo as riquezas , o poder e a felicidade, i!- que 
elle p~rece destiµ{!.éJ.o, qw;i veqho com o piais pvofunclo pezar annllnctar-vos 
m1e Q.urante a vqs13a ausencia houve alguns cidadãos dos :JJ;stados Unidos, 
c11pazes ae u ma ins-µrreição . . 

E JU cfeva,· segµ,nçto a natw,~zc:- çf_o rw~.w governp e par·a sua. estabilidade, 
qize nao p oçle ser a,balada pelas inimigos da ordem, f çizer-vos francamente a 
narraçâo desse acontecimento . " 

Ahi está o reconhecixµe11to de que ao Congresso era devida pelo pri-
meiro Presidente dos Estados Unic]qs a mjp11ciosa conta çlo13 actos de inter -
venção; o reconhecimento de que era mister a approvação do CoI\gres,so, o 
que quer dizer, a confissão de que a este pertence a autoriçlade originaria 
para semelhantes actos. (Apqrtes.) . 

A Mensa,gem é por demais lp11ga, razão po1· que não a tr;+n 13crever(l1 t oda 
no meu d.iliiCUfSiO. (Con~jn,Q,a a ler .) 
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Como vê o Senado, após a minuciosa narração dos factos que determi-
naram a intervenção das medidas postas em pratica pelo P1'esidente para 
suffocar a insurreição, que tivera por origem o imposto de siza, repellido por 
esse Estado, vem o seguinte trecho: 

" A reorganisação e estabelecimento de bem regulada milicia seria um 
facto genuino de honra para o legislador e um perfeito titulo á gratidão 
publica. Eu portanto, nutro a esperança de que não encerrareis a presente 
sessão, sem que veja levado á sua maxima energia o poder de organisar, 
armar e disciplinar a milícia e que providenciareis, nos termos da Consti-
tuição, para o seu chamamento daqui em deante afim de se fazerem executar 
as leis da União, supprimirem-se as insurreições c repellirem-se as inva-
sões .. . " 

Unamo-nos, portanto, implorando o Supremo Arbitro das· Nações para 
que espalhe a sua divina protecç.ão sobre estes Estados Unidos ; para que 
converta as machinações dos mãos em confirmação da nossa Constituição; 
para que nos habilite, em todo tempo, a extirpar as dissenções intestinas; 
a repellir as invasões ; a perpeturu.' em nosso paiz a prosperidade. que a sua 
bondade já nos conferiu; para que faça das preoccupaçôes deste Governo a 
salvaguarda dos direitos hum anos. " 

Assim termina Washington a sua Mensagem, datada de 19 de novembro 
&1~. 1 

Já assignalei em meu anterior discurso qtre essa mensagem foi respon-
dida por uma outra do Senado, de 21 do mesmo mez e anno, approvando as 
medidas tomadas por Washington, assignada por John-Adams, Presidente 
daquella corporação. 1No anuo seguinte (1795) o Congresso decretou a lei 
28 de fevereiro autori~ando o Presidente a intervir, dado o caso da commo-
ção interna. E' este o fLlcance das disposições desta l ei, que o honrado Sena-
dor pelo Rio de Janeiro contesta. 

Mas os publicistas que tenho lido sobre o direito publico americano, 
todos affirmam que esta lei contem especial autorisação : 

Já citei a sentençp. do Supremo Trihuna! Federal, presidido por Taney, 
em que vem affirrna4a essa intelligencia. O eminente publicista argentino, 
Sr. Estrada, verdadeira notabilidade, dá igual intelligencia a essa lei; Story 
e Paschoal assim a ei~tendem . 

Já citei, anteriorn:iente, a opinião de Quintana, manifestada em um nola-
vel discurso no Congresso argentino, quando ministro do Interior, em 1892. 
Consinta o Senado qi;ie eu leia a parte restante desse discurso, relativa ao 
assumpto : 

" Por eso es, sefi.or, que aquellas citas de Paschall y de Story, que· no 
he necessitado revisar despues de mas 20 annos, dan al sefi.01· cliputado la 
razon por la cual el presidente de la Republica Argentina no puede hacer, en 
materia de intervencion, lo que puede hacer el presidente de los Estados 
Unidos. 

Por eso es que Paschall dice que la ley manda, en los Estados Unitlos, 
que el poder ejecutivo intervenga sin necesidad de pedir autorizacion al 
congreso . Y, esa ley no es inconstitucional ; esa ley es perfectamente consti-
tucional. La inconstitucionalidad consistiria en que el pr.esidente de los Esta-
dos Unidos interviniera de propria autoridad aunque esa ley no hubiera sido 
dictacla. 

Esa ley tiene que dictar-se algun dia entre nosotros, porque, como lo 
dice la constitucion eµ su articulo 67, inciso 28, es el congreso al que corres-
ponde hacer todas l(ls leys y regulamentos que sean convenientes para 
poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por 
la presente constitucion al gobierno de la nacion Argentina ... 

Por alta que sea ~a autoridad scientifica del se:Iior diputado y por mo-
desta que sea mi palavra, puedo apoiar mi argumentacion en una base mas 
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solida, mucho mas solida que estas consideraciones mas o menos metafisi-
cas á que he descendido sin pensar-lo. 

Cual es la jurisprudencia constitucional de la Republica Argentina? 
Que jamas ningun presidente , desde Urquisa basta Saen Pe11a, se haya 

atrevido a intervenir de propia autoridad durante el período de sesiones del 
congreso. Y ante una jurisprudencia constitucional tan antigua, tan perse-
verante, jamas desmentida, yo pergunto: los argumentos mas o menos soli-
dos del sefi.or diputado Magnasco pueden inducir al Poder Ejecutivo a inter-
narse en la senda cuando menos equivoca de usar de faculdades que no lo 
están claramente conferidas por la constitución? 

Story, que va muc.ho mas lejos que Paschall citado por el seií.or dipu-
tado, Story dice que poresa ley el ejercicio dei derecho de intervenir ha sido 
entregado al criterio del presidente de los Estados Unidos. De consiguiente, 
rnientras el sefi.or diputado no invoque, como no podrá invocar una ley 
a.na.Ioga eu la Republica Argentina, tienne forçosamente que convenil' en que 
el criterio constitucional en materia ele intervencion, durante el período de 
las sesiones, no compete al Poder Ejecutivo, sino al alto cuerpo legislativo 
de la nación. " 

Eis o assenso geral dos mais insignes publicistas . 
Acredito, por tanto, que fica elucidado este ponto - que o presidente 

dos Estados Unidos intervern, nos caso. de commoção intesLma, não por um 
direito Sl!1e lhe seja privativo, mas tão sómente em virtude d.e uma autorisa-
ção do Congresso Americano. (Apartes .) 

Sr. presidente, preciso pôr termo a estas considerações g·craes. 
VozEs. - Tem fallado muito bem. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Muito agradecido. Mas, senhores, me per-

rnittiseis que ainda abuse de vossa attenção (não apoiados) dando remate a 
esta parte do meu discurso com a leitura do seguinte documento que escla-
rece perfeitamente a competencia originaria do Congresso para determinar 
a intervenção. E' o parecer da commissão do senado americano sobre a 
conhecida questão da Llúsiauia, em 1873, de dualidade do governo e da 
legislatura (lê) : 

11 Senado dos Estados Unidos, 20 de fevereiro de 1873. - Mandado a 
imprimir. - Mr. Carpenter apresentou o segtlinte parecer. - (Para acom-
panhar o projecto S 1621). 

• A Commissão de Privilegios e Eleição, a quem foi transmittida a reso-
lução do Senado, de 16 de janeiro de 1873, assim concebida: 

11 Resolve, que a Commissão de Privilegios e Eleições seja encarregada 
de examinar e informar ao Senado si existe actualmente algum governo civil 
na Luisiania, e como, e por quem está constituido ; 

e a quem foram tambem enviados os diplomas de John llay e vV. L. 
::vlc. Millen, reclamando ambos a cadeira, considerada vaga pela renuncia de 
Wm. Pitt Kellos-g, Senador dos E.stados Unidos pelo Estado de Luisiania, 
apresenta respeitosamente o segwnte parecer: 

11 A vossa Commissão consagrou semanas na investigação dos assump-
tos incumbidos, e tomou muitos apontamentos e depoimentos verbaes, que 
acompanham este parecer. 

No dia 15 de Janeiro de 1873, John Me. Enery certifica e sella, mos-
trando usar do grande sello elo Estado da Luisiania, que elle é governador 
do dito Estado; e que no dia 14 de Janeiro de 1873, W. L. Me. Millen foi 
pela legislatura do dito Estado devidamente eleito senador dos Esta.dos 
Unidos para preencher o tempo não !indo do honrado Wm. Pilt Kellogg. No 
mesmo dia, 15 de Janeiro de 1873, Wm. Pitt Kellogg certifica e sella, 
mostrando usar do grande sello do Estado da Luisiana, ciue ellc é o "'Over-
uador do dito Estado, e que John Ray foi devidamente eleito pela legi~atUl'a 



- 334 -

do dito Estado, no dia 15 de Janeiro de 1873, para preencher ó dito tempo 
não findo do dito Kellogg no Senado dos Estados Unidos. 

A certidão do dito John Me. Enery está rubricada por J. A. Woodwarcl, 
sub-secretario do Estado; e a certidão do dito Kellogg está rubricada por 
P. G. Deslonde, secretario de Estado. 

O Senado, entretanto, deve decidir si algum delles, e qual, Me. Millen 
ou Ray , está habilitado á dita cadeira. 

O facto extraordinario de haver dous homens, dizendo cada um delles 
ser o governador do d,ito Estado; e o de haver dous homens, cada um com 
certificado, sellado com o sello grande do Estado, de haver sido eleito para 
uma e a mesma cadeira no Senado; e a resolução do Senado, ordenando á 
sua Commissão que examinasse e informasse si existe um governo civil na 
Luisiania e como, e por quem está constituído, levaram a vossa Commissão 
a examinar de modo completo a situação das cousas naquelle Estado; e as 
conclusões a que a vossa Commissão chegou são as· que se seguem : 

No dia 4 de Novembro ultimo era governador do dito Estado Henry C. 
W;i,rmoth, tendo sido eleito em 1868. Naquelle dia devia se fazer uma 
eleição geral para governador e outros funccionarios civis, para a metade 
do Senado, e para todos os membros da casa dos representantes. 

O mais que se póde pretender por esta d ecisão é que o tribunal 
reconhece o governo Kellogg como um governo de facto, o que póde ser 
admittido, sem examinar-se a questão, si foi bem estabelecido por uma 
eleição regular, ou formado e estabelecido pela usurpação dos indivíduos, 
que o compõem, suste:rli.tados pelas forças militares dos Estados Unidos. 

A questão que es,tamos con<>iderando não é uma questão judicial e 
nenhum tribunal judiqial póde resolvel-a. A questão é de caracter político ; 
tanto quanto os Estados Unidos tenham de intervir nella, deve· fazel-o pelo 
ramo politico deste gioverno. Devemos, comtudo, investigar os factos, e 
nenhuma decisão de nenhum ramo de pretendido governo civil póde deter.-
nos nesta inquirição. 

A opinião do povo do Estado está quasi que egualmente dividida em 
relação a esses dous preteJ]didos governos . 

_ O povo de Nova-()rleans, que é a séde do governo sustenta o governo 
de Me. Enery, na razão de dous para um; e acredita-se que si o auxilio 
federal fosse retirado ao governo de Kellogg elle seria immediatameJ]te 
supplanLado pelo g·overno de Me. Enery. 

O povo do Estadq, como um corpo, nem sustenta nem i;ubmette-se a 
qualquer dps dous goyemos. NeJ]hum dos governos póde cobrar impostos, 
porque o povo não tem garantia de que o pagamento feito a um livral-o-ha 
da cobrança feita pelo outro governo. 

Os negocios estão interrompidos e a confiança publica destruída; e si o 
Congresso adiasse a Sl.J-a sessão sem providenciar sobre o caso, resultaria 
uma destas duas cousas : Ou a collisão e derramamento de sangue entre os 

. partidarios dos dous governos, ou o Presidente deve continuar a sustentar, 
com o auxilio da auto11iclacle federal o governo de Kellogg. 

A alternativa da g~erra civil, ou a sustentação pela força militar, de um 
governo civil não elerto, é excessivamente embaraçosa; e na opinião da 
vossa commissão, a rµelhor solução desta dü.ficuldacle é para o Congresso 
ordenar uma nova el(:ição, e providenciar para que ella se faça sob a 
autoridade dos Estadois UnJ.clos, aDm de que o povo eleja um governo, ao 
qual se submetta, ou em caso de disturbios, os Estados Unidos possam 
honestamente sustentai-o. 

A vossa Commis!iãO preparou um projecto (bill) certa de que elle 
assegurará uma eleição honesta, dando em resultado o estabelecimento da 
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fórma republicana de gove;no naquelle Estado; e a vossa Commissão 
recommenda a sua approvaçao . . 

Nós sabemos que ordenar uma eleição em um Estado sob o fundamento 
de que a outra eleição que se fez, está nulla :pela fraude, é o exercicio de 
um poder, que nunca deve. ser posto _em pratica pel? Congresso sem séria 
necessidade. Poder:se-ha ~izer que, si ta} poder reside no Congresso, elle 
póde ser exercido impropnamen~e. Isso e verdade. Mas o mesmo se póde 
aizer de todos os poderes confel'1dos a um governo. o povo adoptando a 
Constituição dos Estados Unidos, viu que se conferia ao governo geral a 
autoridade de garantir a cada um dos Estados um governo republicano na 
fórma. 

Isto confere indubitave~m~nte o p_oder de d~cidir si ym Estad? qualquer 
tem "'overno1 e, tendo-o, s1 e republicano na forma. Nao ha duvida de que 
o Co~gresso, poderia amanhã, como questão de mero poder, declarar que o 
O'overno de Massachussetts não é republicano na fórma, e estabelecer em 
fogar delle um govfü·no que poderia considerar como tal. Isto seria certa-
mente um grande abuso deste poder. 

Quando um juiz tem jurisdicção para julgar uma causa, elle tem tanto 
poder para julo·al-a mal, como b_em; é uma serrten.ça erronea é tão valida 
como outra qualquer, ate que seJa annullada ou reformada por autoridade 
competente. 

No exercício deste poder o Congresso eleve proceder com grande 
cautela e pruclencia. 

O clamor usualmente levantado por aqueUes que são derrotados em 
uma eleição, não deveria e não levaria o Congresso a interferir. 

Ordinariamente, mesmo um gover:uo eleito pela fraude , porém, oeeu-
pando-se tr~nqui~lamente ?-o exercício . do poder e obedecido pelo povo, 
eleve de pre1erencia ser deixado eo;nelwr o seu breve tempo, do que ser 
perturbado pela intervenção elo Congresso. Mas quando as fraudes commet-
tidas são tão manifestas e largamente espalhadas de modo a produzirem o 
descontentaniento publico no Estado, e a organisação de dous governos 
eguaes ameaçando a guerra civil, é manifesto que nenhum dos dous 
governos foi legitimamente eleito, deve-se considerar sabio ·e salutar esse 
poder do Governo Nacional. 

Não se póde sustentar que o seu prudente exercício viola os direitos 
dos Estados; porque os Estados foram os proprios que, para sua protecção 
e segurança, conferiram ao Governo Nacional semelhante poder; este 
Governo não póde recusar ou desprezar exercel-o, opportunamente, sem 
esquecer a obrigação que a Constituição lhe impoz. 

Somos ele parecer que a triste eqnclição elo povo ela Lwsiania, que está 
sw)stancialmente no Estado de anarchia, faz com que seja dever do Con-
gresso agir no sentido reclamado pelas circumstancias. 

Entretanto, a vossa Çommissão propõe a adopção elas seguintes reso-
luções : 

" I.ª R~solve. - Que não ha presentemente Governo de Estado no 
Estado da Luisiania; 

2." Resolve. - Que nem John Ray, nem vV. L. Me. Millen está habi-
litado a uma cadeira no Senado; não tendo sido nenhum clelles eleito pela 
legislatura do Estado ela Luisiania. 

E a vossa Commissão propõe a approvação elo projecto aqui referido. 
(Ass ignaclos). - Matt H. Carpenter. - John .A. Logan. - J. L. Alcorn. 

- II. B. Anthony. " . 
Sr. presidente, feitas estas considerações geraes, passo a examinar as 

disposiçõe;; do projeeto em seu conjuneto. 
Estas considerações são como que a exposição de motivos, que explicam 
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e justiücarn o projecto; nelle se concretisarn precisamente as idéas que 
ficam enunciadas. 

Assim, conforme o projecto, a intervenção compete ao Congresso, por 
meio de urna lei, isto é, o projecto . reconhece ao Poder Executivo a sua 
funcção constitucional de coparticipante na formação da lei. 

O que recusa ao Poder Executivo é a prerogativa originaria que per-
tence ao Congresso. · 

A execução da lei é de attribuição privativa do Executivo. Mas o 
proj ecto vae alem; attendendo a · circumstancias excepcionaes que reclamam 
providencias promptas, o presidente é autorisado e com mais arnplitud.e do 
que estabelece a lei americana de 1795, que só se refere ao caso de commo-
ção intestina, a intervir, na ausencia do Congresso, nos casos dos ns. I.º, 
3. 0 e 4. 0 do art. 6. 0

, ficando adstricto a submetter á approvação do Congresso 
o acto da intervenção. 

Não fica, portanto, desarmado o Poder Publico. 
Mas perguntarão os nóbres Senadores, que impugnam o projecto, no 

caso do n. 2 do art. 6. 0
, quando se trata de manter a fórma republicana 

federativa, não tem o Executivo de crusar os braços, aguardando a reunião 
do Congresso, visto que esse caso, pelo projecto, é privativo do Congresso? 

E' uma das objecções .oppostas pelo nobre Senador pelo Rio ele Janeiro, 
e uma das duvidas suscitadas pelo honrado Senador por Goyaz. - Figu-
raram SS. EExs. o caso de um movimento separatista. 

Sr. presidente, esta mesma difficuldade foi levantada, no Congresso 
argentino, quando teve de pronunciar-se sobre esta questão de intervenção, 
alli em debate, o ill~strado parlamentar, o Sr. Manuel Quintana ... e elle 
com muita verdade observou o seguinte : é que factos dessa ordem ou 
situações tão melindrosas não, se verificam de um momento para outro, são 
sempre IJrecedidos de longos e demorados symptomas; e o poder publico, o 
poder federal não ha de cruzar os braços, até que a i·evolução rebente e o 
perigo se torne imminente e talvez irremediavel. 

Mas, quando aconteça que factos dessa ordem possam apparccer ines-
peradamente, pergun~o : o poder publico, apezar de mantida a compctencia 
privativa do Congresso para decretar a intervenção, no caso do n . 2 do 
art. 6. 0 , ha de conservar-se inerte e esperar pela convocação do Congresso? 

Não, Sr. presidente; o Poder Executivo deve intervir, não em virtude 
do n . 2, mas no cmµprimento do dever que lhe é imposto em virtude do 
n. 3 do art. 6. 0 

Senhores, é necessario, distingtúr : - uma cousa é intervenção que diz 
respeito á organisação politi:ca dos Estados, que affecta a virtualidade da 
sua soberania em relação á constituição dos poderes publicas, e cousa 
diversa é a intervenção para restabelecer a ordem publica, perturbada nos 
Estados. (Apartes.) 

Peço ao Senado c+ue attenda para esta distincção que é verdadeira. 
O facto de uma revolução que tenha desígnio separatista, em qualquer 

Estado; que affecte <J. orginasação política desse Estado, tem um caracter 
duplo, ou antes, usando de urna phrase empregada por um orador argen-
tino, um caracter material e intellectual ao mesmo tempo. 

Ha primeirament~ o facto material, a perturbação da ordem publica; ha 
depois os fins que esqe facto visa, os resultados a que é destinado, isto é, a 
inversão do regímen toolitico dos Estados. 

Este facto póde perfeitamente se destacar para o cumprimento do ~; 
deveres dos poderes publicos. 

Na ausencia do Congresso, dado um acontecimento deste caracter, em 
qualquer Estado, certamente que o Poder Executivo está nntorisado para 
intervir, afim de restabelecer a ordem publica. 
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Mas, por ventura, poderá intervir na organisação politica , na recons-
trucção desse Estado, para alterar ou com pôr a sua constituição? 

São cousas inteiramente diversas. 
Naquillo que affecta a vfrtualidade da soberania, em relação ás insti-

tuições estaduaes, o Poder Executivo nenhuma intervenção póde ter ; es ta 
parte depende essencialmente do Congresso. 

Couseg·uintemente, não procedem as difficuldades levantadas; pelos 
nobres Senadores, no caso figurado por S . Ex., e que eu ampliei referindo-
me a todos os factos que podem alterar, modificar, affectar a organisação 
politica dos Estados . 

I-la sempre um facto de ordem material, que importa a perturbação da 
ordem publica; para o restabelecimento da orde.m, providenciar sobre as 
medidas necessarias a esse fim, não está o poder publico desarmado : ahi 
póde intervir o Poder Executivo ; o que não póde é ingerir-se na organisação 
politica dos Estados, na constituição dos seus podel'es; na construcção, si 
necessario for, dos mesmos Estados . 

Eis porque em r elação ao n. 2 da Constituição, a maioria da commissão 
entendeu que essa attribuição é privativa do Congresso Nacional. 

Esta idéa foi victoriosa na commis ão, á excepção do honrado Senador 
por Pernambuco, que entende que só o Poder Executivo é que deve intervir 
em todos os casos. 

Outros membros da commissão, que cm parte discordaram da maioria, 
como por exemplod o illustre deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Mar-
tins Costa, concor aram plenamente que, em relação ao n. 2 do art. 6. 0 da 
Constituição, a competencia é exclusiva do Congresso Nacional. 

Vêem, portanto, os nobres Senadores que não se afig·urou á commis'são 
o perigo denunciado em relação á disposição do projecto, que torna pri-
vativo do Congresso Nacional a faculdade de intervir cm tudo quanto póde 
affectar a forma federativa dos Estados. 

O art. 2. 0 elo p1·ojecto, que tambem foi combatido, diz o seguinte (lê) : 
" Art. 2 .0 A intervenção, nos termos elo n . 2 elo art. 6. 0 ela Constituição 

Federal, se verificará sempre que forem atacados a união perpetua e indis-
soluvel elos Es tados, federados sob o regímen clcmocratico representativo , 
e o livre e reg·ular exercicio das instituições que elles houverem adoptado, 
na conl'ormidade ela mesma Constituição. (Art. 1.<, 63 e 68 ela Const.) " 

Sr. presidente, dis se o honrado senador por S. Paulo que a disposição 
deste ar tigo tem tal amplitude , é tão vaga, que é muito pref'erivel adoptar-
sc a disposição synthetica, do proprio texto constitucional do n. 2 . 

Sr. presidente, a necessidade palpitante de regular es te artigo resulta 
justamente da fórma porque foi elle redigido na Constituição. 

Fórma republicana federativa! Nesta formula é que es tá o indifinido, 
della resulta uma ambiguidade perigosíssima. E' preciso concretisar a idéa, 
não deduzindo dessa formula um direilo implícito , mas positivando os 
artigos da Constituição que ella concretisa. 

Assim, o artigo 6.0 deve ser approximado das disposições constitu-
cionaes, que estatuem os princípios funclamentaes, caracteristicos da fórma 
republicana do nosso regimen: é preci.«o, portanto, entendel-o de accordo 
com os artigos I.º, 63 e 68 da Constituição . . 

Ora, a I.ª base fundamental das nossas instituições é o regímen Fede-
rativo, o vinculo federal, que está ])em determinado no art. r. 0 da Consti-
tuição - que dii - "A Nação Brazileira adopta como fórma de governo, 
sob o regímen repre.sentativo, a Republica Federativa, proclamada a 
15 de Novembro de 1889, e constituiu-se, por união perpetua e indissoluvel 
das suas antig·as províncias, em Estados Unidos do Brazil. " 

A r.ª base por conseguinte· é esta, que em virtude do art. 63 deve ser 
observada na organisação dos Estados. 

DOCUMENTOS PARLAMENTARJlS. - VOL. r. 
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O Sn. COELHO RODRIGUES. - Sobre o regimen representativo. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Sem duvida: sobre o regimen representa-

tivo , diz o art . I.º 
O regimen representativo é outro principio fundamental pelo qual hão 

de se modelar as Constituições dos Estados. . 
Regímen r epresentativo guer dizer a sober·ania exercida por m eio de 

representantes, por m eio de delegados seus. 
Ora, a representação da soberania está estabelecida na Constituição 

pela divisão dos poderes : o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder 
Judiciaria; esta divisão . triplice é, porLanto, um principio fundamental do 
regímen r epresentivo federal . E os Estados encontram n ella uma das res-
tricções que lhes é imposta pela Constituição nas suas orgauisações 
politicas. 

Bem, Sr. presidente; si os Estados teem de observar, como vimos 0 
principio representativo, é certo que esse principio tanto póde ser desrespei-
tado na organisação dos poderes, corno no exercício desses mesmos poderes 
na pratica ou no jogo das instituições. (Apoiados.) ' 

Eis porque o projecto não se limitou a firmar sómente o principio repre-
sen~ativo, mas foi ad()ante, salvaguardando o . exercício das instituiçoes, 
assrm modeladas pelos Estados, de confornndade com a Constituição 
Federal. 

Mas, não são estes os unicos fundamentos, ha ainda uma entidade 
basica, característica do regimen democratico, que é o município. 

. A Constituição reconheceu a soberania estadual para organisar gove-
nos dos Estados, mas ' respeitando elles a autonomia dos municípios. Pol' 
conseg·uinte, ainda é uma base fundamental da fórmá. republicana feder ativa 
a autonomia dos munii:üpios. E' necessario, pois, que as constituições esta-
duaes respeitem estes principios. São as tres bases que offerece a Consti-
tuição; resultam do aq::ordo do art. 6. 0 com os arts . I. 0 e 63, sobre laço fede-
rativo; com os mesmos arts. I. 0 e 63 sobre o principio r epresentativo; e 
ainda com o art. 68 que consagra a autonomia dos municípios. 

Todos os mais dirl"!itos, todas as mais garantias da Constituição acham-
se contidos nestas bases fundamentaes; nem um só escapa. Garantidas estas 
bases, estes principjos, todas as garantias constitucionaes estão resguar-
dadas. 

E' esta a razão por que o projecto consigna tal disposição, não como um 
direito implícito no n , 2 do art. 6.0 , mas designando os artigos da Consti-
tuição que esse n. 2 concretisa. 

Ora, senhores, póde-se com justiça dizer que o projecto, com referencia 
a esse n . 2 estabelece p vago, o indeterminado"? 

Acredito, pelo contrario, que estudado desprevenidamente o n. 2 citado, 
como vem determinadp no projecto, este se justifica com muito boas razões. 
(Apoiados.) 

Tenho, porLanto, senhores, definido o que é fórrna republicana federa-
tiva : ella exprime o vinculo federativo, o principio representativo e a auto-
nomia do município. 

O Sn. Q. BocA1.'UVA. - Eu acceito; são verdadeiros os princípios. 
O Sn . LEOPOLDO DE BULHÕEs. - Falla tambem na divisão dos poderes? 
O Sn. GONÇALVES ÇuAvEs . - Certamente, já a enumerei. 
O nobre Senador por Goyaz, tratando do n. 3 do art . 6. 0

, perguntou si o 
Poder Judiciaria não nodia fazer a requisição, que o projecto só concedia ao 
Executivo e ás Assempléas Legislativas dos Estados. 

Bem quizera incluir o Judiciaria, e o projecto apresentado por mim á 
Comrnissão contem es$a idéa ; mas o contrario foi vencido na mesma Com-
rnissão. 
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O honrad0 Senador formulou ainda a seguinte pergunta : - quando as 
revoluções forem feitas contra o povo, não deve a União intervir á requi-
sição de qualquer autoridade ou cidadão? . 

Respondo-lhe sim, mesmo independente de requisição, porque a hypo-
these neste caso está incluída no n. 2 e não no n. 3. 

Desde que a revolução é feita ou dirigida pelos poderes publicos (é a 
hypothese) contra o povo de um Estado, certamente o intuito, o desígnio do 
governo usurpador é confiscar as liberdades do povo e, por consequencia, 
ferir o regimen representantivo federal. 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs. - Muito bem, e nós já tivemos occasião de 
precisar de estado de sitio contra o governo. 

O Su. GONÇALVES CrrAvEs. - Portanto, este caso, como outros seme-
lhantes, incide no n. 2 do a:rt. 6. 0 da Constituição. 

Já Rossi na acta federal da Suissa, quando se confeccionava a Consti-
tuição de 1848, tinha formulado a mesma per_gunta e dado a mesma resposta. 
Diz elle (U) : . 

" A garantia das constituições terá por effeito que não poderão ser 
mudadas sinão pelo modo estabalecido nas leis . A garantia comprehenderá 
os direitos do povo e os do o·overno. 

O governo do cantão é d'erribado ou atacado por uma facção? A nação o 
protege. O governo trata de fazer violencias ás constituições cantonaes para 
arrebatar ao povo o uso dos seus direitos? A nação protege o povo. " · 

Sobre este ponto citarei ainda a opinião do - Barraqueiro; tratando da 
intervenção nos Estados, no caso de commoção intestina diz clle : 

" A requisição só é indispensavel, quando a dissenção domestica nã<> 
ha ainda compromettido as instituições republicanas. " 

Já vê, porlanto, o meu illustre amigo que não é uma lacuna a difflcul-
dade por S. Ex. apresentada; dada a hypothese declarada, ou semelhante, o 
poder publico não fica desarmado, nem a nação ha de ter o espectaculo 
trisle de ver degladiarem-se em guerra civil partes importantes de suas 
populações. 

O Su. LEOPOLDO DE BULHÕES. - Estou tranquillo, depois da declaração de 
V. Ex. 

O Sn. GONÇALVES CrIAvEs. - O honrado Senador por Goyaz objectou 
ainda sobre o segundo ponto. Diz elle que a faculdade de convocar o Con-
gresso, que o projecto confere ao Poder Exeéutivo, nos casos previstos .. . 

O SR. Counf:A DE AnAUJO. - Não confei·e, impõe. Não dá faculdade, 
impõe obrigação. · 

O SR. GoNÇALVES CHAVES. - Pois bem, acceito. Devo declarar que esta 
idéa foi minha, porque o Senado sabe que a discussão versou sobre um pro-
jecto por mim apresentado. 

Não attendi, senhores, á disposição constitucional, lembrada agora. O 
que preoccupou meu espirito, e naturalmente os dos meus nobres collegas 
de commissão, que tamhem não altenderam para essa disposição, foi a 
necessidade de tornar efl'ectiva a responsabilidade do Executivo, perante o 
Legislativo. 

Tínhamos entre nós o exemplo de estado de sitio, que a Constituição 
autorísa seja declaTado pelo Executivo, na ausencia do Congresso, mas 
determinando que 0 Presidente da Republica dê contas das mediaas tomadaS' 
ao Congresso . 

. Decretado o sitio, por successivos decretos, e reunindo-se o Congresso, 
ºª?foram levados ao seu conhecimento semelhantes actos, sinão quando hem 
qmz o Presidente da Republica. 

Isto me preoccupou; e como medida de prudencia, entendi necessario 
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alguma cousa mais positiva para tornar effectiva, real, a responsabilidade do 
Executivo. 

Por esse motivo o meu projecto tornava obrigatoria a convocação do 
Congresso para ter conhecimento da intervenção , que, porventura, tivesse 
resolvido o Executivo, sujeitando o acto á approvação do Legislativo ; lem-
brava-me daquella disposição da lei franceza sobre o estado de sitio, 
segundo a qual, a convocação da Assembléa Nacional se verifica ipso facto; 
decretado o estado de sitio, o Corpo Legislativo está convocado; e dentro de 
dous dias tem de reunir-se. 

Mas eu concordo, em vista da disposição constitucional lembrada por 
S. Ex., que não é possível deixar de attender á censura ou á critica assim 
feita, e será o projecto modificado neste sentido : em vez de - obrigado a 
convocar o Congresso - dará ao Congresso conhecimento do seu acto, 
suJ)mettendo -o á sua approvação. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO . - Já estamos meio concordados. 
O SR. GONÇALVES CHAVES, - Eu espero que V. Ex. chegará inteiramente 

a concordar commigo. 
O Sn. CoELHO RODRIGUES. - Mesmo porque si não cedermos de parte 

a parte alguma cousa, o accordo e impossivel. 
O SR. Q. BocAYUVA. - Eu creio que havemos de chegar todos a um 

accordo. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - O honrado Senador por Goyaz fallou ainda 

a respeito do n. 4. 1 S. Ex. fez uma distincção muito acertada e criteriosa 
entre as faculdades ?rdinarias e exlraordinarias da União. 

Ora, essa descriminação que S. Ex. fez é justamente a que, pelo projecto, 
resolve a materia. 

Tratando-se do n. 4 do art. 6. 0 relativa a sentenças federaes, cumpre dis· 
tinguir os meios extrf!.ordinarios das intervenções das medidas ordinarias. 

A execução das sentenças dos Tribunaes Federaes está confiada pela 
propria Constituição aos officiaes fecleraes . 

E' um acto da v~da ordinaria, do funccionamente normal das institui-
ções. 

Mas isto não é caso de intervenção. 
E ' preciso distinguir nesta questão de intervenção, aquella que é pro-

priamente política dii que não o é. 
Verificado o casp de uma sentença federal que provoque uma interven-

ção, o facto dar-se-ha do seguinte modo : 
A sentença de um tribunal superior não é cumprida; encontra resisten-

cia no povo ou no gpverno de um Estado; são insufficientes os meios regu-
lares de que cogitam as leis e a propria constituição, para o cumprimento 
dessas sentenças. 

E' preciso fazel-as cumprir; neste caso abi está a necessidade da inter-
venção. 

O Poder Judiciario, reclama o cumprimento da sua sentença, á qual é 
opposta r esistencia, que a torna inapplicavel e inefficaz; a resistencia pro-
cede dos poderes p1;1blicos dos Estados ou ele uma revolução popular. 

O governo tem de intervir afim de fazer cumprir a sentença federal, 
ingerindo-se nos nelfocios peculiares ao Estado, até onde for necessario, para 
cumprimento dessa sentença, e esta ingerencia póde ter tal extensão, que vá 
até á suppressão total da autonomia do Est ado. 

Eis porque neste caso a questão é política, embora sua origem seja 
judiciaria. 

E' por ser eminentemente política esta materia que a commissão consi-
derou ser caso de intervenção. 
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Sr. presidente, sinto-me abatido, tenho necessidade de concluir, mas 
devo dar ainda uma explicação ao Senado. 

Quando se tratou do projecto, a Commissão unanimemente entendeu 
que a primeira questão era a da competencia, que era preciso definir a locu-
ção - Governo federal - e occorrer ás difficuldades, aos perigos mesmo 
que a ambiguidade desta expressão podia trazer na pratica, na applicação 
de semelhante disposição. 

A Commissão concluiu pela compf'tencia originaria do Poder Leg'isla-
tivo, cabendo a execução da deliberação do Congresso ao Poder Executivo. 

A Commissão entendeu tambem que devia determinar o sentido da 
phrase - governo dos Estados - ; que não devia debcar esta faculdade, 
simplesmente ao Poder Executivo, e assim entendeu pelos motivos que já 
expuz. 

Tenho ouvido de autoridades competentes a censura de que a Commis-
são não entendeu a extensão da intervenção. 

Esta questão foi longamente debatida pela Commissão . Entendeu a sua 
maioria, e parece que com muito boas rasões, que em acertado não definir 
todos os casos de intervenção, nem limitar sua extenção : primeiro porque, 
por mais casuistica que fosse a defillÍção, não poderia comprehendertodos os 
casos possiveis de intervenção; e depois, dada a diversidade das circums-
Lancias em cada caso corrente, era preferível, uma vez que estava reconhe-
cida a competencia do Poder Legislativo, submetter-lhe cada caso especial, 
porque podia com verdade e exac tidão formular sua dicisão. Eis porque a 
commissão não tratou nem de definir os casos de intervenção, nem de limi-
tar a sua extensão. 

Sr. presidente, vou concluir pedindo mil desculpas ao Senado por ter 
abusado de sua paciencia e não ter em nada concorrido para o esclareci-
mento do assumpto (não apoiados geraes); mas afianço ao Senado que 
neste debate não entram suggestões pessoaes ou políticas, em relação á opi-
nião que defendo; os meus votos são para que a federação seja uma verdade 
pratica. 

O Sn. LEOPOLDO DE B.oLHÕEs. - V. Ex. foi sempre federalista. (Ha ou-
tros apartes.) 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Esta questão não interessa o meu Estado: 
por consequeucia as minhas opiniões dimanam do mais puro patriotismo. 

Recordou bem o honrado senador que eu sempre fui federalista. O povo 
mineiro sempre cultivou as. tradições legadas pela Incoufidencia. No Acto 
nddicional collaboraram os homens politicos de Minas, mais importantes 
daquelle tempo. 

Em 18(1-2, como lembrou o honrado senador por S. Paulo, a província de 
Minas protestou com o seu generoso sangue contra os golpes vibrados na 
idéa federativa. 

Nos ultimas tempos do Imperio a assembléa provincial de Minas soli·-
citou da assembléa geral a conl'ederação das provincias ; e posso declarai· 
ao Senado que a esse pedido não fui estranho, embora não fosse membro da 
Assembléa Legislativa. Por consequencia, em nome sómente do patriotismo, 
despido de todo interesse partidar10, tenho defendido estas idéas. 

Pois bem, é em nome desse mesmo sentimento que vos digo : si quereis 
garantir o regímen federativo entre nós, arrancae as garras ao condor; im-
pedi a tyranuia, o despotismo, pelas usurpações do Poder Executivo. (Muito 
bem). Ahi está o mal, ahi está o bem. No dia em que o Congresso conce-
desse ao Poder Executivo a faculdade privativa de intervir nos negocios 
peculiares aos Estados, nesse dia, senhores, o Congresso Nacional teria fa-
bricado a arma maldita com que fatalmente seria traspassado o coração da 
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Republica e dilacerado o regímen federativo. (ilfuitobem; muito bem; o ora-
dor é felicitado por grande numero dos senhores senadores .) 

O Sr. Presidente. - Declara que, estando muito reduzido o numero 
dos Srs. Senadores presentes, e tratando-se de mate:da importante, fica 
rufiada a discussão. 

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO 

O. Sr. Corrêa de Araujo. - Sr. Presidente, t endo a Commissão 
Niixta, encarregada de dar parecer acerca do projecto que dispõe sobre con-

fl.ictos resultantes de duplicatas ou contestações de 
2. a Discussão legitimidade do exercido de Governadores e Assem-

. bléas, nos Estados, submettido á. apreciação do 
do pro1ecto n. 43. Congresso o pru'ecer e projecto que se discute e que 

foi por mim assignado com restricção, é meu dever 
expor ao Senado as divergencias que existem entre o meu modo de pensar e 
-0 da maioria da Commissão . 

Não foi possivel o accôrdo que seria para desejar, sobre a solução das 
differentes questões 1que fizeram o objecto de nosso estudo; pelo contrario, 
grandes foram as di1rergenr.ias e, segundo hontem referiu o illuslrado sena-
dor por Minas, relatpr do parecer, o meu voto a respeito de um dos assurn-
ptos discutidos ficml completamente isolado no s':lio da Commissão. Devo, 
pois, explical-o. . 

Procurarei o mais possível resumir a exposição dos motivos que actua-
. raro no meu espírito para assim proceder; entretanto, o assumpto é tão 

importante, tantas of>servações judiciosas teem sido feitas a respeito delle 
que, eu prevejo, ter(li necessidade de demorru·-me um pouco no desenvol-
vimento das questões de que passo a tratar ; desde já peço ao Senado que 
desculpe-me o roublJ.I'-lhe o seu precioso tempo. 

Sr. presidente, :µo vasto campo da theorias, o principio da intervenção 
tem sido sustentado e combatido por escriptores notaveis ; alguns entendem 
que elle é incom.pativel com a fórma de governo republicano federativo, 
perigoso para as im;tituições de cuja estabilidade constitue uma constante 
ameaça, que elle attenta contra a soberania dos Estados. Outros, em sentido 
diametralmente opppsto, sustentam que o principio da intervenção é insepa-
ravel e inherente á f'orma de g·overno republicano federath·o ; que elle é in-
clispensavel para a pianutenção das instituições; que, assegurando a paz nos 
Estados, elle mantel,11 os laços que os prendem á União, sem o que a fede-
ração é impossível. 

Não me demorasei na apreciação, no exame, nem de uma, nem de outra 
doutrina. 

Seria perder tez:µpo inutilmente. 
A Constituição, depois de ter estabelecido no art. 6. 0 o principio de que 

o governo federal n\io póde in~ervir em negocios peculiares aos Estados, 
exceptua os quatro ,casos segumtes : 

I. 0 Para repelfu invasão estrangeira ou de um Estado em óutro ; 
2. 0 Para manter a forma republicana federativa; 
3. 0 Para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, á requisi-

ção dos respectivos governos ;i 
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4. 0 Para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. 
Nestes quatro casos, abriu o legislador excepção ao principio da não 

intervenção, adoptado como regra, principio salutar, principio necessario na 
nossa organisação política, pois decorre daquelle outro sobre que assenta o 
regimen federativo - o da autonomia dos Estados . 

Admittida em casos excepcionaes, anormaes, a intervenção, surge pe-
rante o art. 6. 0 , a questão de saber a qual dos poderes publicos ou sia todos 
compete o direito de intervir. · 

A duvida, provem de dizer o legislador - o Governo Federal. 
Para resolvel-a, isto é, para determinar a qual dos poderes ou si a todos 

compete intervir, invocou-se e eu por minha vez invocarei o di posto na 
Secc. 4 da Constituição dos Estados Unidos da America do Norte, o art. 6 
da Constituição Argentina e finalmente ale-uns artigos da Constituição da 
Confederação Suissa, especialmente os artigos 15 e 16. 

A Cons tituição Americana diz - os Estados Unidos - garantem; a Cons-
tituição Argentina bem como a da Suissa dizem - a Confederação garante ... 

Vê o Senado que em 1892, quando f'oi promulgada anossa Constituição, 
tres constituições que o nosso legislador conhecia e nas quaes se inspirou, 
empregavam as expressões - os Estados Unidos, a Confederação. 

Quer nos Estados Unidos, quer na Suissa, quer tinalmente na Repu-
blica Argentina, aquellas expressões deram occasião a largas di cussões, 
quando se pretendia determinar a que poder político competia o direito de 
intervir. 

O nosso leg-islador empregou uma locução equivalente áquellas, dizendo 
- Governo Federal. 

Ora, si o legislador quizesse que sómente um dos poderes elementares 
da soberania nacional tivesse o direito de intervir, exclusivamente, nos ne-
gocios peculiares dos Estados, para r esolver em qualquer das hypotheses 
previstas no art. 6 da Constituição, conhecendo elle, como não podia deixar 
de conhecer as questões que se teem suscitado a respeito das Constituições, 
onde se diz - os Estados Unidos, a Confederação - teria positivamente 
determinado a qual dos poderes compele o direito de intervir, si ao Legisla-
tivo, si ao Executivo, si ao Judiciario. 

Desde que não se póde acreditar que o legislador desconhecesse as 
questões suscitadas perante as constituições em que se inspirou, onde não 
se definia a competencia de um ou de outro poder para decidir a r espeito da 
intervenção, tendo elle empregado uma locução inteiramente equivalente á 
de que se serviram aquellas Constituições, me parece fóra de toda a duvida 
que o seu pensamento foi confiar a intervenção a todos os tres ramos do 
poder soberano, ao Legislativo, Executivo e Judiciario. 

EUe acreditou, e acreditou bem, que todos os tres poderes deviam 
tomar parte mais ou menos directa nos casos de intervenção previstos pelo 
art. 6. 0 

Antes, porém, de entrar em considerações relativas á nossa Constitui-
ção , seja-me permlttido dizer que não me parecem procedentes os argumen-
tos deduzidos dos casos de intervenção nos Estados Unidos, na Republica 
Argentina e na Suissa, para demonstrar que o direito de intervir compete 
ao Poder Legislativo, como pensa o honrado relator da Commissão. 

Commentando a Constituição dos Estados Unidos, diz VI. Paschal C.[lle a 
questão de saber a qual dos poderes soberanos deve competir o direito de 
intervenção tem sido suscitada todas as vezes que se tem tratado de medidas 
de reconstrucção. Fundado em uma sentença de Taney, diz elle que ao Con-
gresso compete declarar si o Governo que se acha estabelecido em um Es-
tado é republicano ou não. Depois de referir os casos da Virgínia, do Mis-
souri, da Luiziania, da Pensylvania e outros, elle conclue nos seguintes 
termos : " O paiz parece obrigado pela doutrina de C.[lle, quando as exige~-
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cias da r epublica o requerem, o governo de um Estado seja regular ou irre-
gular, maioria ou minoria, adherindo á União, reconhecendo a supremacia 
da Constituição F ederal, deve ser considerado como legislativo e executivo 
legitimo, tendo direito á garantia de protecção. A lei dá um poder discricio-
nario ao Presidente para que o exerça, segundo sua propria opinião, acerca 
de certos factos. Si elle erra, o Congresso póde applicar o remedia conve-
niente (pag. 306). " , 

Eis, Sr. presidente, a doutrina de um escriptor que, acredito, não será 
considerado suspeito. Segundo elle, o Presidente da Republica tem o direito 
de apreciar e decidir a questão, de resolver sobre a intervenção; si a resolu-
ção não é a mais conveniente aos interesses da Republica, o Congresso póde 
adaptar a respeito as medidas que entender. 

Segundo Paschal, pois, a intervenção elo poder legislativo não é origi-
naria, mas apparece em segundo logar, isto é, depois que o Poder Execu-. 
tivo t em providenciado para julgar do procedimento deste. 

Ainda hontem o illustrado rel:itor da Commissão fallon-nos no caso da 
Pensylvania, na revolução ou insui'reicção que ahi se manif'estou em 1794, 
pretendendo inferir dahi argumento em favor da competencia do Poder 
Legislativo. 

Esta revolução foi suffocada por vVashington, por iniciativa propria, 
sem autorisação do Congresso. 

A revolução proveiu de impostos sobre bebidas alcoolicas, dahi o ser 
ella conhecida pelo nome de vVisky insurrection. Washington inter:veiu por 
autoridade propria, mobilisou as milicias de quatro Estados e .dominou a in-
surreicção. 

Mais tarde, como erla natural, elle dirigiu uma mensagem ao Congresso, 
participando o occorriclo e as providencias por elle adaptadas. 

O Congresso, a quem competia exclusivamente mobilisar as miliciâs, 
conhecendo a necessidade que podia ter o Presidente da Republica de 
tomar essa providencia, ao menos em certos e determinados casos, votou 
a lei de 22 de fevereiro de 1795, concedendo ao chefe do Poder Executivo o 
direito de mobilísar a rµilicia dos Estados para assegurar a execução das 
leis da União, supprimir as insurreicções e repellir invasões nos Estados. 

Esta lei, bem como a .intervenção que a precedeu, não prestam absolu-
tamente o mínimo argumento em favor daquelles que pretendem sustentav 
que ao Poder Legislativo e não ao Executivo compete resolver si a Fede-
ração deve ou não intervir em negocios peculiares aos Estados . 

O SR. CAMPOS SALLf'S - Apoiado. 
O SR. ComlÊA DE AnAu.ro. - . A lei de 22 de fevereiro de 1795, não fixa 

casos de intervenção, n~o diz a que poder compete intervir, não transfere o 
direito ele intervir, que 11egundo o illustrado relator da Commissão é intrans-
ferível. 

O caso da Pensylvq.nia, a mensagem de Washington e a lei de 22 de 
fevereiro não favorecerq os que pretendem dahi cledusir argumento em seu 
favor. ' 

O Sn. CAMPOS SALLES. - Apoiado. 
O Sn. CoRRÊA DE ilt-RAUJO. - Depois do caso da Pensylvania, fallou o 

honrado Senador por Mlnas do da Rhodes-Island. 
Dizem alguus escriptores que ahi não houve intervenção, outros affir-

mam que houve; passott-se o seguinte : Na Rhodes-lsland, que se regia por 
uma carta de Carlos II, não se podia votar sem que se fosse proprietario. 

Não contente com isto, o povo convocou uma constituinte para obter 
della uma constituição que lhe concedesse o direito de votar. 

Elfectivamente reunfu-se a constituinte, adaptou o suffragio universal e 
elegeu-se um novo governador. 
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. Assim ficaram duas assembléas e dous governadores; a assembléa 
eleita pelos proprietarios, o governador ela carta e a assembléa e o govel'-
nador eleitos pelo suíl'ragio universal. 

Reconhecendo como legitima a primeira assembléa e o primeiro gover-
nador, Tyler mobilisou a força de dous Estados fTonteiros e preparava-se 
para intervir. Foi isto bastante para ser dominada a revolução pelas tropas 
de Rbodes-Island; foi preso e condemnado o cbel'e da insurreição, Dorr, e 
assim terminou o movimento. 

O presidente Tyler disse que não intel'veiu por não se ter verificado o 
casas f cederis, que tornasse necessaria a interposição da força militar ou 
naval. . 

Elfectivamente não houve intervenção armada, mas havia proposito de 
intervir por parte do Poder Executivo, havia certeza de que este interviria 
e a isto se deve o ter sido dominada a revolução. 

Parece, portanto, que ainda o caso da B.hodes-Island não presta auxilio 
algum, não favorece áquelles que o invocam para sustentar que ao Podel' 
Legislativo e não ao Executivo deve competir a faculdade de intervir nos 
negocios peculiares aos Estados, sempre que se tornar necessaria a inter-
venção para manter o equilíbrio entre a soberania nacional e a estadoal. 

O Su. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O Su. CoRRÊA DE ARAuJO. - Nós estamos de perfeito accordo. V. E'X· 

deve lembrar-se de que, quando fallava hontem, lhe disse que a modillcaçrto 
que fazia no seu pro.iecto, nos approximava muito. 

O Sn. GoN<,;ALVES CHAVES. - Dá um parte. 
O Sn. CoRRÊA DE ARAUJO. - Não contesto o que V . Ex. affirma. 
Appello para a memoria de V. Ex. Nunca disse perante a commissào 

que o Poder Legislativo deva ser excluiclo, privado do direito de apreciar 
os actos de iu tcrvenção praticados pelo executivo. 

Sempre sustentei perante a commissão a opinião que emitti perante o 
nobre senador por Sel'gipe, o Sr. Coelho e Campos, antes de qualquer 
reunião da commissão, quando S. Ex. fallou-me sobre o trabalho de que 
estavamas encarregados, isto é, sempre p ensei que o direito de intervil' 
devia competir ao Poder Executivo que deveria prestar contas ao Con-
gresso de todas as medidas que adaptasse por occasião da intervenção 
para que este pudes·se julgar do seu procedimento. 

Nunca pretendi, nem pretendo, privar o Congresso do direito de apre-
ciat· e julgar o procedimento do Executivo, intervindo nos negocios pecu-
liares aos Estados. 

V. Ex. ouviu de mim alguma vez a declaração de que o Poder Execu-
tivo não tinha que dar conhecimento ao Congre so das deliberações adap-
tadas aproposito da intervenção nos Estados? (Pausa. ) (Apal'tes.) 

O nobre senador declara que não ouviu; estou satisfeito com a sua 
declaração. 

Sempre pensei e penso ainda hoje que o Poder Executivo deve intervir, 
quando as circumstancias o exigirem e prestar contas ao Congresso para 
que este possa julgar o seu procedimento . 

O Su. CAMPOS SALLES. - Assim como presta de todos os actos da 
administração . 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O Sn. CoRRÊA DE ARAUJO. - V. Ex. já não quer que a intervenção seja 

precedida de uma lei, como mostrarei um pouco mais tarde. 
O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Será uma descoberta. 
O Sn.. CoRRÊA DE ARAuJo. - Não fiz descoberta alguma. Interromperei a 
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ordem em que pretendia tratar da questão para satisfazer a justa curiosi-
dade do honrado senador. 

S. Ex. declarou hontem ao Senado que abria mão da obrigação que · 
impunha ao Poder Executivo, no seu projecto, de convocar o Congresso 
logo que tivesse necessidade de intervir em negocios estaduaes. 

S. Ex. reconheceu, e reconheceu hem, que não podia impor ao Poder 
Executivo semelhante obrigação, pois que o direito de convocar o Con-
gresso foi concedido áquelle Poder para delle usar discricionariamente, 
quando entendesse conveniente ou necessario para os altos interesses do 
paiz. 

A Constituição não nos diz quaes são os casos em que o Congresso 
será convocado extraordinariamente, e uma lei ordinaria não póde crear a 
obrigação para o Poder Executivo de convocar o Congresso em certos e 
determinados casos. 

S. ~x. , acceitando esta doutrina, declarou que modificaria o projecto 
nesta parte. 

Conseguintemente ficará o Poder Executivo com o direito de intervir, . 
sem a obrigação que se considerava: imprescindivel de convocar o poder 
legislativo para deliberar a respeito, · 

Ha uma modificação notavel na doutrina do projecto. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O SR. CoRRÊA DE AllAUJO. - Foi exactarnente por este motivo que eu 

disse bontem, em aparte, que S. Ex. alterava profundamente a sua dou-
trina e assim aproximava-se muito da que eu havia sustentado. 

o Sn. CAMPOS s )!-1-LES. - Toda a vez que o Poder Executi:vo lança mão 
da força, es tá suj eitq ao julgamento do Congresso. _ 

O Sn. CoRRÊA DFJ AitAuJo. - Sr. presidente, eu fallava do caso daRhodes-
Island, dizia que &e havia verificado uma intervenção pacifica e não 
armada ; referi que p Presidente da Republica deixou de empregar a força 
militar, porque no Sf!U entender não se verificou o casus f cederis, mas que 
mobilisou a milicia ~le dous Estados fronteiros e preparava-se para intervir 
com ella. 

Quintana, autoridade invocada pelo illustrado relator da commissão, 
refere aquella declarll-Ção de Tyler. , 

UM Sn. SENADOR. - Mas intervenção houve. (Ha outros apartes.) 
O Sn. ConnÊA i;:>E ARAUJO. - Foi por occasião da questão da Rhodes-

lsland que Taney proferiu a sentença que mais de uma vez tem sido invo-
cada nesta discussão. 

Um individuo, julgru:ido-se prejudicado ou l esado em seu direito, 
intentou uma acção para haver a reparação , para ser indemnisado; foi este 
o pretexto allegado perante o Poder Judiciario. Taney declarou-se incompe-
tente para conhecer e julgar da questão por ser ella de natureza puramente 
politica, por não competir ao Poder Judiciario conhecer si era ou não repu· 
b licano o governo e&tabelecido em um Estado. 

Parece-me q,ue esta sentença não favorece aquelles que pretendem 
excluir o Poder Exei::utivo e o judiciario de intervir nos casos do art. 6. 0

• • 

Do que tenho lido em todos os escriptores sobre a Constituição ameri-
cana infere-se que si ha ahi um poder que tenha a supremacia sobre os 
outros é o poder juqiciario. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O Sn. ConnÊA .QE AnAUJO . - Supremacia foi a expressão que ainda 

hontem V. Ex. empriegou differ entes vezes. 
Dizem elles que o poder que tem a elevada attribuição de deixar de 
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applicar a lei sob o fündainento de que ella. é inconstitucional, é incontesta-
velmente o mais elevado de todos os poderes, é a garantia de todas as 
garantias constitucionaes. 

Espero demonstrar ao nobre Senador que mesmo nos Estados Unidos, 
longe de desconhecer-se, é conhecida e r espeitada a attribuição conferida ao 
Poder Judicia.rio ele julgar de todos os crimes commetticlos por occasião de 
insurreição, haja ou não intervenção. 

Conhecendo dos crimes politicos, o Poder Judicia.rio conhece da inter-
venção . 

O SR. COELHO E CA.1\'IPOS. - Como funcção ordinaria, a intervenção é 
funcção extraordinaria. 

O SR. CoRRÊA DE AnAuJo. - Tratando da necessidade de estabelecer ·a 
harmonia, de manter o equilíbrio, entre a s'oberania dos Estados e a da 
União, questão que qualifica de delicada, o duque de Noailles (Cem Annos 
de Republica nos Estados Unidos), diz-nos : 

Esta missão convém perfeitamente ao Poder Judicia.rio Superior. 
Todos os conflictos entre os governos locaes e o central podem tomar a 

fórma de uma .contestação juridica entre as partes e assim in volvet• uma 
questão de interpretação p elos trihunaes, quer da Constituição ou leis dos 
Estados Unidos, quer das constituições ou das leis locaes . 

A solução dos litígios que interessam a t0da a nação, incumbe á 
-autoridade judiciaria federal ao menos em ultimo recurso. (Vo l. II, pag. 195.) 

Manter a, ordem hierarchica e harmonica entre as soberanias dos 
Estados e a da União ... 

O SR. GoNÇALVES CHAVES . - V. Ex . está confundindo litigios com casos 
de intervenção. 

O SR. Conm1:.A DE ARAUJO . -- Não quero fazer questão de palavra, si 
quizesse procurai·ia a palavra litígio empregada pela nossa Constituição 
para.com ella argumentar contra V. Ex. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - V. Ex. não faz a distincção entre funcções 
ordinarias e extraordinarias. 

O Sn. ConRÊA DE. AnAu.rn . - Quando chegar a.o n. 4 do art. 6. 0 , onde 
V. Ex. se occupou desta distincção, eu mostrarei que ella não favorece a 
doutrina elo projecto. 

Nos casos ordinarios, usando de funcções ordinai·ias o Poder Legisla-
tivo, o Executivo e o Judicia:rio não interveem em negocios pec11lia.res aos 
Estados; nos casos extraordinai·ios, usando de funcções 'extraordinarias, 
esses poderes interveem; a distincção náo autorisa a doutrina de que esse 
e não aquelle poder deve intervir, não haibilita V. Ex. a concluir que o 
Poder Legislativo é originaria e privativamente o competente . 

Barra.quero, invocado pela nobre Senador por Minas, fallai1do da 
intervençáo nos Estados Unidos, diz-nos que ella não importa sinão a 
faculdade prura o poder federa l de susten tar uma forma republicana em 
cada Estado, collocando nelle, si jiügar conyeniente, as forças da União sob 
as ordens das autoridades constituídas para que se mantenham nos seu s 
post0s . 

Segundo, pois, o citado publicista, a intervenção obriga a autoridade 
federal a prestar as forças da União ás autoridades constituídas nos Estados, 
para que as mesmas autoridades se mantenham nos cargos que lhes Coram 
confiados e pr0movani o restabelecimento da ordem publica alterada ou 
perturbada pela insurreição. 

Qu al é, perante a fórma de g·overno adoptada pela nossa Constituição , 
o poder publico qae p óde dispor elas forças de terra e mar da União? 

Qual é o poder político que póde ilispor da força publica pai·a com o 
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ordem puJ)lica? 

A resposta não offerece duvidas : o Poder Executivo tem pela nossa 
Constituição, e nem podia deixar de ter, a direcção e a distribuição das 
forças de mar e terra. 

E' um poder permanente, cuja acção faz-se sentir no momento preciso ; 
o Poder Legislativo apenas funcciona em certo período, em certo espaço de 
tempo e tornar-se-hia permanente, contra o preceito constitucional, se fosse 
adoptado o projecto em discussão, pois que constantemente seria convocado 
para deliJ)erar sobre intervenção nos negocios pecuHares aos Estados. 

Admira-me, Sr. presidente, que se ponha em duvida esta doutrina, 
pretendendo sustentar que ao Poder Legislativo compete originariamente o 
direito de intervir. 

Mas, dizia eu ha pouco , que não é certo, como affirma o illustrado 
relator da commissão, que o Poder Judiciario está completamente fóra de 
questão, quando se trata de determinar a competencia. 

A esse respeito, lembro-me de que a Constituição Suissa, unica que, 
segundo af'firmou o nobre Senador, definiu a competencia, prescreve 
terminantemente que o Tribunal Federal (art. II2, § 21) conhece em materia 
penal de todos os crimes ou dP.lictos que vão de encontro ao direito das 
gentes, assim como dos crimes ou delictos políticos que forem causa ou 
consequencia de perturbações occasionadoras ele uma intervenção federal 
armada. 

Ora, si o Tribunal Federal conhece de todos os crimes politicos que 
tiverem determinado op. que resultarem da intervenção armada, me parece 
que não se póde concluir, como S. Ex. concluiu, que o Poder Judiciario , 
tratando-se de interven9ão, está fóra de questão. 

O Sn. COELHO E CA,.MPOS. - Apoiado, mas como funcção ordinaria. 
O Sn. CoRRÊA DE 1\RAUJO. - Sem duvida. 
O Sn. CoELno E CA.MPOS. - No fundo estamos de accordo . 
O Sn. CorulliA DE ARAUJO. - Além da disposição contida naquelle 

art. n2 da Constituiçã.o da Suissa, lembrarei ainda o que, a respeito do 
Poder Judiciaria, diz Qµintana , autoridade insuspeita, pois foi invocada com 
os maiores elogios pelq illustrado relator da commissáo : 

A' pag . 18 pronuncia-se elle nos seguintes termos : " A intervenção é 
uma obrigação da nação e como tal confiada aos tres departamentos que 
compõem o seu governo; ao Congresso compete declarar o caso de inter-
venção e conceder ao Poder Executivo os meios uecessarios para exercel-a; 
ao ·Poder Executivo compete usar da autorisação; ao Poder Judiciaria 
compete julgar do caso particular creado por situação tão anormal. " 

Quintana, portanto, longe de excluir o Poder Judiciaria, reconhece e 
confessa que a intervenção tambem lbe foi confiada. 

Ainda posso invocar no mesmo sentido a autoridade de um distincto 
advogado no Jõro desta capital, citado pelo nobre Senador por Goyaz, que 
em um importante tr~balho apresentado ao Instituto, não só opina pela 
compeLcncia do Poder Judiciaria em alguns· casos , como admira-se de que 
se cogite em submette1• todas a s collisões ao Congresso para que as resolva 
por meios de leis . Si o não tivessemos ouvido de pessoas doutas, diz elle, 
julgariamos inconcebivj')l semelhante idéa. 

Finalmente, lembrf!.rei aluda um julgado do nosso Supremo Tribunal 
Federal, de 8 de maio çlo corrente anno, citado em . uma nota ao art. 6. º da 
Constituição, commentjida pelo Dr. Milton : segundo esse aresto os crimes 
politicos praticados co11tra a ordem constitucional do Estado e que foram a 
causa da mesma intervenção, cahem sob a acção da justiça federal. 

Antes de tratar de outros argumentos invocados pelo illustrado r elator 



do projecto, seja-me permittido ponderru· que Arozemena, citado pelos que 
sustentam o mesmo projecto, diz-nos francamente o seguinte : " Resolver 
qual das legislaturas ou governadores ou tribunaes que se disputa1n a 
legitimidade, é o legitimo, segundo a legis lação do Estado, é questão que 
deve resolver-se directamente pelos poderes federaes. " 

" Tanto estas, como as outras, de cuja solução foi encarregado o 
Senado, seriam mais proprias do trfüunal supremo por seu caracter essen-
cialmente judicial. 

Eis ahi mais uma opinião de um escriptor cuja autoridade tem sido 
n:conhecida pelos defeusores do projecto. 

O Sn. CoELI-IO E CAMPOS. E' a unica opinião neste sentido que 
conheço . 

O Sn. CoruillA DE ARAUJO. Quintana e outros pensam do mesmo 
modo. 

O Sn. CoELI-IO E CAMPOS. - Ha intervenção orclinaria e extraordinaria; 
o que se quer saber é de quem a competencia na extraordinaria. 

O SR. CoRilÊA DE ARAUJO. - A intervenção deve ser sempre uma 
medida excepcional, extraordinaria. 

A Constituição da Suissa, disse o illustl'ado relator do parecer, definiu 
a palavra confederação, commettendo exclusivamente ao Poder Legislativo a 
faculdade de intervir. · 

Para provar que nesse paiz intervem o Poder Legislativo e não o 
Executivo cita- se o caso de intervenção que se verificou no Tessino. 

Não conheço outro caso de intervenção nesse paiz que não o do Tessino 
que não patrocina de modo algum os que o invocam. 

Adams, no seu importante livro La Confederation Suisse, refere a 
Iiag·. 69 o caso do Tessino, mais ou menos nos seguintes termos : 

No domingo, 26 de outubro de 1884, devia realisar-se a eleição para á 
renovação triennal do conselho nacional. . 

Antes do encerramento dos registros eleitoraes do clistricto ele Lugano, 
alguns conservadores pediram á municipalidade radical numerosas modifi-
cações na composição das listas. . 

Foram attendidos em parte; reclamaram ao governo Cantonal , em 
Beliuzone, contra o despacho da Municipalidade e este ordenou que, sob 
pena de multa de fs. 2.500, fossem feitas as alterações pedidas. 

Esta decisão foi proferida na vespera da eleição, no dia 25 de outubro. 
A municipalidade recusou-se a cumprir a decisão, não alterou as listas, 

allegando que não havia mais tempo para preparar outras, e pelo tele-
grapho recorreu ao conselho federal, a quem participou o occorriclo. 

Procedeu-se á eleição no dia 26 pelas listas que existiam, e o governo 
federal ordenou ás autoridades cantonaes que se abstivessem de praticar 
qualquer acto contra a municipalidade. . 

Mas, estas autoridades julgando o assumpto de sua exclusiva compe-
tencia, ordenaram o pagamento da multa; não sendo attendidas, ordenaram 
ao prefeito que se apossasse de um jardim e o vendesse em praça publica. 

O conselho federal mandou a Belinzone um membro do conselho 
nacional, que nada conseguiu. A visado disto, o conselho federal declarou 
ao governo cantonal que, si elle persistisse no proposito manifestado, faria 
seguir para ahi um batalhão de Lucerne que apenas esperava ordem para 
marchar, correndo por conta do governo cantonal a despeza. 

Em vista desta intimação, o governo cantonal reformou a sua decisão, 
annullou-se a arrematação do jardim, que foi restituído á municipalidade, 
e a ordem publica não sotfreu perturbação alguma. 

O Senado sabe que, na Suissa, o conselho federal exerce o poder 
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executivo, c1ue resolveu a questão sern cogitar absolutamente de pedir 
autorisação ao Congresso para deliberar a respeito. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Isto quanto á intervenção no Tessino? 
O Sn. CoRRÊA DE ARAuJo. - Não conheço .outra. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Tem havido tres, duas ·pacificas e uma 

armada. 
O SR. CorulÊA DE ARAUJO. - Referi-me á intervenção por motivo. 

eleitoral de que aqui se fallou. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - E de 1889 e ha outras. (Apartes.) 
O Sn. CoRRÊA DE ARAUJO . - Perdôe-me V. Ex., tenho aqui o Adams ; 

pó de V. Ex. lêl-o; estou argumentando com sinceridade. 
O Sn. GoNÇA.LVES CHAVES. - Ninguem duvida disto. 
O Sn. CoRRÊA DE AnAuJo. - Li, ha algum tempo o commentario á 

constit,uição da Suissa de Sally; lembro-me de que elle falla em intervenção 
no Tessino; mas, não tomei nota alguma e ultimamente não o pude ler. O 
caso que eu conheço é o que referi. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES. - Mas os outros casos são perfeitos. 
O Sn. CoRRÊA DE AnAuJO. - Adams apenas refere-se ao de que- acabo 

de fallar. 
O SR. CAMPOS SALLES. - Este é caracteristico. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES . - Mas o outro é mais perfeito. 

· O SR. CoRRÊA. DE 1RAUJü. - Adams, depois de relatar o caso de que 
fallei, pondera que o conselho Federal (Poder Executivo) exerce grande 
influencia sobre os ca,ntões, faz-se respeitado e é por elles obedecido, 
.ameaçando não entregar-lhes o auxilio pecuniario que lhes foi concedido, .as 
contribuições votadas para elles e mandar batalhões de um para outro 
cantão; as despeza.s correm por conta do cantão refracta.rio. 

O SR. GONÇALVES <:;HAVES. - V. Ex. dá licenç:,i para um aparte? 
O SR. CoRRÊA DE A;RA.urn. - Pois não. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - V. Ex. sabe que na Suissa a intervenção 

está resolvida por um meio facil, o do art. 85. 
O SR. CoRRÊA DE ARAUJO. - Pois apesar do art. 85 .. . 
O SR. GONÇALVES ÜHAVES. - Perdoe-me, tive permissão para o aparte. 

O art . 85 confere esta fa,.culda.de ao Congresso privativamente, e na auseucia 
do Congresso o artigo 102 a dá ao Poder Executivo, com a obrigação de 
communicar a.o congresso e prestar-lhe contas. 

Eis a disposição te4tual da constituição suissa de 1874. 
O SR. ConRÊA DE },rnAuJo . - Apezar do art. 85, o que eu sei é que no 

caso referido o Poder Executivo interveiu sem autorisação do congresso; 
que talvez não estivesse funccioiiando. . 

Sr. presidente, ex21minados os casos de intervenção verificados nos 
Estados Unidos e na Suissa, vê-se que elles não favorecem, não prestam 
argumentos aos que pretendem que a attrihuição de intervir nos negocios 
peculiares aos Estados, deve ser confiada originaria, e quem sabe se priva-
tiva.mente, ao Poder Le~-islativo. 

. Os arestos constituçionaes invocados, longe de condemnarem, favorecem 
a opinião que sustento, de que ao Poder Executivo deve ser commettida 
aquella attribuição. 

O facto de tentar o Poder Executivo, por meio de mensagem dirigida 
ao povo do Estado em que se manifesta a insurreição, conseguir abafal-a, 
domina-la, não tem alca,.nce algum. 
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Nos Estados Unidos, como em todos os paizes federados é de boa 
política que antes da intervenção armada, se procure r estabelecer a ordem 
publica, empregando ~eios pa~ificos co~o a mensagem na qual se acon-
selha a paz, o respeito ás leis da Uruao e se declara que a federação 
empregará, caso não seja attendida, a força publica para chegar áquelle 
resultado . . 

No caso da Carolina do Sul e provavelmente em outros uma simples 
mensagem do Presidente da Repl,lblica, ioi bastante para que os que se 
insurgiram contra as tarifas aduaneiras e recusaram pagar os impostos, se 
sujeitassem ás mesmas tarifas. 

A tentativa da paz, antes da intervenção armada, tambem não 
autorisa, portanto, á pretenção de que o Poder LegislaLivo é o competente. 

Disse, ha pouco, Sr. presidente, que perante a commissão sempre me 
pronunciei no sentido .de que ao Poder Executivo não ao Legislativo devia 
competir o direito de intervir, cumprindo ao Poder Executivo trazer ao 
conhecimento do Congresso as causas que determinaram a intervenção e as 
providencias por elle adaptadas. 

Foi esta, segundo deu testemunho o illustrado relator da commissão, 
a doutrina que sustentei e é a que ainda hoje sustento, porque os argu-
mentos contra ella invocados não me convenceram de que a devia aban-
donar. 

Muito ao contrario, ainda hontem todos nós ouvimos o illustrado relator 
da commissão, defensor apaixonado da competencia originaria do Poder 
Executivo, declarar que ... 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Dá um aparte. 
O SR. CoRRÊA DE ARAuJo . - Mas attenda V. Ex., elle diz que or1gma-

riamente a intervenção pertence ao Poder Legislativo e eu digo que origina-
riamente pertence ao Poder Executivo. - Não estamos pois de accordo. -
Mas, tal é a força dos princípios, que o honrado senador hontem declarou 
aceitar a competencia do Executivo para intervir, prestando contas oppor-
tunamente ao Poder Legislativo. 

Antes mesmo dessa declaração, no proprio parecer que precede o pro-
jecto, S. Ex. escreveu o seguinte : 

" Esse direito (o de intervenção) cabe aos poderes essencialmente poli-
ticos, originariamente á representação nacional, o mais legitimo, o mais 
natural e competente orgão institucional para decidir dos interesses nacionacs 
em collisão com os dos Estados, ou por meio de uma lei, isto é, com a 
coparticipação constitucional do executivo, ou por uma resolução, que inde-
pende da sancção, em todas as emergencias em que o Executivo sob a 
pressão de circumstancias gravíssimas e urgentes deve ter a iniciativa pro-
visoria da intervenção, sujeitando immediatamente o acto á approvação do 
Congresso Nacional. 

O parecer reconhece, pois, que podem emergir circumstancias nas 
quaes fatalmente o Poder Executivo deve ter a iniciativa provisoria, apesar 
da competencia originaria do Poder Legislativo. Circumstancias gravissirnas 
e urgentes podem, segundo o parecer, attribuir ao Poder Executivo uma 
faculdade que elle considera originaria do legislativo, dando aquelle poder 
a iniciativa provisoria. · 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O SR. ConnÊA DE ARAuJo. - Quando attrihuimos a um poder a facul-

dade privativa para praticar um acto, exclui.mos todos os outros do uso de 
semelhante faculdade; attribui.ndo o projecto a faculdade de intervir a dous 
po~e1·es e dizendo que um a exerce originariamente, acredito que não se 
quu: dizer privativamente, mas em primeiro logar, antes do outro. (Trocam-
se var·ios apartes, que não deixam ouvir o orador) 
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Não façamos questão de palavra. Do que está disposto na Constituição 
deprehendo que a attribuição de decretar o estado de sitio pertence a~ 
Congresso e ao Poder Executivo que não póde usar della si o Congresso 
estiver funccionando. Desde que o Poder Executivo tambem póde decretar 
estado de sitio, nós não podemos dizer que essa attribuição é privativa 
do Poder Legislativo, porque a: faculdade que é privativa de um poder, não 
póde ser ao mesmo tempo commum a dous. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Mas é a Constituição que diz . 
O SR. CoRRÊA DE ARA.uJo. - Uma vez que fallamos em estado de sitio, 

peço a attenção do Senado para o argumento que se deduz das disposições 
da Constituição reguladoras do assumpto. 

O § 15 do art. 48, menciona entre as attribuições do Poder Executivo, 
declarar por si ou seus agentes responsaveis o estado de sitio em qualquer 
ponto do territorio nacional nos casos de aggressão estrangeira ou grave 
commução intestina. 

Depois desta disposição, encontra-se no citado § 15 a remissão ao 
art. 6. 0 , n. 3. 

Que siguificaria esta remissão, tratando-se do sitio como attribuição do 
Poder Executivo, si este poder não tivesse a faculdade de decretar a inter-
venção ao menos no caso do § 3 do art. 6. 0 ? 

Parece-me que da remissão feita pelo legislador no § 15, do art. 48 ao 
§ 3. 0 do art. 6. 0 se deduz argumento valioso no sentido de que ao Poder 
Executivo compete o direito de intervir. Note-se que no art. 80 bem como 
no § 21 do art. 34, onde o legislador trata do estado de sitio, não se encontra 
aquella remissão, qu'e nada significaria, que nenhum alcance teria, si o 
Podei· Executivo não ·Fvesse a faculdade de decretar a intervenção no caso 
do § 3. 0 do art. 6. 0 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Dá um aparte. 
O SR. CorulliA DE ARA.UJo. - E' verdade, como diz V. Ex., que o§ 15 

do art. 48 é tambem remissivo ao art. 34 n . 21, onde se attribue ao Poder 
Legislativo o direito 4e decretar o Estado de sitio; mas, o que digo é que si 
o legislador não tivesse conferido ao Executivo a attribuição de decretar a 
intervenção, pelo menps no caso do§ 3. 0 do art. 6. 0 , não faria no§ 15 do art. 48 
a remissão que ahi fez áquelle para~rapho. 

O illustrado rela~or· da comm1ssão disse-nos differentes vezes que a 
attribuição de decretar a intervenção deve competir ao Poder Legislativo e 
não ao Executivo, porque aquelle poder offerece mais garantias á liberdade 
do que este; S. Ex. perguntou-nos porque razão, porque motivos conside-
ramos o Poder Legislativo suspeito á liberdade? 

Sr. Presidente, não consideramos o Congresso suspeito á liberdade, de 
modo algum autorisamos semelhante proposição. Nós acreditamos que 
todos os poderes · políticos da União, o Legislativo, o Executivo e o Judi-
ciario são todos defensores, garantias da liberdade por: amor á qual foram 
instituidos. 

O Sn. CosTA AzEVEDO . - Dá um aparte. 
O Sn. CoRRÊA DE ARA.UJO. - Qualquer delles póde desviar-se de sua 

missão. 
O SR. CosTA AZEVEDO. - Os outros, mais difficilmente. 
O SR. ConRÊA DE ARAUJO. - Qualquer delles póde desviar-se de sua 

missão e attentar coú~ra a liberdade para cuja garantia foram todos insti-
tuidos. 

Si o attentado partir do Poder Legislativo sómente póde encontrar um 
correctivo efficaz - o veto; - si partir de qualquer dos outros poderes, a 
responsabilidade criminal é a garantia que a lei offerece á causa da liberdade. 
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Mas, diz o illustre relator da Commissão, a responsabilidade é uma 
completa burla em todos os governos de fórma identica á nossa; ella ainda 
não se fez efl'ectiva, nem se fará; ainda nenhum chel'e do Poder Executivo 
foi condemnado. 

Confesso, Sr. presidente, que surprehende-me este ru·gumento pois que, 
ha poucos dias, quando de!'end.ia o projecto que reduzia o prazo das incom-
lJatibilidades de seis a tres mezes, S. Ex. horu·ou-me com um aparte no 
sentido de que deviamos legislal' sem voltar as nossas vistas para o abuso. 

Pois não será por abuso que o Poder Legislativo deixa de promover e 
de decretar a responsabilidade do Executivo, quando este, afastando-se do 
circulo de suas attribuições, esquecendo os seus deveres, attenta contra a 
liberdade do cidadão? 

A falta é exclusivamente nossa e me parece que náo a podemos invocat• 
para tirar partido. 

Si nos falta a cora~em precisa para, em defesa da liberdade, responsa-
bilisar o Poder Executivo que a opprime, como nos podemo-; considerar os 
melhores, os mais legítimos defensores dessa mesma liberdade? 

O SR. LEITE E OrncrcA.. - Dá um aparte. 
o· SR. ConRÊA. DE ARAUJO. - Confio a defesa da lilierclade á Nação, aos 

poderes por ella constituidos e não sómente a um desses poderes. 
Não defendo a - supremacia de nenhum, não julgo um amigo e · outro 

suspeito, para não dizer inimigo, á causa da liberdade. 
Pela Constituição todos o podere'l políticos dimanam da mesma fonte - a 

soberania nacional; elles são orgãos, manifestações dessa soberania. 
A Nação não é soberana porque exerce qualquer dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciaria; não: o é porque exerce todos. 
E' no exercicio desses tres poderes que reside a soberania nacional ; é 

por amor á liberdade, para garantil-a nas suas multiplas manifestações que 
se instituem os poderes politicos. 

Como, pois, dizer que sómente um dos ramos do poder soberano tem a 
seu cargo a defesa da liberdade? 

Ou todos os poderes são accordes no dever de garrullfr a liberdade ou, 
si qualquer delles foge ao cumprimento desse dever, clla periga, a situação 
será anormal. 

Devemos legislar, tendo deante dos olhos o direito, a lei e não o abuso, 
o crime ; si este vem perturbar a marcha do paiz, atacando a liberdade, 
façamos effectiva a responsabilidade legal, sem o que nenhuma garantia 
será efllcaz, serão illusorias todas as seguranças offerecidas á lilierdade. 

Sr. presidente, o honrado relator da Commissão disse que ao Congresso 
e não ao Poder Executivo devia competir o direito de intervir nos negocios 
peculiares aos Estados, porque nós somos os seus representantes, porque :-i 
nós incumbe a defesa dos Estados oprimidos, porque nós sômos os interes-
sados, porque somos as partes entre as quaes se move o pleito. 

Si é verdade que todos nós somos interessados, si somos as partes liti-
gantes, a nossa suspeição é natural, não devemos ser juizes em causa 
propria. 

O Sn. GONÇALVES CnA.VES. -A prova de que podemos l'Csolvct· a questão 
é que o Senado, reconhecendo a sua isenção de espfrito, nomeou-o para fazet· 
parle da commissão mixta que tinha de tratar da questão de Pernambuco. 

O SR. ComlliA DE ARAUJO. - Parece-me que esta prova rnfo é conclu-
dente. V. Ex. sabe qual foi até hoje o meu procedimento acerca do caso de 
Pernambuco; entreguei a V. Ex. a constituição e a lei votada ultimamente 
sobre a questão e nenhuma palavra troquei sobre o assumpto com V. Ex. 

DOCUlllENTOS PARLA~lENTARES. - ·voL. r. 
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O SR. GONÇALVES CHAVES. - Sem duvida, venho em auxilio de V. Ex.; 
mas o €J.Ue ·eu digo ... 

O SR. CoRRÊA DE ARA.mo. - Agradeço a V. Ex. o serviço que prestou-
me com o seu aparte que ' me propo.rciona occasião de declarar o que desejo 
que todos saibam, isto é, que não procurei, nem procuro de modo aJgum 
iJJ,tervir, perante a. commissão, na solução do caso de Pernambuco .. Si essa 
q:uestão for discutida, si sobre ella for apresentado um parecer, nessa occasião 
direi o. que penso, discutir1ei o parecer, como é meu direito e meu dever. 

Uma vez que S. Ex. me honra com a sua presença, aproveitarei a 
occasião pru::a; invocar um seu argumento que, acredito,. favorece a opinião 
que defendo. 

Fallando dos trabalhos da commissão, disse S. Ex. : Nós procuramos 
resolver a questão do projecto em these, não quizemos descer ás hypothe:ses , 
aos casos occurrentes; effectivamente foi esse o nosso proposito, apresentar 
um projecto em termos. geraes, desenvolvendo o preceito. do art. 6. 0 , sem 
attender _ás circ~stancia~ especiaes. desse <?U d3;quelle ~st:i-do, sem attender 
ás questoes poht1cas suscitadas aqm ou all1. Foi sem duvida alguma este o 
pensamento da commissão. 

Mas, é preciso não esquecer, uma das razões invocadas para just ificar o 
nosso procedimento foi a seguinte : si procurasse.mos estabelecer principios 
mediante os quaes podessem ser resolvidas as questões que se agitam 
actualmente em alguns Estados, nada conseguiriamos, porque o interesse 
politico, a dedicação partidaria de cada um de nós, seria um embaraço 
invencível para a ado~ção do projecto e assim não se poderia obter a appro-
vação de uma medip.a que se eonsidera necessaria para a fiel execução 
do art. 6. 0 

O honrado relatqr da cemmissão, como todos os outros ~.r.ue a com-
punham, m0stuo11-se receioso, temeu o interesse politi<w, a paixão parti-
daria; pois bem, ess~ interesse político., essa paixão partidaria, eapaz de 
impedir a adopção do projecto que se pretendia formular, nos deve impedir 
de . confiar· a solução das questões de intervenção, exclusivamente, ao Poder 
Legislativo. 

Si hoje tememos a influencia que a politica, a paixão partidaria póde 
exercer, devemos temer que essa mesma influencia se manifeste amanhã, 
discutindo, apreciandp uma ou outra c1uestão que agite ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
0 · SR. ConRl!:A L>E ARAuJ,o. - F oi V. Ex. quem assim se pronunciou: eu 

pens,0 qne o Poder Jufliciario é tambem um poder politic0, uma manifestação 
da soberania nacional 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - A es-phera do Poder Judiciaria é muito 
diversa daquella em que giram os outros poderes ; o Poder Judiciario não 
conhece de questões voliticas . 

O Sn. PIN1mmo MACHADO. - O Poder Judiciario é um poder pelitico, 
tem funcções políticas. 

UM SR. SENADOR. - Não resolve as questões propriamente politicas. 
O SR. Conlll!:A DE ARAUJQ. - Penso que não podemos dizer que um dos 

pod'eres politicos é a mais ail ta expressão da soberania nacional; todos elles 
são expressões da soberania nacional ; entre elles não conheço degráos. 

O SR. GoNÇALVE$ CHAVES. - Dá um aparte. 
O Sn. ConID;A DE ARAu:ro. - O que eu disse foi que os escriptores ameri-

canos consideram a attribuição de não applicar a lei sob o fundamento de 
sua inconstitucionalidade, a garantia das garantias constitucionaes, e que, 
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portanto, si a alg1:1m _dos poderes poJ:i~i~os se podes.se attriliuir supremacia, 
devia ella ser attrillmda ao Poder J.ud1ciarlo. (.Ha dwersos apartes.) 

Senhores, VV. EE:x:s .. devem lembrarse-se de que, quando discuti as 
razões do veto opposto pelo Prefeito a uma resolução do Conselho Muni-
cipal declar;ando nulla a portaria do Prefeito e reintegl'ando os eommis-
sario~ de hygiene. que. haviam ~ido aposenta<l:os, eu diss_e que não conside-
rava o. _Po9-er Leg1slat1vo . super10r ao Executivo, que nao conhecia lei que 
lhe attribmsse competencia para annn.llar 0s actos deste, quer se tratasse 
do Poder Municipal, quer se tratasse do Poder Federal; que esses poderes 
tinham suas attribuições definidas em lei , que nenhum era juiz dos actos 
praticados pe~o outro no exercício de suas funcções. . 

Penso hoJe eomo· pen:sava hontem; estou me pronunciando no mesmo 
sentido em qM.e j:á me pronunciei perante o Senado. 

Os poderes Legislativo e Executivo são independentes e soberanos no 
circulo de suas attribuições; os act0s de um não podem ser nullificados pelo 
outro. Sómente ao Poder Judiciaria conferiu o le&·islador a attrihuição de 
conhecer de actos dos poderes politicos que otrenaem direitos indiviiduaes. 

O SR. CosTA AzEVEDO. - O Poder Legislativo dá normas para os outros 
poderes . 

O SR. ConRÉ'A DE ARAu;r.o. - O Poder Legislativo decreta normas," não 
para os outros poderes politicos, mas para os cidadãos, para a Nação; as 
normas para os poderes politicos estião traçadas na Constituição. 

O Sn. GONÇALVES CIIAVES. - Estabelece normas para a execução das 
attribuições . 

O SR. ComlÊA. DE ARA.UJO. - A Constituição confere ao Poder Legisla-
tivo a faculdade de decretar leis r egulamentares . .. 

O SR. GIL GouLARD. - Leis reguladoras da competencia. 
O Sn. C01m:i);A. 1ilE ARAuJO . - Reguladoras da competencia. 
O SR. Gol')'ÇALVES CHAVES. - Para a execução. completa da Consti-

tuição. 
O Sn.. CoRRÊA DE ARAUJO. - Não ha duvida. Leis necessarias para 

execução completa da Constituição ; mas as normas reguladoras das attri-
lmições dos poderes políticos estão na Constituição. As normas que o Poder 
::.egislativo póde decretar, de accordo com a Constituição, são para todo o 
paiz, para a Nação. Digo de accordo com a Constituição, porque, si forem 
contrarias a ella, não obrigam ao Poder Judiciario. 

O Sn. GoNÇALVES CHA.VES. - E" preciso que haja um direito offendido. 
O SR. ConRÊA DE AHAUJO. - Si não houver um direito offendido, si não 

se promover a execução da lei, elle será lettra morta. 
Quando digo que o Pod·er Judiciaria não está obrigado a observar a lei 

contraria á Constituição, que elle deve mesmo deixar de applical-a, supponho 
que ha um direito offendido, que se· promove a execução da lei, que se trata 
de um caso concreto, porque aquelle poder não age ex-proprio Marte, sem 
uma provocação. 

Sr. presidente, não insistirei na declaração que hontem fez o illustre 
relator do projeeto, de que ptesdndia da convocação extraordinaria do 
Congresso para determinar a intervenção, contentando-se com a partici-
paç~o de tudo quanto occorrer, <11.uando elle se reuni1· em sessão ordi-
naria. 

Com a modificação feita na doutrina do projecto, ist0 é., dando-se ao 
poder executivo a faculdade de intervir nos negocios peculiares aos Esta-
dos em todos os cassos do aT1i. ô. 0 ·, salvo apenas o do n. 2., t erá esse 
poder a attrihuição originaria ... 
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O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Não apoiado. 
O Sn. CoRRÊA DE A.nAuJo. - Digo originaria, porque me parece que 

este qualificativo foi empregado pelo parecer para significar em primeiro 
lugar, antes do Poder Legislativo. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - V. Ex. hontem fez questão de palavras. 
O Sn. ConRÊAo DE ARAUJO. - Empreguei a palavra na accspção em 

que me pareceu ter sido empregada por V. Ex., dando-lhe o sentido que 
o parecer lhe dá. 

O Sn. GONÇALVES CrrAVES. - Sim, senhor. 
O Sn. CoRRÊA DE AilAuJo. - Acreditei que ella tivesse sido empre-

gada para significar o poder que delibera em primei~·o lugar, pois que não 
sei como se póde dizer privativa de um poder a faculdade que se confere 
a dous . 

Mas, não faço questão da palavra originaria que encontrei no parecer 
e á qual liguei o sentido em gue me pareceu tinha sido empregada. 

Segundo a modificação feita na doutrina do projecto, o Poder Execu-
tivo conhecerá e submetterá os actos que praticar á approvação do Con-
gresso, na época da sua reunião. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - E o Poder Legislativo póde desfazer tudo 
quanto fez o Executivo. 

O Sn. Cor.RÊA DE ARAuJO. - Não ha duvida. 
O Sn. Go.\'ÇALVES CHAVES. - Dá um aparte. 
O Sn . CoirnÊA DE ARAUJO. - Não posso contentar-me com a sancção. 
O Sn. GoNÇALVE,s CnAVES. - O projecto dá a sancção. 
O Sn. ConRÊA DE AnA:urn. - V. Ex. não me concede o que quero, isto 

é , não reconhece no Poder Executivo o direito de decidir a intervenção e 
para consolar-me diz: veja que o Poder Executivo intervem na lei que 
decreta a intervenção, sanccionando-a. 

Felizmente, V. Ex. hoje, salvo o caso do § 2. 0
, não exige mais uma lei 

para que se veriliqu,e a intervenção, pois reconhece que o Poder Executivo 
deve intervir em primeiro lugar e submetter o seu acto á approvação do 
Congresso; logo, antes de qualquer lei, independentemente de qualquer 
auctorisação, o Poder Executivo deve agir. 

O Sn. GoNÇALVJ'S CHAvEs. - Mas está sujeito ao Congresso. 
O Sn. Conn.b:A :pE A.nAUJo. - Não contesto, o que affirmo é que, 

segundo a doutrina que V. Ex. hoje adopta, antes do Congresso deliberar, 
antes de sei· votada uma lei, o Poder . Executivo tem a faculdade de 
intervir. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Porque abre-se uma unica excepção a 
respeito do art. 2. 0 ? E' porque neste caso o Poder Executivo não pode sanc-
cionar, visto que é parte que tem de ser julgada; o Congresso tem ou não 
de approvar o seu acto . . 

O Poder Executivo submelte o seu acto ao Congresso que tem de appro-
var ou reprovar, por isso não depende de sancção. 

O Sn. CoRRÊA DE AnAUJO. - V. Ex. não faz mais depender a inter· 
,·enção de uma lei. 

O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Faço depender sempre de uma lei, salvo 
quando o CongreS!'\O não estiver reunido e com excepção do n.º 2. 

O Sn. ComlliA DE AnAuJO. - Não faz. 
O SH. GoNÇALYES CHAVES. - Nós temos o mesmo machinismo na 

Suissa. 
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O Sn. Conn:fl:A DE AnAuJo. - Na Suissa não se faz a intervenção depen-
der de uma lei, desde que se pe1'rnitte ao Poder Executivo decretal-a, sub-
mettendo ao conhecimento do Congresso o acto. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Desculpe-me, V. Ex. está se tornando 
argucioso. 

O Sn. PIN'HEIRO MACHADO. - Está argumentando muito bem; está des-
fazendo as argucias. 

O Sn. CollllÊA DE ARAU.TO . - Estou argumentando de bôa fé; estou 
fallando hoje no mesmo sentido em que fallei pela primeira vez que discu-
timos a questão, em commissão. 

O Sn. GONÇALVES CIIAvEs. - V. Ex. sustentou sempre a opinião da 
commissão. 

O Stt. COELHO E CAMPOS. - O que o nobre Senador quer dizer é que 
não produz effeitos jurídicos sem uma lei. 

O Sn. Connfl:A DE AnAu.rn. - Estabelecida a competencia do Poder 
Executivo para conhecer da intervenção ein todos os casos do art. 6. 0 salvo 
o do § 2, passo a tratar deste e espero que ainda ahi o illustrado relator da 
commissão concordará comigo. Eu estava isolado, mas creio que posso 
dizer que S. Ex. está commigo. 

O Poder Executivo. póde e deve, urgido pelàs circumstancias, intervir 
nos negocios peculiares aos Estados, submettendo seu acto á approvação. 
do Congresso. 

Conseguintemente a intervenção póde verificar-se sem que o Poder Le-
gislativo a tenha julgado necessaria, sem que seja decretada pelo Con-
gl'esso. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES . - Sem duvida. 
O Sn. ConID:A DE AllAUJO. - Logo, V. Ex. reconhece que o Poder Exe-

cutivo póde decretar a intervenção . E' o que eu dizia. 
Passo ao n. 2. do art. 6. 0 e peço muito particularmente a attenção de 

V. Ex. para este ponto, porque, como disse, estive só mas hoje Cl'eio que 
tenho a honra de vêr V. Ex. do meu lado. 

Diz o nº 2.: " Para manter a fórma republicana federativa. " 
Sieja-me permittido defender. a commissão, expondo o que se passou a 

respeito do art. 2. º do projecto, onde se trata da questão do nº 2. 
Tem parecido a a]<Yuns que o art. 2. º do projecto é venenoso, mas, posso 

afirmar que elle foi redigido sem malicia alguma, sans arriere pensée. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Apoiado. 
O Sn. Prn1-rnrno MACHADO. - Nós não dissemos qLrn houvesse intenção 

maliciosa; mas que o artigo podia ter este resultado. 
O Sa. RAMIRO BARCELLOS. - A roupa que o frade trouxe é que nos fez 

desconfiar. (Riso.) 
O Sn. ComillA DE ARAuJo. - Estou sinceramente convencido de que não 

houve malicia. 
O peojecto elaborado pela commissão teve por base um projecto redi-

gido pe.lo nobre Senador por Minas que continha a seguinte disposição: 
art. 2. 0 a fórma republicana federativa, nos termos do n. 2. do art. 6. 0 da 
Constituição, consagra a união perpetua e indissoluvel dos Estados Fede-
raes sob o regímen representativo democratico, estatuido na mesma Cons-
tituição (art. I. º): o livre e regular exercício das instituições que nessa con-
f~rmidade os Estados houverem adoptado (arts . 63 e 68), e a segurança dos 
direitos e garantias que a Constituição Federal proclama. (Tit. IV, secc. 2.') . 

A proposito desse artigo do projecto, eu disse, perante e commissão, 
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que a ultima parte occasionaria innumeras questões, .pois que todos os que 
se julgassem offendidos em seu direito garantido pela Constituição Federal 
reclamariàm a intervenção ; não era este ,certamente o pensamento d0 p N>-
j ecto. 

O SR. GONÇALVES CuAvEs. - Dá um aparte. 
O SR. CoRRÊA DE ARA.uJ-0. - Conheço e comprehendo perfeitamente o 

pensamento de V. Ex.; mas, como a ultima parte podia suscitar duvidas 
graves, todos concordaram em eliminai-a. 
· Quanto ás duas primeiras partes do arLigo, eu disse que votava contra, 

. porque não deviamos querer ser mais sabios do que o legislador consti-
tuinte, que não tendo este dito o que a forma Republica Federativa consa-
grava, rrrn parecia que •nós rrão deviam os tambern clizel-o; .que a definição, 
corrigindo uma omissão, podia acarretar consequencias mais graves do qile 
as da falta que se procurava corrigir. - Em conclusão, votei para que fosse 
eliminado todo o art. 2. 0 do ~rojecto. 

Um dos membros da Commissão, o illustrado deputado Paulino de 
Souza, acceitando estas considerações, accrescentou ainda que, sendo 
necessario no caso do nº 2. uma lei que regulasse a intervenção, não de-
via o Poder Legislativo ordinario crear, com definições que não estão na 
Constituição, embaraços, difficuldades para si proprio. 

Todos os outros membros da Commissão acceitaram o .art. 2.º do pro-
jecto , mas desejavam alterar a sua redacção. No intuito de conciliar as opi-
niões que foram por elles e~ittidas, offereci a redacção que hoje tem o art. 2, 
declarando sempre que vota;ria contra elle. 

Eis porque posso af:/irmp.r que não houve arriere pensée. 
O SR. PINHEIRO MACIIAD,o. - A redacção que V. Ex. deu, foi alterada 

depois? 
O SR. CoRRÊA DE ARAU.TO . - Não foi, é a mesma. 
O SR. RAMIRO BARCELLOs. - V. Ex. embandeirou a frota, mas · não em-

barcou nella (Riso.) 
O SR. CORRÊA DE AR!Awo. - Olfereci uma redacção que con:cilia-va as 

opiniões emittidas ; mas, deixando b em claro o proposito de votar contra. 
Dada esta explicação, v\')jamos o cas0 do n. 2. - para manter a fórma 

republicana federativa. · 
.Opinaram todos os membros da commiss-ão que nes'te cas:o a :i!llterven-

ção sómente se deveria verí·ficar após a sua decretação por >lei, por acto 
do Poder Legislativo. 

Pronunciei-me no senLido de que, mesmo neste caso, o Poder Executivo 
devia intervir, independentemente de lei. 

Admittamos que um Estado declara-se separado e independente da 
Dnião e diz aos agentes, aos funccionarios desta, aos empregados da alfan-
dega, por exemplo, re tirem-se, eu não os quero mais aqui ; eu estou inde-
pendente. Verificado o J'acto 1 o que deve fazer o Executivo federal? Cruzai· 
os braços e esperar impassível os acontecimentos até que a lei o autorise a 
agir? Não, por certo. 

Disse hontem o honrado relator da Commissão, que se isto .se dér, ha 
desordem no Estado e neste caso o Poder Executivo deve intervir, ,porque 
verifica-se a hypot11ese do n , 3 do art. - 6. 0 - a necessidade de restabelecer 
a ordem e a tranquilidade n(1,ls Estados. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Si houver perturbação. 
O SR. RAMIRO BAJICELLOS. - E si não houver perturbação? 
O SR. GONÇALVES CuA~S . - Eu servi-me do arg,IDnento do .Sr • . Quin-

tana. 



- 359 -

O Sa. 1Coilrn.f:A DE AnAilJJO . - Dei':'(;emos por emquanto de parte © Sr. 
Quinta.na ·e to<llas as outras autoridades; raoiocinemos n©s. 

A pre:lienção de um Estado ·de separar-se da União, a sua ·declaração 
neste sentido, ataca ou nã0 a forma republicana federativa'.? .A.taca, sem du -
vi<ila alg,uma, pois a Constituição ·diz-nos no art . r .'° que a nação bTazileira 
const1tae·se pela União perpetua e in.dissoluvel das suas antigas p:rovincias. 

O S. RAMIRO BAncELLOS. - E supponha-se que isto se dá sem desordem. 
O SR. CoRRÊA DE ARAUJO. - Quero mesmo que haja descn·dem, quero 

condescender, quero collocar-me na peior posição, 
O Su. GONÇALVES CHAVES. - V . Ex. a<lmitte que isto se passe platoni 

camente? 
O .SR. ,CoRR1';A DE ARAUJO. - Pois não. Para exemplo do possivel ,plato·-

rusmo em cas©s :semelh:ilintes ahi está o 15 de novembro de 1889. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Ho1tve •t'.Lllilmovimento armado, uma re'Vo-

lução perfeita. · 
O Su. Ccllll1';A DE AnAUJo . - Eu acceitei e acceito a peior hypothese ; a 

declaraç·ão de separação é seguida de desordem; pergunto a V. Ex. : o Es-
tado que pretende separar-se da União ataca ou não a f'órma republicana 
federativa? Ataca, logo a intervenção faz-se I>recisa, porque se verifica o 
caso previsto no nº 2 do a:rt. 6. 

Mas, diz V . Ex.,, não verffica-se ahi o caso do n . 3 porque 'ba desordem. 
O Sn . . GONÇALVES CHAVES. - Si ha desordem ... 
O Sn. ConRÊA DE AnAUJO. - Dê-me licença para concluir. Para repellir 

invasão estrangeira ou de um Est ado em outro (hypothese do n. l.} tamhem 
ha desordem, porque, não se comprebcndc a invasão sem perturbação da 
ordem. 

O Sn. 'GoNÇA'VVES CHAVES. - Sem duvida. 
O 'Sn. Col\RÊA DE ARAUJO. - Para assegurar a execução das leis e 

sentenças federaes (hypothese do n. 4 do art. 6. º), is'to é, quando ha resis-
tencia, opposição formal á execução da lei ou da sentença federal, tambem 
ha desordem; reduzem-se todos os casos de intervenção ao da desordem 
p11evisto no n. 3 do cit. artigo . 

O SR. •GONÇALVES CHAVES. - São .casos de alteração .de ordem. 
O Sa. Gorm'ftA DE Â.HAUJO. - V. Ex. para ser cohevente deve reduzi!· 

todos ·os casos de intervenção ao de desoTdem. 
Si V . Ex. diz-nos que, no caso de pre·tender u.m Estado separaT-se da 

União, o que não se faz platonica:mente, mas co1n pertul'hação da ordem pu-
blica, veriíica-se a hypothese do n . 3 e não a do nº 2, errtão suprimamos todos 
os 'llS. do art. 6. 0

, deixando sómente o3. 0 • 

Meu i'llus:LTado collega, ou V . Ex. convém c©mmigo em ·que quando um 
Estado se declara separado da União ha um ataque á fórma i·epublicana 
federativa e verifica-se a hypothese do n. 2 ou convem em •que são inurtiei.s 
todos os numeras do citado art. '6.n salvo sómente o 3. 0 

O Sn. GoNÇAL'VES CHAVES. - A conclusão não é logica, porque não são 
verdadeiras as premissas. 

O Sn. ComlliA DE AitAurn. - Eis porque eu disse que não estava mais 
isolado., que o ;illustrado relat01· da commi.ssão tambem estava commigo. 

O :SR. PrnuEmo MACI{Af)O. - Mais d'0 que isso, está. a logica. 
O Su. GONÇALVES 'CnAVES. - Ha um abysmo entre nós. 
O Sn. CoRRÊA DE AnAurn. - O que ha de fazer o chefe do Poder Exe-

cutivo deante da pre·tenção de UI? Estado de decla1·ar-se independente ou a 
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declaração seja pacifica ou seja armada? Não póde deixar de fazer cumprir 
a Constituição e as leis federaes; não póde consentir que no Estado a anar-
chia e a desordem perdurem, fazendo sentir todos os seus funestos efleitos; 
não póde cruzar os braços, olhar com indifferença para semelhante movi-
mento . E, pois, ou elle decreta immediatamente a intervenção ou verá a na-
ção decretara sua incapacidade para tão elevado cargo : não ha para onde 
fugir. 

O. SR. CAMPOS SALLES. - Apoiado, muito bem. 
O Sn. ConRÊA DE ARAUJO. - O illustre relator da Commissão fallou-nos 

em ultimo Jogar da intervenção autorisada pelo n. 4 do art. 6, para execução 
das leis e sentenças federaes. 

Diz S. Ex. que o Poder Judiciario carece de competencia para intervir, 
mesmo neste caso, pois que não trata-se de um caso ordinario, mas extra-
ordinario, sendo preciso que verifique-se resistencia, opposição á lei ou á 
sentença para que surja a necessidade da intervenção . 

A applicação da lei, a execução da sentença, nos casos ordinarios, faz-se 
segundo as normas prescripta& pela Constituição, pois, apenas trata-se de 
executar uma lei ou uma sentença decretada pelo poder competente, cuja 
autoridade é respeitada e obedecida nas relações sociaes. 

Não é este, sem duvida alguma, o caso de que COO'itou o legislador no 
n. 4 do art. 6; para que se verifique a intervenção ahi facultada é indispen-
savel que o Estado se opponha, oflereça resistencia á applicação da lei ou 
á execução da sentença. 1 

O SR. GONÇALVES CuAvE~. - Opposição armada de um Estado á execu-
ção de uma lei, ao cumprimento de uma sentença. 

O SR. ConRÊA DE AHAUJp. - Armada ou pacifica; mas, admitto que a 
opposição seja armada, que p. ordem publica tenha sido perturbada. 

Ainda neste caso, penso .,que o Poder Executivo não póde, sem quebra do 
dever de velar pelo cumprim~nto das leis, cruzar os braços, consentir que a 
lei votada pelo Congresso li'ederal ou a sentença proferida pelo tribunal, 
sejam desprestigiadas, sejan;i. desrespeitadas, d eixem de ser executadas em 
consequencia da opposição do Estado. 

Convir no desrespeito á lei, deixar de pugnar pela sua observancia, 
importa favorecer a desorde).11, consentir que a anarchia se desenvolva; é 
preferível incontestavelmente evitar as consequencias de semelhante situa-
ção, providenciando de prompto para que a autoridade da lei não soffra. 

Deve o Poder Executivo ponsentir que o mal se propague, que a desor-
dem, a r evolução produza no paiz todos os seus funes tos effeitos? 

Infelizmente nós sal)emos quaes são as consequencias das lutas intes-
tinas, das guerras civis; a separação que ellas estabelecem, os odios que ellas 
acarretam, quasi que não se ~xtinguem, passam de gera~:ão a geração. 

E o Poder Executivo nt\.o tem o imperioso dever de evi tar tudo isto, 
intervindo, fazendo applicar ,a lei ou executar a Sentença Federal, indepen-
dentemente de um acto do Poder Legislativo? · 

Disse hontem, Sr. presidente, que a intervenção não rompia o equilibrio; 
a harmonia entre as soberanfas da União e dos Estados. O direito de inter-
vir foi confiado á União para que se mantenha o equilihrio, para que não .se 
altere a harmonia que deve existir entre ella e os Estados. 

A intervenção é não só µm direito como um dever; a União não deve 
consentir que a ordem puhlii::a seja perturbada nos Estados, nem que estes 
se separem, se desliguem çl.a obrigação que contrahiram. 

<.,.>uando as forças locaes não forem sufficientes para dominar a insurrei-
ção que se manifestar em qualquer Estado, a F ederação tem o dever de ir 
em seu auxilio, de prestar as suas forças á causa da ordem; quando um 
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Estado luta éom outro , a Federação tem o dever de intervir em favor daquelle 
que tiver por si o direito, cuja causa deve sem pre triumphar. 

Deixar que a insurreição se propague, que a luta entre os Es tados se 
prolong11e, seria faltar ao cumprimento de deveres, seria esquecer o patrio-
tismo. 

Si é um direito da União estreitar os laços que a prendem aos Estados, 
é tambem um dever vir em auxilio delles sempre que a intervenção for soli-
citada, e si esse dever não for satisfeito será impossível impedir que aquelles 
laços se rompam. 

Antes de concluir, Sr. presidente, devo ponderar ao Senado que tambem 
divergi da maioria da Commissão quanto ao art. 3. 0 do projecto, onde se diz 
que a requisição a que se refere o n. 3 do art. 6. 0 da Constituição, póde ser 
feita pelas Assembléas Legislativas ou pelo Poder ExecuLivo. 

A Con.stituição diz: - á requisição dos respectivos Governes - Enten-
deu a maioria da Commissão que a locução - respectivos g0vernos -
comprehende os Poderes Legislativo e Executivo . 

A e.xpressão - · Governo - em sentido lato comprehencle os t1·es poderes; 
em sentido restricto comprehende sómente o Executivo. 

No § 3.0 elo art. 5.0 do proj ecto ela Constituição, se dizia - á requisição 
elos poderes locaes . Esta expressão é mais comprehensiva do que a de que se 
serviu o legislador - elo respectivo governo. Parece, pois, que o l egislador quiz 
restringir, concedendo sómente ao Poder Execulivo o direitó de requisilar a 

·intervenção. 
O Sn. COELHO E CA\\IPOS. - A differença foi só na redacção. 
O Sn . ConnÊA DE ARAUJO. - Parece que não foi arbitrariamtute que se 

fez a alteração ; ao menos não devia ter sido, pois que ella occasiona a 
duvida que m e fez divergir ela maioria da Commissão. 

Eram estas , Sr. Presidente, as explicações que eu tinha o dever de dar 
ao Senado a respeito elo projecto em discussão. (Muito bem, muito be11i.) 

O Sr. Presidente. - Declara adiada a discussão por isso que :o...:ba-se 
muito reduzido o numero dos Srs . Senadores presentes e adiantada a hora. 

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO 

O Sr. Coelho e Campos. - Sr. presidente, entro neste débate coill 
o espírito em desalento, por minha saude compromettida e pelo exito duvi-

doso elo esforço, do sacriUcio, que faço; quando se 
2. a Discussão insurgem contra o proj ecto collegas illustres, de 

cujas opiniões ouso divergir por bem da causa que 
do projecto n. 0 43 nos é commum, a causa republicana federativa. 

A cada um o cumprimento do seu dever segundo 
as inspirações do seu patriotismo; a cada um a sua responsabilidade. 

Não ha negar ; trata-se de uma questão vital, que interessa profunda-
mente a Republica Federal; questão que entende com a unidade nacional 
com a autonomia dos Estados, dogmas de tanlo alcance social e político, 
que o legislador poz a salvo de qualquer reforma constitucional. 

Unidade nacional, autonomia dos Estados, a Federação brazileira não é 
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uma simples justaposição> de estados soberanos e independentes, é an:tes a 
·reunião de soberanias limitadas girando no circulo traçad.0 da soberania 
maxima, que é a soberania da União, .a soberania da Nação; é um mesmo 
todo formado de partes distinctas, autonomas, mas entre si unidas perpe·Lua 
e indissoluvelmente para que a federação seja, na phrase incisiva do illús-
tre Chase - uma União ind-estructive.l de Estados indestructiveis. 

Senhores, quando Montesqfileu, em seu Espirita das leis., saliliindo ousa-
damente dos factos presentes -e ·dos factos passados, desenhara em sua 
concepção a sua republica ideal, que elle considerava a co;astittúção .mad.s 
perfeita dos povos, disse mais ou menos o seguinte : 

Refiro-me á Republica Federal que é o systema pelo qual varios Esta<lo.s 
pequenos convem em unir-se a -um Estado mai0r. 

E, notando .as vantagens d© systema nas relações el!cternaas e iiat.eraaas de 
um povo, accrescentava: ".Si se p-retende usurpar-lhe a soberania, e occupar 
um ponto -qualquer do territorio, reunidos os iEstaàos podem repellir a 
invasão antes que se realise a usurpação. 

Se na ordem domestica de um Estado surgem sublevações Ol'l. insurrei-
ções, por igual unidos todos, supprimem, abafam .o inoondio .levantado, 
.res tabelecendo a ordem al"terada. " 

Para remate da estructura conclnia o illustre publicista : Para que, 
porém, se forme a Republica Federal, para que ella prevaleça e permaneça 
é necessario que os Estados que a compoem, tenham as mesmas formas 
politicas; por que a desigualdade dessas formas influindo sobre os costumes 
podem, com o andar do teippo, tornar os Estados incompatíveis e a Federa-
ção impraticavel. 

Não é isto, Sr. preside:q.te, o art. 6°, parte final, da nossa Constituição, 
isto é, a tbese mesma de )\'Iontesquieu convertida em disposição constitu-
cional brazileira dois secul9s quasi depois de sua enunciação, á maneira do 
que sobre materia identica haviam já disposto nações, que nos precederam 
na forma federativa - a Suissa, os Estados Unidos, a RepUblica Argentina, 
o Mex.ico e outros Estados Federados? 

A differença é que como nos paizes, que alludo, na Federação Brazileira 
a intervenção nos negocios peculiares aos Estados não se faz pela convoca-
ção ou agregação dos Estados no momento do facto que a occasiona, mas 
pelo Governo commum a todos, pelo Governo Federal. 

Differença profunda, fµndamenlal; porque felizmente não temos uma 
confederação, mas simplesi;nente uma federação. 

Felizmente não somos µma confederação como foram os Estados Unidos 
por sua primeira Constituição, como a Suissa foi antes de I848 e I8?4; como 
a Allemanha antes de I871 1 como ainda boje são, mais ou menos extensa 
ou rnodificadamente a America Central, a Venezuela e a Colombia a deba-
ter-se nos tormentos da anp.rchia! 

Não somos uma confederação. felicidade nossa, não cesso de dizer. 
A experiencia dos outrÇ>s povos, foi--nos um ensinamento; e o legislador 

constittúnte viu claro o iminente per-igo da unidade nacional na confedera-
ção, a im]'.wtencia, a fraqu~za della para conter a ruína, o espbacelamento 
dos Estados, que a compoem, e que por isso as confederações alludidas se 
transformaram em federações mixtas ou unitarias, seguindo-fües em boa 
hora o exemplo no estatutq fundamental de 24 de fevereiro. 

Somos simplesmente upia federação como a concebeu o genio do Hamil-
ton ao defuúl-a : uma associação de hstad0s al'l.t0nomos .s.ob um governo 
commum. . 

Federação de Estados, a Federação Brazileira; isto é, a soberania naciD-
nal limitada pela autonornifi. dos Estados, a autonomia dos itstados limitada 
pela soberania nacional e nela autonomia municipal, e a intervenção federal, 
como o principio moderador, tutellar conservador dessa .soberania e auto-



- sus -
nomias - eis o eixo sobre que gira a nossa federação, nos termos expressos 
da Constituição, que nos r ege. 

Sim, Sr. Presidente, r esalta inilludivelmente do nosso mecbanismo 
institucional, entre outros artigos, de dous principalmente, o pensamento 
dessa engrenagem politica : o art. 63 pelo qual os Estados nas constituições 
e leis adoptadas são obrigados a respeitar os princípios constitucionaes da 
União ; o art. 6, que veda a União intervir nos negocios peculiares aos Estados, 
salvo em bem da União ou dos Estados para 

repellir a iavasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
manter .a forma republicana federativa; 
.restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, á requisição dos 
respectivos governos; 
assegurar a execução das leis e sen tenças federaes_ 
Vê-se que a intervenção é pbilosophica e politicamente a affirmação da 

antiga these de Montesquieu, é condição fundamental, essencial inherente á 
fórma federativa, é a salutar s-arantia, sem a qual a Federação não será 
jámais a União indestructi(Jel ae Estados indestructi(Jeis. 

Vê-se mais que, facto excepcional, restricção ao direito geral, a interven-
ção só póde realisar-se nos casos previstos na Constituição, e tão perigoso 
fôra exceder esses casos, como não observal-os, não praticai-os, quando 
·elles se verificam. 

Vê-se finalmente, que é um direilo e um dever da União intervir nos 
Estados n@s ter.mos da Constituição, como para os Estados, que a solicitam 
ou a supportam, é tambem um direito e u m dever. 

Si é tal a doutrina constitucional, si é esta a lei que .nos rege, não é sem 
pasmo que ouço de illustres democratas, propagandistas da Republica, seus 
fautores e sustentad01·es, doutrina contraria, isto é que não, o Goverao 
Federal não deve intervir nos Estados, como se fossemos uma Confederação, 
ou uma Federação a organisar-se e não já organisada. 

Não, meus senhores, não, constitucionalistas de todos os matizes, não 
federalistas de todos os Estados, não nos é dado cl1egar a tanto ; Siste (JÍator 
heroa calcas, temos um preceito a r espeitar - o art. 6. 0 da Constituição ! ! 

Que iritervenção é que não se quer ? 
A intervenção, como regra, fora dos termos constitucionaes ? 
Essa, com certeza, ninguern a quer. 
A intervenÇão nos limites constilucionaes ? E ssa é de lei, e a lei foi feita 

para ser executada, obrigatoria para todos. 
Que inter venção não se quer ? 
Custa comprehendel-o, Sr. Presidente, pela indifferença des tes illustres 

doutrinarios em presença de .casos de intervenção verificados nos Estados, 
do Rio Grande ao Amazonas, sendo a ultima em Alagôas paro. repor um 
Governador deposto - por actos sómente do Poder Executivo, que não é o 
Governo Federal de que falia a Constituição; sem arguição ou protesto de 
sua parte ! 

Porque? E' que sómente dá-se a intervenção quando havias de facto, 
se tem as armas nas n1ãos, quando o sangue corr~ nas ruas ou nos campos 
da Patria? 

E' isso, acaso, o que disp0e a Constituição de que vos declarais susten-
tadores, programma do partido que organisastes com apoio nas idéas con-
servadoras ? 

J?eficiencia minha, talvez, não pude apanhar bem os elementos de 
convicção do illustre Senador por S. Paulo, o Sr. Campos Salles, para não 
adruittir a intervenção sem a luta armada, a desordem matedal, a revolução 
no Estado, e a requisição do respectivo Governo. 

Tambem não ficou bem clara a razão por que o nobre Senador por 
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Pernambuco, que me precedeu na tribuna, pareceu revelar-se adepto da 
mesma doutrina. 

O Sn. CoRnÊA DE AnAUJO. - Dá um aparte . 
O Sn. CoEurn E CAMPOS. - Foi o que mais ou menos restou-me da 

oração do honrado Senador, que tanto se approxima da opinião do Sr. 
Senador por S. Paulb, de que ouso divergir . 

O Sn. QuINTINO BocAYUVA. - A requisição é sempre necessa.ria. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Póde ser assim por alguma doutrina, ma 

não por lei. Si a Constituição, prescreve quatro casos de intervenção, si 
por ella sómente um delles está dependente da requisição, não ha como dizer 
nos mais casos necessaria essa requisição. ' 

Unius inclusio alterius exclusio; e dahi a fatalidade logica de que recla-
mada a requisição na hypothese do n . 3 do art. 6, não póde ser, não é essen-
cial, imperativa nas mais hypotheses do mesmo artigo. 

Manifestamente contraria ao preceito constitucional, tem ainda contra 
si as theorias dos honrados Senadores, a lição dos publicistas a doutrinar 
que a intervenção se faz ora á requisição, ora jure proprio do poder inter-
ventor. 

Laboram tambem em equivoco aquelles que sustentam depender a 
intervenção da precedencia da luta armada - superfectação, injustiça mesmo 
ao legislador, que podendo por tal doutrina reduzir toda a intervenção á 
hypothese sómente do n. 3 art. 6. 0

, prescreveu entretanto tres outros casos ou 
hypotheses ! 1 

Não. o legislador não. 4 superfino nem inutil, estabelecendo quatro ca-
sos de intervenção em ve:i: de um, porque fosse qual fosse a causa, desde 
que se desse a luta armad9' era o caso de requisição e de intervenção. 

O Sn. Q. BocAYUVA - Si assim não for quem seria o juiz? 
O Sn. COELHO E CAMPqs - O juiz ? Seria o poder interventor quando, 

com solicitação ou sem ellq., é direito seu intervir. (Apartes . ) 
Po'r egual, não é doutrioa constitucional, como se pretende, que a inter-

venção para manter a fói·ma republicana sómente cabe, quando, por uma 
revolução se institua a monarchia sobre os escombros da Republica. 

Não é sómente pela installação da monarchia. que se viola a f'órma repu-
blicana. 

Julian Barraquero o diz, quando dá como fundamento da Constituição 
Norte-Americana, neste ponto, o receio de restauração monarchica, ao passo 
que na Constituição Argen~ina actuou o receio dos pronunciamentos e da 
caudilhagem. . 

Embora, a meu ver, Ol\tra seja a razão de intervir para manter a fórma 
republicana, qual a necessfdade da igualdade das fórmas politicas nos Es-
tados para l'azer praticavel a federação, não resta duvida que, corno diz Ba-
rraquero, a fórma republicana pode ser violada, independente da institui-
ção monarchica; pela violação dos princípios constitucionaes da União, vio-
lação que póde dar-se sem a luta armada, sem a revolução. 

Assim tambem se póde fazer necessaria a intervenção para assegurar a 
execução das leis e sentenças federaes, em presença de uma resistencia pas-
siva elos poderes e povos gos Estados, resistencia por vezes tão elflcaz como 
se fora a resistencia armada. 

Deixar ele intervir em casos taes, sómente porque não ha luta armada, 
fora nada menos que sacrircar a unidade nacional pela violação impune elos 
principias constitucionaes e inohservancia das leis e sentenças federaes, o 
que seria simplesmenLe absurdo ! 

Não, Sr. Presidente, por bem da Republica federativa e da lei fundamen-
tal, que, entre nós, a consagra, é preciso declarar, alto e bom som, que é in_ 
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constitucional, perfeitamente inconstitucional a doutrina sustentada pelos 
illus tres preopina.ntes. 

Recordarei ao Senado o que, o anno passado, occorreu na Gamara dos 
Deputados a proposito de medidas alli propostas attinentes á situação do 
meu Estado, e de outros em circumstancia. analogas. 

Dividiu-se a Camara em 'dous grupos; um grupo numeroso opinando 
por taes medidas calcadas sobre o art. 6.0 n. 2 . da Constituição; divergindo, 
porém, quanto á compe tencia, dando-a uns ao Congresso e outros ao Su-
premo Tribunal F ederal. Outro grupo, aliás pouco numeroso, foi o tertius 
gaudet, não querendo a intei·venção, allegando não ser caso della e votando 
com cada grupo divers-ente sobre a competencia, contra o outro, conseguiu 
inuLilisar as providenctas propostas. 

E' que tambem entendiam necessaria a precedencia do conflicto a rmado 
para ter logar a intervenção? 

Pelo menos não disseram; limitando-se a sophismar Story, vVallwr de 
como se d iz violad a a fórma republicana sómente quando instituída a fórma 
monarchica ! 

Ora, de .que se tratava então a titulo do caso de Sergipe? 
Tratava-se da dualidade de governos e assembléas, accrescendo hoje a 

dualidade das judicaturas e de governos rnunicipaes. 
Tratava-se de .garantir os poderes legítimos impedidos de suas funcções 

por um poder de fact.o, que tudo avassala. 
Tratava-se de lançar do templo da soberania pretendidos poderes ou OL'-

gãos delles illegitimos e nullos ; uma assembléa de cuja existencia legal não 
ha documento conhecido, um presidente inelegível, não eleito e não reco-
nhecido, uma magistratura sobreposta á judicatura legal por essa assem-
bléa e esse presidente illegitimos; agentes intrusamente postos nos governos 
municipaes pela policia contra intendentes e conselhos municipaes ser-
vindo os cargos para que foram, ha dous annos, eleitos. 

Factos todos evidentes, provados, sem contestação ou réplica possível ! 
Como Sergipe, outros Estados so!l°L'em analogas enfermidades . E' de facil 

intuição, e confessam os publicistas que onde ha dualidade de g·overnos não 
ha governo regular, nem fórma regular delle, ha uma illegitimidade imanente ; 
onde ha illegitimidade ha usurpação que exclue a representação, onde a von-
tade popular, a soberania não é r epresentada não ha, não póde haver a fór-
ma republicana. (Apoiadus.) 

Por outro lado, a l'ederação, os poderes federaes se acham, pela Consti-
tuição, em relações obrigadas com os poderes dos Estados, e vice-versa, 
para certa ordem de funcções e serviços, relações sustadas, interrompidas 
em presença da illegitimidade, e, perturbadas essas relações de direito, não 
satisl'eitos os serviços, falseada es tá, deturpada a l'orma federativa. 

Dava-se pela d ualidade de governos e consequente illegitimidadc o caso 
do art. 6. 0 n. 2 ; porque incontestavelmente se acha abastardada, subvertida a 
forma republicana federativa . 

Esta era a situação do meu e outros Estados da União quando, pelo iu-
successo das medidas propostas na Gamara dos Deputados, foi apresentado 
por a lguns Srs. Senadores, entre os quaes o illus tre senador por Pernam-
buco, o Sr. João Barbalbo, o projec to submettido á Commissão mixta, pelo 
qual era commettida a questão de· dualidade, contlicto e legitimidade de po-
deres dos Estados a tribunaes es taduaes, si os houvesse com essa a ttribui-
ção, e, não havendo, ao Congresso Nacional. 

A alternativa da competencia denuncia a pouca solidez do seu funda-
mento constitucional. E salvo o respeito que me inspiram as opiniões do hon-
rado Senador, acho que o projecto confunde hypotbeses e situações dístiuc-
tas, de que r esulta naturalmente a diversidade ela competencia 

Senhores, cpnllictos entre os poderes no exercício das funcções, ou por 



- 366. -

pretenções ao poder, nã.o se confundem com a illegitirnidade, que é facto 
b em diverso. 

O conOicto entre os poderes 1mppõe sua legitimidade, é uma questão ju-
ridica da compet encia judiciaria. 

Os conllictos ou litígios por pretenções ao poder se r esolve em geral. 
pelas Assembléas dos Estados, como quando dous ou mais diplomados dis-
putam os cargos de .Deputado, Senador ou Presidente do Estado. 

Quando, porém, resolvido esse litigio por quem de direito, essa decisão• 
n tLO é acatada, e um poder de facto se levanta, com apoio da força, e institue 
a seu modo uma outra Assembléa que, a seu modo ·tambern, reco-
nhece os seus membros, e os pretendidos poderes do supposto presidente do· 
Estado, de modo que se duplicam os poderes legislativo, executivo , e ha duas 
assembléas e dous presidentes, cada qual se pretendendo a legitimidade, co-
mo resolver o conflicto? 

Declaro ao Senado que, compulsando as Constituições de todos os Esta-
dos do Brazil, compulsando as Constituições das provindas argentinas, lendo 
algumas de cantões da Suissa e outras dos Estados norte-americanos, nenhu.-
ma deparei em que essa dualidade, essa illegitimidade de poderes seja func-
ção conferida a tribunal algum local. 

O Su. JoÃo BARBALHO . - Dá um aparte. 
O Su. CoELTIO E CAMPOS. - Não vi estabelecida a COI!D.petencia estadual 

para a soluç:lo da cillficuldade figurada. (Apartes.} 
Emquanto se nãc:» provar o contrario, mantenho que não conheço tribunal 

estadual com essa cmnpeterycia. . 
O Sn. Q. BocAYUVA. - Nós temos nas Alagõas. 
O Su. COELHO E' CAMPO~. - E' ponto ainda não resolvido. 
E porque, senhores? Não póde ser essa omissão um facto fortuito; taE:to· 

mais quando a hypothese niio era imprevista, ignorada, sabia-a o legislador 
p elo exemplo de outros paizes. 

O Dr. Von 1-Iolst, annotador da Constituição Americana, eh1cida. a ques-
tão pela distincção e estudo da natureza dos factos. Si se trata de p.r:eten-
dentes ao poder por seus titvlos ou documentos, ou de con:Oictos de fune.-
ções ou jurisdicção, ha naturalm ente no Estado urm poder que resofre e rle.-
cicle esses conflictos : a Assetnb léa no primeiro <laso, e no segundo o Poder 
Judiciario. Nada tem que vex1 o Poder Federal, seja qual for a irregularidade 
dos processos. 

fü , porém, se trata de g-qverno de facto, si o conflicto assenta na illegiti-
midade propriamente do governo do Estado, affecta e interessa o caso á fede-
ração e ao governo federal corre a necessidade, o dever de resolver o con-
flicto, por força mesmo de s-qas attribuições, solução conclusiva, definitiva, 
obrigatoria para todos. 

Thomaz Cooley, publicista e magistrado, abundando na mesma ordem 
de considerações, assim se d~cide quando diz.: 

" Em quest ces politicas qs tribunaes não teem autoridade e devem accei-
tar as determinações, as resqluções dos poderes políticos . Taes sã.0 as q:ues-
tões sobre governo. de facto ou legal ... 

No caso de ser· disputadq o prnprio governo em um Es~ad.o, torna-se ne-
cessario aos poderes politico:s da União, em cumprimento dos seus proprios 
deveres, reconhecer a um do;s disputantes como legitimo e, dado este rec0-
nhecime~to, elle obriga ao gqvern@· da União em todos 0s departamentos e 
ao propr10 povo. ,, 

Parece, firmados estes princípios, que o conhecimento do gov.erno de 
facto ou legitimidade do poder, ou de dualidade, na hypothese, nã.o é com-
petencia judiciaria federal ou local , e antes competencia politico-federal. 
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Vem em apoio a sancção. cl.0s faetos. E' nos Estad'os U1ridos mesmo que 
tomamos os exemplos: 

Sabe 0 . Senado que, em 184.2, houve duali:dade de !):.Ovemos e legi'slaturas 
no Estado ele Rhodes Island: o governo , chamado da c;arta, teve sua legista-
tura obra ainda do eleitorado do censo alto composto de proprietarios das 
0rdenanças de Carlos 2. • ; susceptibilisado o povo, realmente ferido em seu 
direito de v0:b0, de que era privado, fez este sua convenção que, reunida, ele-
geu seu governador o radical Dorr. 

O governo da Carta, para não impopularisar-se, convocou tambem uma 
cons~.Ftuin>be, e de tal arte resul tou a dualidade de governos e de constituintes 
no Estado. 

jj;stabelecido o conflicto, foi afinal resolvido em favor do Govei·no da 
Carta e processado o outro governador por alta traição . 

Quem o resolveu, porém ? Foi algum trilmnal do Estado ? Não, Sr. pre-
sidente, foi o g·overno federal, o presidente Fylor, pondo as nrilicias á voz ele 
ordem, proclamando aos povos de Rhodes lsland e reconhecendo e garan-
tindo o governo da Carta. 

Em 1873, facto analogo occorreu no Estado da Luiziania. Kellog· se reputa 
eleito govemador do Estado pelos ra(licaes e. Mac Ennery pelos conservadores. 
Duvidas graves se levantam, movimentos armados imminentes· sinão inicia-
dos . Foi em começo reconhecida a legitimidade de Kellog e no anno seguinte 
declarado o Estado sem governo. Quem assim pronunciou-se no pi;imeÍl'o e 
no se,S'undo caso ? Algum tribunal do Estado ? Não, senhores, loi ainda o 
presictente da Republica e depois o Congresso Nacional. 

Em 1874, consequencia dos factos pl'ecedentes e aipós accordos mallogra-
dos, contou o mesmo Es tado dualidade de legislaturas, u ma conservadora e 
outra radical. 

Foi repu tada legitima a legislatura conservadora e. como tal entrou em 
funcções. Àinda desta vez não foi a solução por tribunal do Estado, mas pelo 
Congresso Nacional. 

Elucida-se mais este ponto da. controvei·sia pelos dous. seguintes f:actos 
de ordem j udicia:ria : 

Por occasião do caso referido deRhodes Island,.pi:eso um fulano Borden, 
por Luther:, funccionario do g,ove1:n-0 da Carta, propoz .aquelle acção contra 
este no tribunal federal do districto, para, a pretexto de perdas e damnos, 
induzir o tribunal á declaração da illegi.timiclade do gov.erno, sob que servira 
Luther . 

O tribunal de primeira instancia }ulgou o autor carecedor ela acção e, 
interµosLo o rectITso· para a Côrte Suprema elos Estados Unidos, foi negado 
provimento pel'os seguintes fundamentos juriclicos substanciados nas Deci-
sões Constitucionaes, por Nicolau Calvo, onde se lê. : 

" O reconhecimento ela legalidade de um governo de Estado é politico 
por sua natureza e está collocado nas mãos do departamento político. Com-
pete ao Congress0, decidir que governo é o que está estabelecido em um 
Estudo; porque, como os Estados Unidos garantem.a cada Estado uma forma 
repl!lblicana de governo, o Congresso necessariamente deve decidir qual é o 
governo estabelecido em um Estado, antes que possa determinar si é repu-
blicano ou não : sua decisão é obrigatoria sobre cada um dos mais departa-
mentos de governo, e não póde ser questionada em um tribunal• judiciado. " 

(Luther Borden 71 Ifow I.; Texas v. White,. 71 Wall 700 ; Calboun v. 
Calboun, 2 Rich N. S. 283.) 

H.el'erirei, mais de· espaço, o que occoneu no. mencionado caso da Lufaia-
nia, em que um juiz federal de districto, mediantefórmas processuaes e auxi-
liado <!la for:ça rnili1lar, deu a posse ao governad0:r do• seu· partido,, procedi-
mento que afinal não valeu e, reputado abusivo e· attentatorio da, ordem legal 
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e sem precedentes por Cooley e outros publicistas e pelo senado federal ame-
ricano. 

Não lograram, como se vê as tentativas ele solução sobre dualidade de 
poderes perante as justiças federaes americanas, e não ha, que conste , deci-
são nenhuma a r espeito por parte das justiças locaes. 

Pela Constituição Mexicana é ao Senado Federal, que compete resolver 
sobre legitimidade e bifurcação ele poderes estaduaes, e não á justiça federal , 
e menos ainda á justiça local. 

Si consoantemente se considerar que nenhuma constituição de Estado 
entre nós, nem as de outros paizes federados affectam á dualidade de poderes 
á justiças dos Estados, é ella ai1tes materia de competencia federnl. E' a 
doutrina dos publicistas, consagrada pelos factos e decisões federaes. 

Quer-se a razão ? Eu direi. E' que a dualidade de poderes leva em seu 
bojo o facto da illegitimidacle, e a illegitimidade affecta positivamente a fórma 
federaúva e a fórma republicana. 

Affecta a fórma federativa pelas relações constitucionaes dos poderes fede-
raes e estadoaes, e aillegitimidade destes, suspendendo essas relações, inter-
rompendo, perturbando os serviços de ambos dependentes, falsea, subverte 
aquella fórma. 

Suspensas, interrompidas essas relações, como se praticari.am, quanto 
ao Poder Judiciaria, as disposições da constituição art. 59, lettras C, D e E, 
o ar t. 60, lettra D, e art. 59, §§ 1° 2°? Como exerceria o Poder Executivo as 
a:ttribuições elo art. ?º, § 3°, art. 48, n. 16, e art. 65 '? 

Quanto ao Poder Legislativo, como cumprir o disposto nos arts. 4° e I?, 
§ 3°, da Constituição, e os aqts. 6 r e 62 da lei de 26 de janeiro de 1892 que engen-
dram reacções entre o Legislativo Federal e os Estados? 

AITecta á fórma republicana porque, já o disse a fórma republicana pre-
suppõe, encarna o principiq da representação, e onde ha illegitimidade, ha po-
der de facto, ha usurpação, que exclue a representação elo povo, e, portanto, 
a fórma r epublicana. 

O que é a fórma repuqlicana? Inquiria Daniel \ Vebster, e respondia : 
" Não precisamos remontar a paragens longínquas nem a éras remotas. Não 
é a republica turbulenta de Athenas, consagrando o ostracismo, e tornando 
incompatível o patriotismo. Não é a republica militar de Sparta, tendo a seus 
pés um povo de !lotas. A fórma republicana do governo. dos Estados é a 
que se acha consae-rada na Constituição mesma, e sob o amparo elos seus 
princípios e prescnpções qµe ella estabelece. 

O Sn. COELHO RonHIGUES. - Apoiado. 
O Sn. COELHO E CAMPQS. - Ora, estes principias são, entre nós, os prin-

cípios constitucionaes da União, que os Estados devem_:rspeitar nas consti-
tuições e leis que adoptarem : Sào os princípios pres<;f1ptos ás províncias 
argentinas nos arts . 5. 0 e 6.0 da Constituição Federal. 

Dahi a opinião de Mitre, de que sendo taes principias esseuciaes ingenitos 
do regímen republicano, acha-se violado este regímen, quanto violados os 
principias em que assenta, a saber : aquelles referentes á fórma propria-
mente de governo e aos direitos e garantias dos cidadãos. Elle assim dizia 
em uma discussão no Seqaclo Argentino, sobre a intervenção havida em 
uma província .. . 

O Su. Gmms DE CASTnp. - Em S. João . 
O Sn. CoELT-IO E CAMPQS- .. . para manter a fórma republicana. 
O senador Orono sust~utava, como parece pretender-se aqui - que, 

quando instituída a monarchia, é que se considera violada a fórma republi-
cana. 

O Sr. A velaneda, então Ministro da Instrucção Publica, adop tou a opinião 
intermedia, acceita por Cw·tis, e sustentava que era preciso manter a fórma 
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republicana, quando violados os princípios constitucionaes referentes a essa 
fórma de governo, seja nas instituições , seja na pratica dellas. 

Era Republica Roma no tempo de Cesar, Republica a lngfaterra no tempo 
de Cromwell? Eram acaso republicanos os seus governos ? 

Ponderava esse eminente homem de Estado que si se fôra esperar para 
declarai· violada a fórma republicana que se levante uma mouarchia se 
erija um monarcha, succederia que se o Paraguay no governo de Fr~cia 
e Lopes, 1izesse pal'te da Republica Argentina se fundaria com indifferença 
do governo federal um despotismo igual ao de Felippe II, sem que pudesse 
contei - o, porque o Paraguay continuou a intitular- se republica. 

E attesta a historia dos povos, que quando o despotismo se instala sobre· 
as rui.nas da liberdade, mantém por muito tempo o nome desta, suas fórmas 
exteriores, sem que · chegue a pronunciar-se o nome ou o princípio contrario. 

Não é pois, sómente quando violados os princípios constituciouaes nas 
Constituições e l eis dos Estados senão tambem na pratica dellas, que se 
viola a fórma republicana. A intelligencia opposta nos condenmaria a vc1· 
desappa1·ecer todos os direito~ e as iustü11iç~es, que as cons.agTain, sem qtw 
o Poder Fede1·al pudesse acudir e salvar as hbel'dades abatidas. A garantia 
Constitucional seria um vão simulacro, enthronisari a todas, as tyrannias. 

Com estas idéas, escreveu o Dr. J. Manoel Estrada : 
" A Nação garante não sómente a fórma republicana, senão o exercício 

regular das instituições. Ainda que a fórma se conserve, si o exercício das 
instituições está interrompido e o povo de uma província privado do s<'u 
g·oso, a Nação deve fazer effecliva a garantia, que ha pemlittido o art. 5 -" 
da Constituição. " 

E' do mesmo publici ·ta : 
" Si a fórrna do governo não tem sido mudada, si não tem sido conver -

tida de republicana em outra qualquer, em alguma provincia, procede :t 
intervenção nacional - motu proprio, quando tem sido corrompida, e a s 
instituições abastardadas? "Penso que sim. " Conclue resolutamente o Dr. 
Estrada. 

Quaes, porém, esses princípios constitucionaes - que violados falseam 
e violam a fórma republicana ? 

Esla questão tem seu logar proprio na discussão do art. :i. 0 ; se de 
alguma sorte a antecipo é p ela connexi.dade da materia ; e direi apenas o 
necessario. 

A representação da vontade popular, isto é, da soberania pela divisão 
tripartida dos poderes e seus orgãos legaes, é um desses princípios, ou antes 
o principio que, no conceito de Avellaneda, citando Curtis e um aresto do 
Supremo Tribunal Argentino, caracterisa a fórma republicana, assim corno 
a sua infringencia caracterisa a violação dessa fórma. 

Si a manutenção dessa l'órma como fundamento da intervenção suppõe 
a: sua violação, resta inquirir quando é dado intervir por violação do 
principio representativo na divisão tripartida dos poderes ou no seu exer-
cicio. 

Releve-me o Senado mais uma citação. · 
Diz J. Barraquero (Spiritu. y Pratica de la constitucion argentina), pag. 

l8l : 
• Relacionando o conjunto de nossas instituiçües com a no•;ão, que a 

sciencia politica nos dá da fórma republicana do goveruo, resulta que a 
garantia do poder federal deve alcançar a todos os seus caracteres cssenciaes. 
Essa fórma será alterada para os effeilos da intervenção sempre que os 
poderes do governo em alguma província não surjam da vontade popular ; 
quando não se exerçam em sua representação, ou, cmfim, quando il'l'espon-
saveis os mandatados no exercício de suas funcçiies. " 

IJ OCUMllNT<1S PAtlLAMEN1'AtlES . - VOL. C. 
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Diz ainda o mesmo publicista commentando o fundamento de uma deci-
são da Suprema Cqrte de Justiça Federal do seu paiz : 

" Segundo esta declaração que deve gosar da mesma efficacia que uma 
disposição constitucional e sempre que o povo não se gover.oa por meio dos 
seus representantes, sempre que não existam os tres poderes, ou algum 
delles usurpe as attribuições do outro, e toda vez, enfim, que algum delles 
não possa desempenhar suas funcções com inteira independencia, a base do 
nosso governo terá sido alterada. 

" Em todos os casos pois, que os poderes que constituem nossa fórma 
de "Overno tenham desapparecido ou sejam obstruidos em suas funcções, o 
Poder Federal está no imprescindivel dever de intervir, por direito proprio 
na província, que seja theatro de taes attentados. " 

Si, pois , caso houver em que os poderes que funccionam no Estado não 
são obra da vontade popular, si a soberania não é r epresentada nesses 
poderes, si por outro lado ha poderes constituidos legalmente, por eleiçáo 
popular, suppressos de facto, obstruídos, impedidos de suas funcções por 
um poder de facto, que, pelo emprego de força os tolhe e annulla, havendo 
em consequencia duplicidade, dualidade de poderes, é caso de intervir o 
governo federal por estar falseada, deturpada a J'órma republicana. 

Parece demonstrado que não está na alçada dos poderes do Estado 
resolver sobre dualidade e legitimidade de poderes, e que essa competen-
cia é do Governo Federal, po1· aíl'ectar a maLeria a · rórma republicana fede-
rativa. (Pausa.) 

Tenho para mim, Sr. ;presidente, que por taes principias en tendeu a 
Commissão mixta substituir o projccLo do honrado senador por Pemambuco 
pelo proj ecto com que con f! luiu o seu parecer, attcndendo ainda a recom-
mendação que em sua Mensagem fez o illustre Sr. Presidente da Republica 
quanto á regulamentação elo art. 6. 0 da Constituição. 

Já declarei em outro discur·so que não sou enthusiasta dessa regula-
mentação, não só pela dirficuldade de compendiar os casos Lodos depen-
dentes de circumstancias multiplas e varias em que se podem desdobrar as 
hypotheses do arL. 6. 0

, como porque me convenço de que ha mais chansas 
de acerto conhecendo-se de cada caso concreto, que reclame a intervenção. 

Esse meu pensamenlo tem ainda fundamento nas dil'ficuldades dessa 
regulamentação nos mais naizes fed erativos, que, até o presente, não regu-
lamenlaram a materia geral da intervenção, apezar de conselhos reiterados 
de alguns publicistas. 

Não a tem a Suissa, não a tem a Republica ArgenLina, não a tem o 
Mexico nem os Es tados Un,idos, que só incidentemente na lei de 22 de feve-
reiro de 1195 autori:sou a mobilisação das milicias para supprimir insurrei-
ções nos Estados, accentuando a competencia do governo, posta em duvida 
quando Washington em 1791 interveiu na Pensylvania. 

Entendo que, como nesses outros paizes, se póde, entre nós, a propo-
sito de cada caso, em face do texto constitucional, interpretado, quando 
preciso, pelos princípios do direito publico federa l, autorisar ou decretar a 
intervenção. 

Processo summario, simples, e que mais garantias dá do acerto do que 
uma regulamentação, em que os factos se enquadrem nas hypotheses 
absLractas da lei. 

Essa difficuldade revela o projecto da Commissão, que apenas se· limi-
tou a modalisar a compet('!ncia, a definir a fór'ffia republicana federativa; e 
a declarar que a requisição (art. 6. 0 , n. 0 3.) póde dar-se tambem pelas l egis-
laturas, como é de razão. 

E não obstante, não fora unauime o parecer, havendo votos vencidos e 
com restricções ! 

Releva, cntretanLo, i·econhecer, que, salvo emendas, tem o projecto a 
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yantagem de modalisar a competencia para a intervenção, cessando a 
anomalia de e~ercel-a o Poder Executivo, quando a Constituição a confere 
ao Governo Federal. (Apoiados.) . 

Ora, o que é Governo Federal? Será sómente o Poder Executivo? 
Entendem assim .alguns illustres · propinautes, a meu ver, com grande 

desacerto . (Apoiados .) 
Governo é, ora o conjuncto dos poderes, ora o pTimeiro magistrado, o 

chefe da nação. Assim discorrem os publicistas segundo a significação sci.en-
tilica, ou vulgar da locução. 

O legislador constituinte a emprega tambem nessa dupla accepção ; 
mas, como? Si se refere ao conjuncto dos poderes diz - Governo Federal, • 
Governo ela União. E' istp expresso em varios textos constitucionaes. 

Governo Federal, Governo da União é o Governo da Nação, isto é, a 
delegação da soberania, que se exerce e manifesta por tres poderes dis-
tinctos - o leg·islativo, o executivo e o judiciario. 

Si se refere ao primeiro magistrado, ao Chefe da Nação - a locução é 
simplesmente - governo, e não governo federal, como no art. 34, n.º II, ou 
Pl'esidente da Republica como no ru·t. 48, ou Poder Executivo Federal como 
no art. 80. 

Do confronto das disposições constitucionaes resulta inilludivelmente 
que governo federal quer dizer o conjuncto dos poderes. 

E' a mesma a locução empregada na Conslituição argentina ar t. 6. 0 -

Governo Federal - com a mesma significação. Sendo por isso que aquelles 
que consideram a intervenção funcção executiva, não dispensam certos 
actos legislativos ; o que mostra a collaboração dos dois poderes, como 
membros do Governo Federal. 

Pela Constituição Suissa a intervenção nqs Cantões se faz pela Confe-
deração. 

Pela Constituição Norte-Americana é aos Estados Unidos que incumbe 
essa protecção aos Estados pela garantia da intervenção. 

Ora, diz um publicista: que o Presidente da Republica poderá dizer paro-
diando a pbrase autocratica de Luiz XIV : eu sou os Estados Unidos da 
America da Norte; eu sou a Confederação I-Ielvetica? Governo Federal, 
portanto , não é o Poder Executivo e a mesma faculdade de intervir que elle 
tem pelo art. 6.•, disto mais nos convence. 

Materia ele alta ponderação, melindrosa, a intervençã.o importando a 
suspensão - a absorpção temperaria da personalidade política dos Esta-
dos, affectando o principio da Federação, o legislador não a conferiu a 
nenhum poder privativamente, pelo contrario a poz sob a guarda da União, 
dos seus poderes constituídos, do governo federal como a garantia suprema 
dos Estados nessa situação angustiosa, critica de sua autonomia. . . 

Prova disto é que a intervenção não se acha enumerada entre as alln-
huições privativas elo Congresso Nacional no arl. 34., nem no art. 48 entre as 
funcções privativas do Presidente da Republica, nem ainda nos arts 59 e 60, 
como funcção judiciaria. 

Depara-se, sim, no art. 6. 0 , entre as disposições preliminares da organi-
sação federal e bem de industria, como advertencia de que se trata de um 
principio organico, basico, deixado ao governo federal, como representante 
geral da União. 

Si se trata do conjuncto dos poderes, como concorrem elies, dada a 
necessidade da intervenção? 

Concomitantemente, clependentemcnte de um aclo ex:ecutivo, de um 
acto judici.ario ? 

Entendo que não ; entendo que · cada poder age se0 ·undo a natureza 
peculiar ele ·suas funcções constitucionaes em presença do facto que occa-
siona a intervenção. 
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O Congresso Nacional decreta; o Poder Executivo faz, realisa a inter-
venção ; o Poder J udiciario, sem interferir no acto politico, conhece dos fac-
tos, que incidem em sua funcção ordinaria. 

Este é o direito, e portauto a regra. 
A pratica porém é outra e bem outra, mormente entre nós, onde 

somente o Poder Executivo delibera e intervem. 
Nos Estados Unidos, segundo Thomaz Cooley, o Congresso tem cha-

mado a si a funcção de intervir; sendo que no caso de insurreição a requi-
sição é feita ao Poder Executivo : o Poder Judiciario quasi não tem que ver 
no acto da intervenção. 

Como porém, dizem o mesmo Cooley e mais publicistas americanos , 
como porém essa protecção aos Estados é devida pelos Estados Unidos, é 
necessario que concorram sempre os dous poderes políticos, os poderes 
aclivos da Nação - o Poder Legislativo e o Poder Executivo. 

Tem sido varia a pratica na Republica Argentina, usando e abusando 
dessa faculdade o Poder Executivo, si bem de tempo a esta parte seja outra 
a orientação, dependendo a intervenção de acto do Congresso, quando 1·eu-
nido, e na sua ausencia do Poder Executivo, que intervem, sujeito seu pro-
cedimento á apreciação do Congresso. 

Questionam, entretanto, os políticos argentinos, quanto á competencia 
para a decretação, attril)Uindo -a Quintana, Mitre, higoyen e Barraquero ao 
Congresso Nacional e de opinião contraria Sarmiento, Avellaneda e outros 
que teem a inteTvencão COijlO acto lle administração, e portanto pl'ivativado 
Poder Executivo. , 

P ela Constituição Suissa é essa competencia da Assembléa Federal, só 
competindo ao conselho feqeral em caso de desordem material sujeito o seu 
acto á Assembléa, e convoçacla esta immediatamente são postos em armas 
dous mil homens por mais de tres semanas ! 

Nesta variedade de co1-i.ceitos e disposições, qual a nossa doutr·ina cons-
titucional? · 

Já li, Sr. presideule, qi+e a intervenção é comoJque um estado de sitio , 
porque consiste tambem na suspensão de garantias, a suspensão das 
garantias constitucionaes qo Estado, como o sitio suspende as garantias 
constitncionaes do cidadão, g·arautias ambas do mesmo valor, suspensões 
ambas oppl'essivas , clerogações provisorias da lei e portanto reguladas pelos 
ruesmos principios ele Direito Publico ConstiLucional. 

Suspensão das garantias c.onstituclonaes do cidadão, o EsLado de sitio 
é decretado pelo Congresso quando reunido, por momentosas considera-
ções de ordem publica. 

Não reunido o Congresso, medida urgente reclamada de que depende a 
acção prompta do Governo para restabelecer a ordem publica, pôde o Poder 
Executivo decretai-a ad referendum do Congresso, que o approva ou sus-
pende. 

O Poder Judiciario não conhece do sitio, mas d e actos antecedentes , 
concomitantes, ou subsequentes nos limites de sua competencia institu-
cional. 

Suspensão das garantip.s constitucionaes do Estado, a intervenção fede-
ral deve ser tambem decretada pelo Congresso, e, si este ausente, pelo· 
Poder Executivo ad rejel'endum, e quanto ao Poder Judiciario, sem intervir> 
no acto, elle executa a lei como a encontra. 

(Ha diversos apartes .) 
Sei que essa funcção alternativa do Congresso e do Poder Executivo no 

sitio existe pela Constitui9ão, a qual, entretanto no art. 6. 0
, faz intenir o 

Governo Federal - sem dizei' como e quando intervem cada poder. 
. E' o que cumpre deteqninar, modalisar, a maneira do preceito cons ti tu-

c10nal - quanto ao acto do sitio. - Ha a mesma razão. 



- 373 -

Ha a mesma razão; Sr. presidente, porque a suspensão das garantias, 
sejam as do cidadão, sej~m. do Estado, qi:er dizer a suspensão ela lei que as 
assegura, e como uma lei so por outra lc1 pode ser suspensa , é claro que, 
como o es tado de sitio, a intervenção nos Estados sô pelo Congresso póde 
ser decrelada. 

(Apartes dos Srs . Q. BocayuCJa e outros.) 
buvida-se, acaso importe a intervenção a suspensão da autonomia do 

Estado? 
Seja uma simples tutela, limitação, suspensão, absorpção temperaria 

da autonomia, é fóra de duvida que ha uma limitação no momento, uma 
suspensão da lei, e como tal dependente de acto legislativo. 

(IIa zmi aparte.) 
Só as circumslancias podem determinar a extensão maior· ou menor da 

·inLervenção. - Intervindo o Governo Federal tem um duplo objectivo -
garantir o governo do Estado, garantir o p roprio Estado - iliz o profundo 
Rossi. E' o g·overno abatido, atacado por uma facção? A Nação protege 
o governo . E' o Estado conculcado, usurpada a sua soberania pelo seu 
gornrno? A União protege o Estado. 

Si no primeiro caso, a intervenção se traduz por um auxilio ao g·ovcrno , 
no see-undo caso é pelo contrario um refreamento um combale a sua 
investidas usurpadoras , criminosas, dando-se porventura a u.ece. si<lad.e da 
suspensão, da absorpção tcmpomria da personalidade poliLica do Es tado 
- até que se restabeleça a ordem leg·al. · 

O Sn . RA11mw BARCET,LOS. - Dá um aparte . 
O Sn. COELHO E CA~1Pos. - Insisto, portanto, affirmando que a interven-

ção importando a suspensão de uma lei, só por outra l ei póde ser decretada. 
Isto não quer dizer que necessariamente preceda a lei. Nem todo acto 

dependente de lei é precedido della, pó<le ser succedido, e tem a mesma 
eflieacia. 

Exemplo : o Estado de sítio, quando decretado pelo Poder Executivo 
- a resolução <lo Congresso, que o approva tem o mesmo va lor ela decre-
tação. 

Exemplo ainda : o arl. 48 n. 0 16 da Constituição , pelo qual o Poder Ex -
cutivo fai aJustes convenções internacionaes ad referendum do Congresso, 
actos dependentes de leis ; e que leis sào, quando approvados . 

Não será conveniente , justa e mais que tudo política a adopção destas 
normas quanto á iniciativa da intervenção confiando-a ao Poder Executivo 
quando o exigirem as circumstancias, mas em Lotlo caso ad referendum do 
Congresso? · 

Não ha a mesma razão ? 
Si a Constituição. não a decretou positivamente, como qu:mto ao estado 

de sitio, autol'isou-nos decretal-a quando uo ar t. 34, 11s. 33 e 34 da atll-ihui-
ção privativa ao Congresso - para : 

Decretar as leis e resoluções necessarias ao e.>.:ercicw dos poderes que 
pertencem d União . 

Decretar as leis orfJ·anicas para esecuçâo completa da Constituiçâ.o. 
Penso, Sr. presictente, que a iniciativa deve ser do poder que no 

momento pó<le agir na esphera de suas attribuições . 
Ora achando-se o Congresso em funcções, si pela intervenção se trata 

da suspensão de uma lei, como neste caso recusar-se-lhe a iniciatiYa? 
Ausente o Congresso, i a intervenção impõe-se como necessidade de 

ordem publica, porque não a fazer o Poder Executiv0, como no Estado de 
si tiQ, ad referendum do Congresso? 

E si o art. 6. 0 não é obstaculo a que assim se faça, si pelo art. 34, n. º 33 
póde o Congresso assim resoh·er e decretar, porque não l'azel-o? 
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" Si não se póde cóntestar a natureza legislativa da intervenção ; pois que 
mporta a suspensão de urna garantia constitucional, e portanto de uma lei ; 
i não é antejuridico e antes necessario 51.ue nos !,Lomentos de salvação 

Publica possa agir o Poder Executivo, si a Constituição o permitte, em caso 
ªnalogo, como no caso do sitio, si a funcção legislativa se póde traduzir em 
resolução posterior, segue-se que uma lei podemos fazer neste sentido, sem 
offensa dos principios e com vantagem para a ordem social, isto é para a 
União e os Estados. . 

E' de que se trata, Sr. presidente. 
Se~·ue-se que a decretação envolve funcção legislativa, antes ou poste-

rior á mtervenção, e está portanto nas attrilJuições do Congresso. 
Assim pensava o chefe de justiça Taney - e com elle numerosa pba-

lange de publiClstas americanos, opinando pela competencia do Congresso 
P-m qualquer caso de intervenção, seja a fórma republicana, seja para suppri-
mir insurreições, não conferindo á tribunal algum a verificação da oppor-
tunidade, e sabiamente preferindo autorisar o Poder Executivo á mohilisa~ 
ção das rnilicias para supprimir insurreições, dependendo o acto de sua 
posterior apreciação. . 

Por isso ainda, Pascbal, que entende ser iniciativa do Congresso inter-
vir para a manutenção da fórma republicana, e do Poder Executivo para 
supprimir insurreições, sujeita o acto deste ·ao juízo do Congresso ; o que 
prova que a intervenção não é, não póde ser uma funcção privativa do 
Poder Executivo, como entendem alguns, e tamhem o meu illustre amig·o, 
que precedeu-me na tribuna, Senador por Pernambuco. 

. 1 
O SR. Comrf:A DE ARA.u,ro . - V. Ex. sabe que sempre disse que com-

petia ao Poder Executivo, S',Ujeito o seu aeto ao Congresso. 
O SR. COELHO E CAMPO~ . -- Sei que foi esta a sua opinião; e si a ella 

alludo é para mostrar que :µão me parece consequente S. Ex. quando coa-
clue pela cornpetencia do Poder Executivo . 

O Sn. CoRilliA DE ARAUJO . - Dá um aparte. 
O SR. CoELUO E CAMPOS. - Eu mostrarei. O Poder Executivo, no exer-

cicio de suas funcções é poder tão independente como o Legislativo e o 
Judiciario ; os seus actos, portanto, não dependem do Congresso. Os pode-
res politicos são independe:r+tes, coordenados, mas não subordinados. 

Por isso era logico o S~·. A vellaneda, sustentando a intervenção corno 
un.cção privativa do Poder Executivo, ou meramente administrativa, como 
pretendia Sarmiento, não tendo que tomar-lhe contas o Congresso, nem 
conhecer dos actos por elle praticados, salvo sómente para a decretação do 
juizo politico. 

Mas, o juizo politico é prova ainda da independencia, da autonomia dos 
actos do Poder Executivo ; porque o juizo politico affecta somente a pessoa 
do fun ccionario, á sua retir~da das funcções, a destituição por incapacidade; 
não tem a força de condemnal-o ás penas criminaes pelos delictos cornmetLi-
dos , nem á virtude de reconsiderar, emendar ou annullar os erros ou abusos, 
funcção de outra alçada perante a qual responderá o funccionario delin-
quente. 

O Congresso procede por medidas geraes, qi.ie r eprimam ou conjurem 
taes abusos, mas não os aprecia, não conhece delles em especie, para ellmi-
nal-os , annulal-os, o que se;ria invadir a espbera de outra jurisdicção. 

Sujeitar o acto executivo ao juizo do Congresso é confessar que es sC' 
acto não foi praticado no exercicio de uma funcção privativa. 

Por isso, Clay, eminente parlamentar americano, sustentando esta dou-
trina que deixo exposta, - acrescenta com ra1.ão que si se trata de leis 
auloritativas , expr essas Ol.\ implicitas , de sua execução pelo Poder Ex:ecu-
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tivo; conhece o Oong:resso para vel'ifi.car si cm sua pratica, foi observado o 
pensamento qLie as ctictou e approval-as ou não. 
. Pomeroy, outro publicista americano, abundando nas mesmas idéas, 

quanto á autonomia dos actos do Poder Executivo_ no exercido de suas 
funcções constitucionaes, trata, como Clay, das leis autoritativas, e daquelles 
actos de poderes concurrentes, como a intervenção nos Estados, casos eru 
que certos actos executivos ficam na dependencia e apreciação do Congresso. 

Vê-se, portanto , que se fica de_pendendo do Congresso a intervenção 
pelo Poder Executivo, rião póde ella ser uma funcção privativa deste poder. 

Pelo que-, si o nobre Senador por Pernambuco se julga com razão para: 
dar parahens ao nobre relator da Commissão mixta por conferir a inter-
venção ao Poder Executivo, na ausencia do Congresso, insinuando que po1· 
isso a Commissão mesma não considera essa 1\mcção privativa do Con-
gresso, como pretende o projecto; razão ha tambem para felicitar a S. Ex. 
por approximar-se ou conformar-se com o parecer da cornmissão, quando 
sustentando a competencia do Poder Executivo faz seu acto dependente 
do Congresso; o que quer dizer que a intervençã.o não é um acto simples-
mente executivo. 

Por minha vez, razão tenho para felicitar a ambos os I:10nrados Sena-
dores por sua divergencia mais apparente do que real, e que mais um passo 
dado os levará a pleno accordo ... 

·Concede o bonrado Senador por Pernambuco que a intervenção pelo 
Poder Executivo depende de approvação do Congresso; ha portanto um acto 
legislativo. 

Convém o honrado relator que, na ausencia do Congresso, si faça a 
intervenção pelo Poder Executivo, ha portanto tarnbem um acto deste 
poder. . 

De que natureza, porém, é este acto, Sr. Presidente? Como, em que 
caracter intervem. o Poder Executivo ? 

E ' opinião do Sr. Mitre que ha ahi urna especie de delegação do Con-
gl·esso ap Podei· Executivo. O Sr. lrigoyen, senador argentino, considera 
neste caso o Poder Executivo supplementar do Congresso. 

A illustrada minoria da commissão parlamentar suissa, sobre o caso do 
Tecino em 1889, diz que o Poder Executivo procede provisoriamente. 

Procederiam essas apreciações ou qualificações si a intervenção consis-
tisse na sua deliberação ou decretação sómente ; mas esta deliberação não 
é ainda a intervenção ; a intervenção é um acto complexo, que shppõe essa 
deliberaçã.o, e sua execução; é um acto legislativo e um acto executivo, é 
obra d.e dous poderes - collaJ)Qrando ambos; ambos, portanto, concurrentes. 

Por isso, como já notei, os publicistas americanos, doutrinam que sendo 
a protecção aos Estados imposta aos Estados Unidos, isto é, ao complexo 
dos poderes, devem intervir os voderes políticos da Nação, o poder legisla-
tivo e o executivo. 

· Um poder delibei·a, outro executa; e si o Poder Executivo intervem sem 
deliberação do Congresso é todavia seu procedimento sujeito á approvação 
do Congresso , e portanto a intervenção é obra destes dous poderes. 

E' o caso , pois,_ de se darem as mãos o nobre relator da commissão e o 
illustre senador por Pernambuco, em sua divergencia sem razão plausível, 
e sómente apparente, accidental. 

Collocada a questão neste termos, si a intervenção depende de wna lei, 
ou de resolução posterior que a approve, porque não decretal-a o Congresso, 
se está em funcções? 

Porque dizer-se que o Poder Executivo é que deve resolver e intervir, si 
presenle está o Congresso? 

A urgencia das circumstancias não é razão, porque urgentes tambern. são 
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ellas quando se trata da declaração do Eslado de sitio, que é atlribuição 
privativa do Congresso, quando se acha em funcções. 

Não é materia menos grave e delicada a intervenção nos Estados, que a 
declaração do Estado de sitio; se este suspende as garantias nos direitos 
individuaes, aquelle suspende as garantias constitucionaes a autonomia 
uos Estados, principio basico fundamental da Federação. 

Sallis (Direito Federal Suisso) diz o que passo a lêr: 
" A intervenção federal suspende, em quanto dura, as relações regulares 

estabelecidas por nossa instituição federativa entre a.'.conf'ederação suissa e o 
Cantão, que a supporta. O Cantão é privado de sua soberania, é posto sob 
a tutela da Confederação. O principio consagrado pelo art. 3. 0 da Consti-
tuição, segundo o qual os Cantões exercem, como taes, tudos os direitos que 
não são transferidos aos poderes federaes, é então invertido. O Cantão não 
exerce mais então que os direitos e competencias deixadas ás suas autori-
dades e funccionarios pelo poder federal que tem intervindo. ". 

Pode-se depois disto , duvidar da necessidade de uma lei, que decrete a 
intervenção, ou de uma resolução do Congresso, que a approve, quando em 
sua ausencia intervem o Poder Executivo? 

Sr. presidente, si estudarmos os factos, se verá que não é outro o pen-
sam.ento dominante na pratica das intervenções nos negocios peculiares aos 
Estados . 

Começo pela Suissa, onde o nobre senador por Pernambuco colheu um 
facto apenas de intervenção pacifica em 1884, cruando outros e outros exis-
tem, alguns dos quaes verdadeiras intervenções armadas. 

O caso uo Tecino, em 1 1889, é característico ; interveiu o Conselho Fede-
ral, e reunida a Assembléa Federal approvou-lhe o acto, o que é commum 
naquelle paiz, por competir a intervenção á Assembléa, e somente por 
excepção ao Conselho Federal, su;jeito seu procedimento á Assembléa. E' o 
direito e a pratica nelle observados. 

Na H.epublica Argenlina, entre abusos de toda ordem, vae-se já accen-
luando a boa doutrina, ele tempo a esta parte. 

Em 1858, por graves perturbaçôes na província de Mendoza, nomeou o 
General Urquiza um interventor para essa província; o qual demorando-se 
além do necessario e poP excessos havidos, deu causa a que, reunido o 
Congresso, fosse primeiro acto do Senado um projecto suspendendo a inter-
venção, e votado no Senado, antes mesmo de ser lei, fez o General Urquiza 
cessar a intervenção, i·ecoµhecendo a competencia do Congresso para fazel-
o, indo ao encontro dos seus desejos. 

Em 1863, dando-se graves distw·bios na provincia de Salta, sollicitou o 
Poder Executivo autorisação ao Congresso, então reunido, para intervir; e 
o Congresso lhe recusou spb o fundam ento de falta de requisição da autori-
dade local ; o que bem mostra o reconhecimento da competencia legislativa 
pelo Poder Executivo. 

Em 1866, derribadas as autoridades da provincia de Catamarca, acquies-
ceu o Congresso a requisição do Poder Executivo e autorisou-o a intervir 
pela lei de 4 de outubro desse anno, na qual foram formuladas bases a que 
terei ainda de referir-me. 

Em discursos que li do Sr. Irigoyen, no Senado argen tino , no anno 
passado, interpellando o governo sobre varios casos de intervenção, notei 
c1ue não é mais objecto ele duvida a interi'erencia do Poder Legislativo , auto-
risaudo ou approvaudo a j.ntervenção. 

Sobre este ponto esta varo ele accordo o interpelJante e o ministro iuter-
pellado. Foram outros os pontos de divergencia . 

Parece que é já a doutrina assentada, e em geral a pratica seguida, 
conformando-se o Poder Executivo, com os princípios consignados nas auto-
risações ant1' riores , íp1ando elle intervem, na auseucia do Congresso. 
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Vamos, ainda, ó. Conte pubUca, onde se tem abastecido as fed erações 
modernas, os Estados Unidos, e se verá que, de longa data é o mesmo o 
espirita dominante nos casos de intervenção. 

~ntc~·vei~ vV:ashingt.01:1, em 1791,_no Estado.da Pe~~sylvania pela resis-
tencia . a lei sobre bebidas alcoohcas .. Remudo o Congresso, referiu o 
occorr1do, e este .approvou o seu procednnento. (Apartes .) Foi lida aqui a 
resposta do pres~dente do Senado á mensagem . ele vVasl~ington de que 
constam as segmntes palavras : « Vossos actos tiveram aflectuosa appro-
vação "· 

Em 1828, a Carolina do Sul, Estado agrícola, oppoz-se resistiu á 
execução, das leis aduaneiras manifeslamente proteccionistas. Su~ legislatura 
declarou-as tarifas inconstitucionaes. 

Houve mesmo um certo inovimento separatista, convidados os Estados 
visinhos. FUllccionava o Congresso Nacional; e ao mesmo tempo que elle 
decretava as medidas materiaes para a execução da lei, o Poder Executivo 
rnobilisava as milicias e proclamava ao Estado para que a ordem se fizesse , 
corno se fez por essa acção conj une ta dos poderes. 

Em 1842, no caso, já referido de Rhodes Islaud, de dous governadores ·e 
duas legislaturas, o Presidente Tylor p1·edizpoz os elementos de força convo-
cando e pondo a voz de mdem as milicias para intervir, proclamou ao 
Estado reconhecendo o governo da Carta e corno tal foi obedecido. 

Reunido o Congresso, remetteu elle com sua mensag·em toda a corres-
pondencia official e sua correspondencia particular relativa ao caso, justi-
ficando-se dos passos que deu, sem que aliás empregasse a força, nem que 
entrasse no conhecimento ela forma republicana do Estado, que não lhe 
parecia ele sua competencia. 

Os casos de Luiziania de dous governos e de duas legislaturas em 1873 
e 1874, selo caracteristicos da competencia do Congresso. 

O Presidente da Republica tendo reconhecido o governo de Kellog , o 
Congresso verificou depois que não havia govemo no Estado , processo que 
consta dos Annaes do Senado americano em 1873, onde se lê o parecer da 
comrnissão de Justiça ou de eleições e previlegios, do qual constani os 
fundamentos dessa decisão e do mesmo modo entre as duas legislaturas, 
que no n1esmo Estado se .clispuLavam em 1874 reconheceu o Congresso 
legitima a legislatura conservadora. · 

Vejamos a época da reconstrucção dos Estados, em 1866. Sabe-se a que 
extremos chegou a disputa quanto a competencía. Johnson sucessor do 
mallograclo Lincoln, apoiava a reorganisação de alguns Estados rebeldes, 
durante a guerra sob o amparo das armas unionistas, e providencias deu 
para que convocadas suas convenções se reorganlsassem os mais. 

Reunido o Congresso, não esteve por isso, e nomeando. uma rommissào 
de quinze membros para estudar o assumpto, decretou hases para essa 
reconstrucção. Jonhson vetou a lei; e o Congresso a approvou por unani -
midade. 

São notaveis as palavras do Deputado Slevens sobre a ques tão vertente, 
elas quaes se vê que atrnvez das paixões do tempo se desenvolviam com 
segurança os fundamentos juridicos da cornpetencia. 

A doutrina, que expenclo, tem já por si um precedente nosso, isto é, do 
nosso Congresso . E ' um caso, um exemplo de casa, que parece reso lver em 
definitiva a questão. 

Sabe o Senado os grandes abusos que se dernm em 1891 em alguns 
Estados por parte dos seus governadores e do governo da Uniào na org·ani-
sação dos mesmos. 

Em Sergipe era nomeado nm vice-governador, que, com a demissão do 
effeclivo, entrou em e:xercicio para fazer-se eleger presidente do Estado, e 
não contando com a maioria na assem biéa entendeu fazei-a por todo o modo, 
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dando-se o absurdo de ser promulgada a Constituição e eleito o presidente 
por dose votos como maioria absoluta de uma assembléa de 24 membros. 

Em Goyaz, era o governador que, ex-proprio marte, intervinha na 
verificação de poderes, dando como eleitos a lguns do seu par:tido, C' 
annullando os outros em maioria, mandando proceder a nova eleição p~a 
as pretendidas vagas . . 

Em Matto Grosso, o governador annullava uma eleição já feita para 
deputados, fazendo eleger novos deputados para org·anisar- se o Estado. 

E como estes, outros casos . 
Taes absurdos alarmando a opm1ao, o Congresso Nacional entendeu 

providenciar á respeito. 
Um proj ecto foi apresentado po1· dous illustres deputados, republicanos 

seru jaça, desses de quem não se pode dizer que tenham saudades do 
passado, incriminando factos analogos, annullando a obra feita por taes 
exces os , declarando as condições em que se deviam considerar promul-
gadas as Constituições e eleitos os presidentes, e fazendo repetir taes actos 
quando não realisados nesta conformidade. 

Votado na Gamara e enviado ao Senado, o projecto teve parecer favo-
ravel das commissões de que eram membros os Srs. Campos Salles, Quintino 
Bocayuva, Joaquim Felicio, etc . 

Combatido o projecto sob o fundamento da incompetenoia do Congresso , 
e que se frregularidaJes havia na organisação desses Estados, era caso da 
competencia judiciaria, defendeu-o com pujança e lucidez o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro o Sr. Quintino Bocayuva, mostrando á evidencia a com-
petencia do Congresso cpm fundamento no art. 6 n. 2 para manter a forma 
republicana, violada na grganlsação de alguns Estados . 

Quer-se mais claro, ::=ienhores? Pode invocar-se opinião mais autorisada 
e insuspeita em apoio dft doutrina que estamos a sustentar · de que para 
casos, como os que occonem actualmente, é competente o Congresso para 
manter a forma republicar11a? 

ALGUNS Sns . S1rnADOflES. - Apoiado. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - E ' certo que o decreto legislativo foi 
vetado, e não foi submettido a nova votação nas casas do Congresso, por 
prudencia politica talvez1 no supposto de não aggravar os acontecin1e11tos , 
que afinal explodiram eni- 3 de novembro daquelie anno. 

Portanto, posso com segurança couduir pelos priucipios, que regem a 
materia e pelos factos e precedentes nossos e de outros paizes que a inter-
vençáo federal nos ncgoc~os peculiares aos Estados não é funcção privativa, 
e a11tes concurrente dos poderes poJiticos. 

Ui\J Sn . SENADOR. - Muito bem. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Is to posto, é tempo de volvermos ao 

projecto , que se discute e aprecial-o segm1do as doutrinas cxpendidas. 
Já pedi licença ao illustrado relatOl' pa~·a fazer opportunamente uma 

emenda ao projecto adLlita.11do ao seu art. r. 0 principio, depois Jas palavras 
- ao Congresso Nacional - estas outras - e ao Poder Executivo. - O mais 
como no antigo . 

O Sn. QurNTINO Bocl\LYUVA. - Já é urna concessão . 
O Sn. CoEUJO RonmGuEs. - Si cada um fizer qllestào de sua opinião, 

não se faz nada. 
O SH. CoELT:IO E CA~-rros. - A emenda quasi nào innova, quando faz a 

funcção concurrent e, poFque o projecto de a lguma forma já o diz em seus 
paragraphos, porque os publicistas americanos já assim doutrinam; porque 
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essa concurrencia é ine-vitavel, no acto politico de i.ntervençào, que suppõe 
uma deliberação e uma execução. 

O nobre Senador por Minas, illustrado relator, teria razão em fazer a 
competencia privativa do Congresso, si a inter,·enção consistisse sómente 
no acto da deliberação ou de sua· decretação. 

O Sn. GONÇALVES CHA.Vt<:S. - O Congresso tem a sancção do Poder 
Executivo; eu não excluo o Poder Executivo. 

O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Intervir ·nos negocios dos Estados é acto 
legislativo e executivo. A Constituição dá essa attribuição ao Governo 
Federal, que o nobre relator já declarou serem os dois poderes politicos. 
Nada mais resta, pois, que delimitar a funcção d e cada um, pois, que são 
poderes concurrentes. 

Trata-se do acto politico, por completo, no qual, como tal, só não 
interfere o Poder Judiciario, por considerações que adduzirei opportu-
namente. 

Applaudo, Sr. Presidente, a cordura, a sensatez com que o meu illustrc 
amigo, relator do parecer, accedeu á observação do honrado Senador por 
Goyaz, quanto á desnecessidade da reunião extraordinaria do Congresso, 
bastando que o Poder Executivo, intervindo na ausencia do Congresso, lhe 
subrnetla o acto em sua primeira reu nião. 

O projecto permitte ao Poder Executivo, a. intervenção, na ausencia do 
Congresso, nas hypolhcses dos ns. 1, 3 e 4 do art. 6. 0 , e não na do n. 2 que 
fica exclusiva do Congresso . · 

Não é para mim uma novidade; já sustentei a mesma doutrina, ha dois 
annos, neste recinto ; a intervenção para manter a fórma republicana deve ser 
do Congresso . 

A violação da fórma republicana irnplica o conhecimento dessa violaç<fo 
e a necessidade de prover sobre ella, isto é de medidas que a sanem, o que 
por sua natureza é um acto legislativo. 

Só por uma lei se póde corrigir a inconstitucionalidade de outra lei, ou 
a sua pratica inconstitucional; a funcção judiciaria não annulla a lei, mas 
sua applicação ao facto concreto ; o que não basta. 

A isto addita o Sr. Quintana, em famoso discurso no Senado Argentino, 
que os actos de violação da fórma republicana se fazem lentamente, mani-
festam-se por symptomas de quotidiana observação, não exig·em o emprego 
da força para sua remorã.o. 

Sào ac tos sobre os ê1uaes, em geral, pôde o Cong1·esso providenciar em 
suas reuniões ordinarias. E se por exeepção o contrario se der, está nas 
altribuições do Poder Executivo convocai-o extraordinariamente. 

Considere-se mais que, pelo máo veso do governo, no passado. e no 
actual regímen, de :inCTui~· na polit~ca l~cal, dá-se o perigo ~e, a propos1to ou 
pretexto de qualquer v10lação, mgenr-se elle nos negoc10s dos Estados, 
c~ntra o systema federativo, que nos rege, e_ não escapará que é preFeri".el 
nao conceder-lhe esta funcção, de que podena fazer uso e abuso ordmar10. 
e deixai-o só ao ConCJ"resso para exercei-o em sessão ordinaria ou extra-
ordinaria, si entendei~ para isto convocal-o o Poder Exe.cuti':º· . . 

Por ultimo, declaro ao Senado, que não conheço leg1slaçao ou public1st.a1 
ar.esto ou doutr~a, que destoe d~ssa _compe~~ncia privat_iva <lo Congress~ 
para decretar a rntervenção por vwlaçao da lorma republicana. . 

O Sn. GONÇALVES CHAVES . - Apoiado; não ha uma só opinião, um só 
facto . 

O Sn. Q. BocAYUVA . - O que assevero é que nfto é uma c1uestão reso l-
vida, nem mesmo nos Estados Unidos. 

O Sn. Com.Ho E CAMros. - Entretanto, não estou longe de fazer uma 
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concessão ao nobre senador por Pernambuco, quanto ao caso unico da vio-
lação da l'ól'ma federaliva, pela rebcllião para fim separatista ele um ou mais 
Estado:;. 

E' tal o meu respeito, a alta conta em que tenho a união perpetua e in-
dissoluvel dos Estados para manter-se a unidade da Patria, dogma sagrado 
<le minhas crenças politicas, que, para essa eventualidade não terei duvida 
em votar alguma ememla que conceda neste caso a intervenção ao Poder 
Executivo, quanuo não reunido o Cons:resso . 

Não terminarei estas minhas humildes observações sobre o projecto sem 
attender a objecção do honrado senador por Pernambuco quanto ao a1·t. 3.0 • 

S. Ex. desapprova se estenda ás legislaturas dos Estados a requisição 
ao Governo Federal para intervir nos termos do a rt . 6 n. 0 3 da Constituição, 
fundando -se em que emendado o projecto de Constituição do Governo Pro-
visorio que conferia essa requisição aos poderes locaes, passando a ser ella 
feita pelo governo do Estado, lhe parece que esse governo é o Poder Exe-
cutivo. 

Não tem razão o honrado senador. A locução constitucional - governos 
respectivos quer dizer - góvemos dos Estados. Govemo do Estado quer 
dizer o conjuncto dos poderes do Estado, do mesmo modo <1ue governo fede-
ral exprime conjuncto dos poderes federaes. 

O Sn. Q . BocAYUVA. - O espirita da Constituição foi este. 
O Sn. Conm;:A DE Au.AUJO . - Dá um aparte. 
o Sn. Coi,;u ro E c~'OS. - Assim é nos Estados Unidos, onde a requi-

siçáo é feita pela legisla ua dos Estados; em ausencia ou falta della, é que 
dá-se a requisição pelo oder Executivo do Estado. 

A . ·uhstituição da terminologia do projecto da Constituição pela que se 
lê no art: 6. 0 n. 0 3 í'oi obra apenas de melhor redacçã.o ... 

(Os Srs. Corrêa de Araujo e Q. Bocayzwa dão apartes.) 
O Sn. CoELHO E CA:irros. - Não contesto fosse a substituição por uma 

emenda votada neste sentido - o que digo é que essa emenda teve em vis-
ta a melhor redacção do a1·tigo, porque afinal o pensamento era o mesmo, 
- o conjuncto dos poderes. 

E' claro que deixar sómen te ao Poder Executivo do Estado a requisição, 
fora esquecer que a intervenção tem por objccto ora garantir o gove!'nO, ora 
a proLecção ao Estado contra seu governo, e neste caso como dar-se a inter-
vençfw em favor do Est;i.<lo, si a requisição depende sómente do seu presi-
dente ou governador? 

Sr. presidente, como remate deste estudo sobre a competencia na inter-
venção, não será fóra de proposito a apreciação de um phenomeno, que se 
passa na Republica Argentina, e de uma lei sua, que si não é completa, 
muito lhe attenua os etfeitos . 

O phenom eno é que em vez de urna garantia aos direitos e ás institui-
ções, a intervenção é antes para as popul ações argentinas motivo de alarme 
e de horror! 

O Dr. Gallo, publicista platino, assignala duas causas ao phcnomeno : 
uma cansa histori:ca e outra p hilosophiea. E' a causa historica <1ue a inter-
venção se faz por modo que deixa mais convulsionadas as províncias, com 
muito derramamento de angue, deixando-as muitas vezes em situação peior, 
abalando-as. sacudindo -;,is de fond en comble. 

A causa philosophic;,1 é que a opinião publica j á não tem a intervenção 
como uma garantia das Jiberdarles e das instituiçôes , sinão como uma ques-
tão de reposição de governadores. 

O Sn. Gox ' AY.VES Cl'AVEs. - E' o resultado das intervenç<ies eleitoraes. 
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O Su. RA~1mo B.U1cELLos. - E' o resulta.do d e outras causas que , . _Ex. 
não citou, e que eu demonstrarei. 

O SH. CoELHo E CAW'OS. - Barmquero onde li esse juízo do D1·. Gallo, 
a.ttribne o pbenomeno, a causas mais philosophicas e µonderosas. 

E' uma della.s o abuso do Poder Executivo em fazer as intervençõe;; 
como si elle concentrasse o conj uncto dos poderes , o governo federal, de que 
falia a Constituição e quasi sempre para seus fins partida.rios. 

Outra causa é a extensão que ordinariamente naquelle paiz se dá a rn-
tervenção, absorvendo a personalidade politica. da província, e até mesmo a 
sua vida administrativa, a intervenção militar. E" tão commuro é esse pro-
cedimento na republica. visinha. que, censurando o Sr. lrigoyen, em sua iu-
terpellação feita, o a.uno passado, ao governo , com todo d esem baraço :res -
pondeu o Ministro do Interior que não comprebendia a intervenção armada 
de outl'O modo, isto é, sem essa a.bsorpção. 

Os conectivos desse phenomeno m'í.o podem sei· sinão : 
1 .0 , consagrar que a decretaçáo da intervenção é um acto leg·islativo: 

faça-a o Congresso, ou o Poder Executivo sujeitaudo seu acto ao Congresso; 
2.º , que a lei d e intervenção declare a sua extensào mais ou menos la.ta, 

graduando-a. segundo o objectivo della e a gravidade das circumsta.ncias. 
Isto quer quando preceda a requisição, quer quando o Poder Federal 

intervenha por direito proprio. 
O SH. Q. BocAYUVA. - O principio corrente a.ctualmente é o de que só 

se faz a intervenção quando ha requisição, pela presumpção de que no Es-
tado ha sempre um elemento de ordem, um elemento legal. 

O Su . COELHO E CA~U'OS. - Desculpe-me o honrado senador; compre-
hendo que assim seja si se trata ele restabelecer a ordem, a tranquilidade 
publica no Estado, caso previsto de requisição no art. 6. º, n. 0 3 . Nos mais 
casos a Constituição não o exige e não vejo como legalmcnle fazer a inter-
venção clependenle clella. 

~o caso, por exemplo, da manutenção da J'órrua r epublicana, a Consti-
tuição não faz dependente de reiwsição, e a razão comprehende-se : é que 
isto interessa mais que tudo á l• ederàção, que não pôde subsistir sem a 
igualdade das fórmas políticas nos Estados. 

Story diz com razão : s i o despotismo se conslitue em um Estado, a F e-
deração eslá a.ffectada, arruina.da.. 

Entre outros, poderei referir o caso de S. João, na Republica Argentina: 
O governa.dor Zavallos, dispersou a a.ssernJJléa, e prendeu alguns mem-

bros. Como se dava assim a suppressão de um poder do Esta.do, entendeu 
o goYerno argentino violada a fórma republicana e interveio, para sua mann-
tençâo . 

O Sn. Q. BocAYUVA. - O que fez o Congresso? Approvou o acto <.l o 
governador contra a assembléa e o mandou repô!'. 

O Sit. Com.no E CA~iPOS. - O que sei do caso de S. João é pela leitura 
de um discurso do Sr. Avella.neda., então ministro da inslrucção publica. 

A asscmbléa processou o governador e o substituiu, e o governo, isto é, 
o Poder Executivo achou que ella procedeu dentro de suas a.ttribuições, e 
não havia fundamento para depois disto haver nova intei·venção. Si f'oi 
reposto o croverna.dor seria quando afinal absolvido. 

E' a.inda o caso do m eu mfeliz Estado, uma assembléa irreprehensivel-
mente eleita l'oi dispersada, tendo antes sido pl'esos alguns dos seus mem-
bros. Outra assembléa. falsa, falsíssima apoiada na força tomou.º seu logar . 

Os podei·es que f'unccioua.m em meu Estado são todos mamlestament.e , 
prova.damente, illegitimos . 

Nào estará viola.da a fórma republicana, como em S. João? 
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O Sn. COELHO RomuGuEs. - O seu caso ainda é peior. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Entretanto em São João - interveiu o Go-

Yerno Federal.- Para Sergipe nenhuma providencia a:té hoje. E' preciso tal-
vez que haja derramamento de sangue para que despertem os poderes publi-
cos e façam aquillo a que por lei estão obrigados. 

· Deixemos o incidente e voltemos á materia que nos occupa. 
Dizia que a extensão da intervenção deve ser graduada pelas circums-

ta.ncias. Seria longo fi~·urar bypotheses e apreciai-as abusando mais ainda 
da paciencia do Senauo. (Não apoiados.) 

Limito-me a referir a lei de 4 de outubro de ·1866, a qual consigna os 
seguintes principios : que no caso de acephalia do governo, segundo a cons-
tituição local, nomeie o governo um governador provisorio que presida á 
eleição ; que o interventor não assUiuirá o governo; que apparelbados os 
meios de força se interponham os meios pacificas, antes de empregados 
aquelles; que fará o governo as despezas necessarias; que d e todo seu pro-
cedimento aará contas ao Congresso f'm sua reunião. · 

O Sn. Q. BocA.YUVA. - Dá um aparte. 
O füt. CoELliO E CAMPOS. - Principias acceitaveis os dessa lei, a qual, 

como se vê, consagra a competencia legislativa, e, qL1anto possível, gradúa 
a extensão da intervenção, segundo as circumstancias. 

Tenho demonstrado que a intervenção é uma fm1ção legis lativa e execu-
tiva, é obra. dos Jous poderes políticos da União - o Poder Legislativo e o 
Poder Executivo, ao meu i"er, pe>deres concurrentes. 

Mas ficou dito tambern que Governo Federal é o corijuncto dos poderes, 
úesse conjuncto é parte o Poder Judiciaria, e que cada poder age segundo 
a natm·eza peculiar ele suit_s funcções. 

Como age - o Poder ~udiciario? Qual a sua ftmcção na intervenção? 
E ' a questão, por ultiwo, a averiguar. 
Sr. presidente, a jw·isprudencia americana, obra ponderada e patriotica 

de Marshall e seus dignos collaboradores e successores, tem firmado estes 
tres principios quanto á esphera de acção do Poher Judiciario : 

I. º Elle não conhece de questões abstractas; · só r esolve os casos 
concre tos; 

O Srt. Q. BocAYUVA - Apoiado . 
O Sn. CoEJ,HO E CAMPOS - 2. 0 Si ha antinornia entre o preceito consti-

tucional e a lei ordinaria, só póde ser esta declarada inconstitucional quando 
indicado o texto expresso violado; 

3.0 Não se imiscue, não interfere de modo algum, não conhece de ques-
tôes propriamente politicas. 

A' luz destes principios, pode-se delimitar a esphera de acção do Poder 
Judiciario . 

A intervenção é, não póde deixar de ser acto de natw'eza politica : 
alTecta, comprometLe o principio basico da Federação, limita, suspende, por 
necessidades de ordem publica, a autonomia do Estado, perturba, aggrava 
l'elações estad.uaes e feder:i,es : é materia política. 

O Poder Judiciario, qµc não con hece de actos propriamente políticos, 
nào tem que ver com a suspensão da autonomia dos Estados, porque não 
depende do seu julgamento essa suspensão, ou antes a intervenção nos 
negocios peculiares aos Es~ados. 

Mas, por outro lado, póde a intervenção resultar de actos ou factos, que 
sáo crimes perante a lei penal, o interventor póde exceder os limites da lei, 
a busar, commetter crimes; a lei mesma da intervenção póde feril' direitos 
de inclividuos, garantidos J?ela Constituição. 

Processar, julgar esses delictos, garantir esses direitos individuaes 
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illconstitucionalmente violados, é funcção commum ordinaria do poder judi-
ciario. 

O SR. Q. BocA·YuvA. - Apoiado. 
O Sn . CoELHo E CAMPOS. - Mas isto não é intervir, porque não limita, 

não suspende as relações autonomicas do Estado, e apenas apura, verifica 
responsabilidades e garantias individuaes. 

h' por isso que, segundo Cooley, o poder judiciario quasi não tem 
funcção na faculaade de intervir, e Tauey accrescenta que as Côrtes se 
limitam a executar a lei como a encontram. 

E' o mesmo que no estado de sitio em que elle não conhece da lega-
lidade, da opportuuidade, da declaração do sitio, - materia politica; mas 
liquida responsabilidades criminaes, garante direitos, rnatel'ia de cUreito 
privado. 

Dous a.rrestos notaveis, um judicial e outro político, ftrmam accordes 
á doctrina exposLa. 

O arresto da Côrte Suprema Federal dos Estados Unidos, já citado 
(caso Borden V . Luther) sendo presidente o Chiefjastice - Taney declarou 
que o direito de decidir (nos casos de intervenção\ reside no Concrresso, e 
não nos tribunaes e que a. Constituição dos Estados Unidos até onde clispoz 
para o caso de uma exigencia destas e autorisou o Governo Federal a 
inLervir nos ne$'ocios clomesticos de nm Estado, tratou do assumpto, como 
de natureza poütica e collocou o poder nas mãos daquelle ramo. 

O arresto político é o do Senado americano, pelos fundru.nentos que 
approvou do parecer da sua commissão de Justiça em 1873 a que allude o 
citado Cooley annotanclo os couuneularios c;le Story. 

Foi o caso que, pela dualidade de governos em 1873 110 Estado de 
Luiziania, um juiz federal de districto, diz o citado escriptor, sem autoridade 
alguma, com desprezo da lei,.sem presumpção de motivos correctos simulan-
do apenas a fonuula solemne da justiça, empossou, auxiliado pela força 
militar no governo do Es Lado um dos pretendentes, que disputavam a 
posse do Poder e a cujo partido se havia inclinado ... 

E citando Story de como a installação de um governo despotico em um 
Estado, arrastava comsigo a ruina da republica inteira diz ainda Cooley : 
- " E que o-overno mais despotico poderá haver que o designa.do por um 
mandado judicial e sustentado pela. força ruilítar ás ordens de um juiz, para 
quem a lei é o seu arbitrio? De semelhante facto sem precedentes nos annaes 
judiciaes basta citar o relatorio do Cornmisão de Justiça do Senado 
em 1873; não necessi ta de outros comrnentarios. " 

Esse parecer, St'. presidente, eu li e mandei t raduzir para com facilidade, 
comtmmical-o ao Senado em confi.rmaçã.o das theses, que sustento. Até este 
momento não me veiu ás mãos a traducção. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Já está commigo a. traclucção. 
O SR. CoELrro E CA111Pos. - V. Ex. della se utilisará. Nesse parecer foram 

assentadas, a proposito desse caso da Lu.iziania as seguintes theses : que o 
poder judicial não é apto á falta de competencia em assumptos taes de natu-
reza política, e portanto da alçada dos deparlamentos políticos; que ao 
Congresso Nacional cabe garantir um governo republicano aos Estados; 
faculdade que não offende a Federação e que pelos Estados mesmos foi 
deixada á União; que essa faculdade se exerce com opportunidade no caso 
dos dous governos na Luiziania, onde se manifesta com geral clamor por 
essa situação de dous governadores, nenhum dos quaes devidamente eleito ; 
c~ue, por isso concluia opinando que náo havia governo no Estado, e que o 
C.overno Federal ordenasse nova eleição, em que a soberania fosse repre-
sentada. · 

Sustenta-se entretanto, que em casos de dualidade dos poderes havendo 
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contes tação, litigio, que reclame solução, sentença, deci ão, a materia é 
judicial. 

tiquivoco, Sr. presidente! Nem todo litigio é de alçada judicial. Não é o 
litigio sohre o cargo de deputado, senador, governado!' do Estado ou 
Presidente da B.epublica. E a razão· é que o objecto delle é de natureza 
politica. 

Ao principio da decisão das contestações e litígios pelo poder judiciario, 
faz Cooley a seguinte excepção : 

" Casos ha, todavia, diz elle, nos quaes os departamentos políticos do 
governo devem ter uma ingerencia, que não póde ser subordinada á apre-
ciaç·ão dos tribunaes. 

Ha casos em que as questões são meramente políticas, e não podem , 
por tanto, tornar-se objecto de uma demanda fundada em lei, ou na equi -
dade entre os litigantes. 

E' disto exemplo quando se contende sobre a legitimidade de auto,.idade 
do bstado, e quando o Concrresso ou o presidente intervem para garantir a 
cel'to Estado a fórma repuZlicana do governo. A decisão que os depar-
tam entos politicos do governo proferirem nesses casos é final e concludente, 
pelo facto de ser e.xclasivamente política a materia CJuestionada. 

Mas taes casos são pouco frequentes , e perstste como verdadeiro o 
conceito g·eral, que o poder judiciaria federal é o expositor autorisado tl.a 
cons lit.uição : a elle cabe decidir com applicação da lei. " 

E' a doutrilla scientifica, jurídica, constitucional, SL'. presidente! 
A raião dá Carlier, citando a decisão da Suprema Côrte Americamt 

sobre o caso de Bennet : é qr,e os tribunaes de justiça não foram instituido 
como guarda<; dos direitos do povo, mas como protecLorcs <los dit·eitos 
in<lividuaes que elles tem por missão fazer respeitar. 

E o profundo Story commentando o art. 3.0 , secção 2 .' da Constituição 
americana, que dispõe " o poder judiciaria oo estenderá a todos os caso::; 
de direito ou de equidade que nascerem da presente Constituição " diz que 
por casos se deve entender nesta disposição os assumptos civis e criminaes. 

Ora, pergunto ; é maleda civil ou criminal, a dualidade, a legitimidade 
de poderes? si decide, si resolve porventura pelos princípios ou disposições 
do direito privado? 

A dualidade, a legilimid11de entende, ao contrario, com os principias d o 
dfreito publico, pois que se trata da representação de uma parcella da socie-
dade, de uma parcella mesmp da soberania? 

Não é esta a delimitação, a demarcação da fronteira do poder judiciado, 
e dos poderes políticos da nação? 

E tanto assim é, Sr. presidente, que nos paizes de direito publico 
Jederal, casos como os de Hhodes-lslands, Luiziania e outros são invaria-
velmente resolvidos pelos departamentos politicos . 

Isto responde á pretençãq de alguns illush·es representanles, d e que taes 
questôes sejam decididas pelo Supremo Tribunal Fedel'al. 

1ão vejo como. Não conheço aresto algum neste sentido. 
Com a lealdade com ql.j.e discuto, declaro que dessa opinião, entl'e 

quantos escriptores trataram do assnmpto, só conheço o Sr. Justo Arose-
mena em sua obra intitulad.a Constituições da America Latina. 

Applaudindo a Constituição do Mexico, que commette taes casos ao 
Senado Federal, entende elle, todavia, que mais pt·oprio fora o SuppI'emo 
Tribunal Federal, po1· tratar-se de materia litigiosa ou de caracler judicial. 

(Trocam-se apartes entre os Srs. Gonçalves Chaves, Quintino Bocayu(Ja e 
.lloraes Barros .) 

A materia não é judiciarifl. : ahi o equivoco do Sr. Arosemena. 
Pôde o Supremo Tribunal Federal, en tre nós, conhecei· do assumpto em 

questáo? 
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Pelo nosso direito constituido, não póde, e vou dizer porque. 
Trata-se, como se vê, de cornpetencia privativa originaria do Supremo 

Tribunal Federal, estabelecida no art. 59 da Constituição, que dispõe : 
" Ao Supremo Tribunal Federal compete : 
1. 0 Processar e julgar originaria e privativamente : 
a) o Presidente da Republica nos crimes communs e os 1tlinistros de 

Estado nos casos do art. 52; 
b ) os ministros diplomaticos nos crimes commwis e nos de responsabi-

lidade; 
e) as causas e conflictos entre a União e o . .,; Estados, ou entre es tes u.ns 

com os outros; 
d l os litigios e as reclamações entre nações estrangeiras e a União e os 

h'stados ; 
e) os conjZt:ctos dos juizes ou Tribimaes Federaes entre si, ou entre estes 

e os dos Estados, assim como os jui.<.es e os Tribunaes de oatros estados. " 
E' claro que. não se contém a dualidade ou le<>'itimidade de poderes 

entre as fuucções privativas originarias do Supremo 'fribunal F ederal. 
Unius inclasio alteriu.s e.\:clusio. 
Poderemos crear por uma lei um caso mais de .i urisdicção originaria? 
En tendo que não. A funcção originaria <;! uma excepção ao direito 

commum : o proces o e julgamento é em uma só instancia, sem recurso 
algum; é, portanto, de direito estricto não pode estender-se aos casos não 
previstos na Constituição . 

E' doutrina que tem por si dous arrestos da Côrte Suprema Federal dos 
Es tados Unidos, que vem nas Decisões Constitucionaes de Nicolá.o Calvo sob 
ns . 2094 e 2106. 

O primeiro arresto (Marbury e Madison) diz: "O Congresso não póde 
assignar jurisdicção originaria á Córte Suprema em casos difl'erentes daquel-
les especificados neste artigo . " 

O segundo (Rhodes-lslands Massachussetts) declara · " A juris dicção ori-
ginaria da Suprema Cô1·te é especial e limitada, e s ua acção deve ser limi-
tada aos casos particulares, á.s controversias, e á.s partes sobt'e a s quaes a 
Constituição a tem autorisaclo a proceder. Qualquer acção fóra dos limites 
p1·escriptos, é coram nonjlldice, e stia acção é uma nullidade. " 

Não ha, pois, como ampliar a jurisdicção originada. 
Parece tambem, que não cabe recurso das justiças dos Estados fó1·a dos 

casos excepcionalmente permittidos pela Constituição art. 59, § r, que 
.dispõe : 

" Das sentenças das justiças dos Estados em ultima instancia haverá 
recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

a) quando se questionar sobre a validade ou applicação elos tratados e 
leis fecleraes , e a decisão do Tribunal do Estado for contra ella ; 

b) quando se contestar a validade de leis ou de actos dos governos dos 
Estados em face da Constituição, ou das leis federaes e a decisão do Tribu-
nal do Estado considerar validos esses actos ou essa leis impugnadas. 

Trago isto para mostrar que carece de fundamento uma opinião, que 
ultimamente se tem aventado ae conhecerem os tribunaes es tadoaes da dua-
lidade dos poderes com recurso para o Supremo Tdbunal Federal. 

Ftmda-se essa opinião, que li em um artigo publicado no Jornal do Com-
mercio, no citado art. 59, § 1, letra b. I-la manifes to equivoco; o artigo não 
tem o alcance que se lhe quer dar. 

O alcance de esl.a disposição é apenas pôr a salvo a Constituição e leis 
federaes de leis e actos dos governos dos Es tados, que as infrinjam; não 
tem applicação á dualidade de poderes. 

Po1· essa disposição não se cogita da origem ou legitimidade dos pode-
res de que ema11am essas leis e actos incons~itucionaes. - Prova dis to é 
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que taes leis e actos ~ão ~ale~1 quando mesmo procedam de, ~overnos .leg_i-
timos; e pelo contrar10 nao sao annulladas pelo Supremo Tribunal, s1 n ao 
ferem a Constituição, procedam embora de poderes de legitimidade contes -
tada. 

Isto quer dizer que essa disposição só cogita das leis e actos, que firam 
a Constituição, e não dos poderes, de que elles emanam. 

Salvo si se entende que toda lei ou acto procedente de poderes contes- , 
tados fere a Constituição ; e então seria o caso de inquirir a que artigo da 
Constituição ou lei federal - fere uma lei ou um acto que en si mesmo não 
lhe é contrario . 

E quando podesse o tribunal conhecer da legitimidade do poder, só o 
faria como elemento de instrucção para annullar sómente a lei e acto ques-
tionados, e quando, por bypotbese, podesse annullar esse poder por illeg i-
timo, não se seguiria, no caso da dualidade, que por isso fosse considerado 
legitimo o outro pretendente que taes actos não praticou, e ficaria ainda sem 
solução o liiigio . 

O SR. Q. BocAYUVA. - Dá um parte. 
. O SR. CoELHO E CAMPOS. - Esta questão não escapou a illustres profis -
sionaes do Direito. O illustre representante da Bahia, Dr. Milton, a commis-
são de constituição e justiça da Gamara dos Deputados, o honrado senador 
Sr. João Barbalho, a commissão mixta, todos profissionaes e alguns juris-
consultos ae nota não acharam solução para a dualidade de poderes do 
Estado no citado art. 59, § r, 1 letra b. 

Por minha parte tenho r r fiectido sobre o assumpto, e sem autoridade ... 
ALGUNS SRs. SENADORES. - Não apoiado.· 
O Sn.. CoELHo E CAMPOS . - Ouvi a dois jurisconsultos dos mais nota-

veis desta capital, e foram do mesmo parecer. 
Opiniões taes de articufü;tas de jornaes, de profissão estranha ás male-

rias jurídicas, são balões de iensaio, quasi sempre inanes. 
(Ha alguns apartes .) . 
A dualidade é materia pplitica, porque envolve a questão da legitimi-

dade. A leg·alidade do governo do E stado, diz Taney, é competencia do 
departamento político, e não do judiciario. 

Por isso resolveu o Cong;resso americano sobre a dualidade de governos 
e legislaturas do estado de Luiziania. Não ha disposição no nosso direito 
constituído que a isto se opponha. Porque não admittir as mesmas praticas 
quando as ins tituições são as mesmas ? 

O Sn. Q . BocAYUVA. - E' isto o que eu quero com relação ao governo 
americano. 

O Sn. COELHO E CAMPOS, - Pois hem. O Congresso lá tem resolvida a 
questão de dualidade de poqeres . 

O Sn.. Q . BocAYUVA. - Nem tudo quanto o Congresso tem feito lá é 
constitucional. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Não duvido; mas attenda V. Ex. que neste 
ponto estão accordes os publicistas americanos. . 

(lia alguns apartes .) 
Não conheço disposição nossa em contrario. Nem puudente é, que nós 

penetrando apenas o limiar do regímen federativo, que andamos ainda ás 
apalpadellas, que não temos jurisprudencia nossa, nos affastemos das fontes 
do nosso direi to, dos arrestQs proferidos para nos arriscarmos eminnoYações 
descabidas, verdadeiras aventuras. 

O SR. CoELHO B.onRIGUES. - Apoiado. 
O Su . COELHO E CAMPOS. - Outra novidade, que denota irreflexão, é 
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allcgar-se que, por um processo criminal se pretende resolver a questão de 
Sergipe . 

Não sei quem tal possa ter pretendido. 
(Ha wn aparte.) 
Basta reflectir que póde haver dualidade sem haver crime; e póde haver 

crime e condemuação de um dos pretendentes, sem que por isso o outro seja 
legitimo ou reconhecido ; e do mesmo modo que a condemnação criminal não 
dispensa a acção civil para a reparação, a condemnação de um dos preten-
dentes ao &·overno, não dispensa o outro da solução constitucional de sua 
legitimidade. (Apoiados.) 

Esta solução, mais esta vez o digo, compete ao Congresso , salvo reforma 
da ConstiLuição conferindo-a ao Supremo Tribunal Federal, como ha quem 
pretenda. 

Conviria fazel-o? Penso que não. 
No antigo regiroen, (e ainda hoje em alguns Estados) conheciam os tri-

bunaes. das eleições de vereadores e juizes de paz, assumpLos administl'ati-
vos e não políticos, mas partidarios ; fazendo-se a magistratura em geral 
partidaria, arriscando essa isenção e imparcialidade que é o seu apanagio, 
desnaturando-se . 

Imagine-se, por momento, o crue poderia succeder si della dependessem 
os litígios , ou antes o reconhecimento dos poderes dos Estados , isto é, o que 
talvez ha de princifal no regímen federativo . 

C01n a natura tendencia de todo poder para exceder-se, urna funcçã.o 
política de tão alta monta conferida a um tribuual de membros vitalícios e 
inamovíveis, não poderia ser um perigo ? 

Vêde o que se passava no antigo Supremo Tribunal de Justiça: que 
presidente de província denunciado foi jámais condemnado? Seriam por-
ventura todas as denuncias infw1dadas ! 

Si não se quer a competencia do Congresso ou do Poder Executivo pela 
possibilidade do abuso, não poderia tambem abusar o Supremo Tribunal? 

Mas, evitar a possibllidade do abuso é impossível. 
Dizia Aristoteles. - Si quereis suppriroir o erro, supprimi a sciencia. 
Um publicista moderno diz tambem que para extinguir a possibilidade 

do abuso é preciso exterminar a humanidade. - Log'ica foi a Inquisição, 
diz elle, quando accendeu fogueiras; logico, o Terror quando levantou gui-
lhotinas , porque compreheuderam que pa1·a a suppressão do erro ou dos 
crimes não bastava a punição, mas a eliminação daquelles que os praticam, 
isto é, do homem e da humanidade. 

Nas questões politicas são roais fataes os abusos de poderes vitalicios e 
inamovíveis, que os de poderes temporarios e clectivos. 

E' tambem como pensa Carlier em sua obra - La République Améri-
caine. · 

Fatigado e fatigando o Senado ... 
UM SR. SENADOR. - V. Ex. tem sido ouvido com muito prazer. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - . .. preciso concluir . 
Parece ter demonstrado : 
que não tem que ver os tribunaes dos Estados sobre a questão de duali-

dade de poderes, que affccta a federação; 
que essa competencia é do Governo Federal firmada no art. 6. º, n. 2 da 

Constituição e não póde ser cumulativa: uma exclue a outra; 
que a intervenção é acto legislativo ou decrete-a o, Congresso ou a approve 

quando praticada pelo Poder Executivo, e que os poderes Legisla tivo e 
Executivo , procedem conjunclamente concurrentemente, na faculdade de 
intervir; 

que o Poder Judiciario não conhece do acto politico da intervenção, não 
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tem parte nelle; liquida responsabilidades, garante direitos que incidam em 
suas funcções ordinarias ; 

que a Justiça Fedel'al não tem attribuição para solver os casos, ora 
pendentes; 

que o Supremo Tribunal Fedel'al não póde exercei· jurisdicção originaria 
e privativa fóra dos casos previstos na Constituição, nem por lei se póde 
ampliar estes casos sem reforma da Constituição; 

que o nosso Direito Cons ti tucional tem por fonte o direito americano e 
os aI"restos deste são subsidios de nossa jurisprudencia. 

Votarei pelo projecto, feitas algumas modificações. Pois que se quer 
urna regulamentação do art. 6°, ahi se a tem, como se poude no momento . 
Estabelece-se a cornpetencia, e o que seja a fórma republicana federativa. 

Por taes dados se lançam as normas geraes pelas quaes se tem de aferir 
os casos pendentes par·a serem attendidos, ou não. · 

E' o que urgentemente reclama a Federação. 
O Sn. MoRAES BAHROS. - EsLa.s questões pendentes não acham solução 

no projecto. 
O Su. CoEuro E CAMPOS. - Póde S. Ex. ter razão, mas parece que não 

attendcu a essa parte Jo meu disCUt'SO ou não me fiz hem comprehender . 
O Sn. MoRAES BAnuos. - Infelizmente não ou vi po r circumstancias 

independeutes da rninha vontade essa parte do seu discurso. 
O Sn. CoEL110 E CAMPOS. - Em synthese ponderei que onde ha duali-

dade de poderes, ha illegitim'idade, ha usurpação, não ha representação da 
soberania, nem por tanto a fórma republica.na. Onde a fórma republicana se 
acha violada é caso de intervir pelo a1·t. 6. 0

, n. 2. 
Desde que se conhecem. os princípios consti tucionaes elemental'es da 

fórma republicana, e se modiilisa e precisa a competencia para intervir, sú 
resta conhecer dos factos e d~cidil-os segundo taes pl'incipios. 

Está claro que depende :i. solução da conformidade dos factos - com as 
hypotheses constitucionaes - claras ou virtuaes. 

Nos Estados Unidos os casos da Luiziania, na Republica Argentina o 
cn.so de S. Juan e outros, qu~ são perfeita.mente analogos sinão identicos a 
alguns casos nossos, teem sido resolvidos assim. 

Não sei porque não fazer-se o mesmo en tre nós, quando o direito é o 
mesmo. 

E' p 1·eciso, urge uma solução, para conjw·ar as desordens dos Estados. 
Si essa :;olução não houver, risque-se da Constituição a garantia da 

intervenção. Teremos uma confederação de facto, isto é, o esphacelamento, 
a ruina da Republica Federativa, a sua perda inevitavel, que é a sorte a 
fatalidade das confederações, a sorte da America Central, Colombia e tal vez 
Venezuela! 

Só ha um modo ele evita.1-o : é que a Federação não seja um titulo sem 
livro, na frase de Lavelleye, uma Republica no papel, sem garantias, sem 
ordem, sem liberdade. 

Uma dóse de senso e de boa vontade nos enveredará pelo bom caminho. 
Despreoccupaclos, com ani1po largo e patriotico, chegaremos a resultado. 
Tentemol-o. E' como penso. - O Senado fará como entender" ReleYe-me o 
tempo que lhe tomei. 

(Muito bem, muilo bem. O orador é camprimcntado por todos os Senado-
res presentes.) 
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SESSÃO DE 16 DE AGO TO 

O Sr. Ramiro .Barcello s. - Sr.· presidente, o projecto ela illusLrc 
comrnissão mixta, interpretativo do art. 6. 0 da no sa lei fundamental, en-

cheu-me o espirito de duvidas e a impressão que 
2. ª Discussão me produ:du á primeira vis la, é que ella não passa 

de uma paraphrase da Consliluição. 
do projecto n. 43 . Como lei interpretativa, que deve ser, não parLi-

cularisa sufficientemente em relação ao grave as-
sumpto da inte1·venção dos Poderes Federaes nos Estados; falia de uma 
maneira vaga e lata, de modo que, ou fica indefinida a competencia, ou 
alargada além do que o laço federativo pôde permiltir. 

O Sn. GoN<;ALVES CuAVES. - Não apoiado. 
O Sn . RAMmo BAnCEJ,Los. - Quanto aos ns. 1, 3 e 4 do al'L. 6. 0

, nem a 
Constituição precisa ser interpretada, nem para elles precisamos de lei 1·eg·n-
lamentar; por sua propria nalurcza, a intervenção de que ellrs cog·itam é 
consis·nada ao Poder Executivo e até a pratica já veiu firrnat' o principio ; a 
duvic1a se estabelece no terreno tbeorico e provém da de finição que . e queira 
dar à locução : fónna republicana federati1Ja a que se refere o n. 2 do mesmo 
artigo. 

O Sn. GONÇALVES CnAVES. - As intet·venções do Poder ExecuLivo devem 
ser autorisadas por uma lei do Congresso. 

O Sn. RAMmo BAncELLOS. - Ausolutamente não. E uem ellas são de 
natureza, na maioria dos casos, a poderem espei·ar pelas decisões do Poder 
Legislativo como V. Ex. propõe; são medidas de força, perfeitamente deH-
didas na Constituição, que competem ao Executivo; tanto mais que elle é 
responsavel pelo que praticar f'ói·a das suas attribuições, ou contra a lei. 

Reconhecendo essa competencia no Poder Executivo, eu não quero negar 
ao Legislativo a interferencia que lh e compete em julgar desses actos, como 
de todos os outros que o governo possa praticar, pois que a sua responsa-
bilidade legal é sujeita ao nosso julgamento e passível de penas. Attribuir, 
no enlrulto, ao Congresso a corupetencia originaria em todos os casos de 
intervenção de que trata o art. 6. 0 é dar a um poder irresponsavel a facul-
dade de praticar ataques ao principio federativo, sem remedio possivel, sem 
recurso algum para os Estados, cuja autonomia for atacada. 

O Sn. GONÇALVES CuAVES. - Nunca s e enlendeu assim ... 
O Su. HAMmo BARCELT,os. - Pois eu assim entendo, talvez pela falta de 

competencia em questões de dircilo publico (não apoi(ldos), mas a verdade é 
que assisti á confecção da nossa Constiluição e nunca 011 vi accentuar nos 
debates uma opinião contraria á que estou emittindo. 

E' sob este ponto de vista que encaro a ruateria do al'L. 6. 0 e julgo que 
foi elle o que dominou o pensamenlo dos legisladores constituintes . 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Urna opinião phantasiosa ... 
O Sn. RAMmo BARCELLOs. - Maior phantasia é querer, ou antes 

pretender, por meio de dous Lermos vagos democracia e go~·e,.no repr·e-
sentatiM, dar solução a factos con cretos e olferece1· ao espírito pal'tidal'io 
dos corpos deliberativos o ensejo tle, por meio de maiorias occasionaes , 
modificarem sem a mínima responsabilidade as situações dos Estados. 

A commissão rnixta offerece-nos u1n projecto que é uma verdadeira 
horeta de Pandora. 
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Na dellciencia de conhecimentos juridicos, Sr. presidente, eu encaro o 
p roj ecto com o empirismo que serve de apoio aos meus estudos profissio-
JJaes, com o habito da observação. 

Procuro estudar este projecto pelo aproveitamente pratico que delle 
possamos deduzir e busco a applicação aos casos de confücto já conhecidos 
e aos que se nos afigurem possiveis na federação. 

Observando como medico, Sr. presidente, não só os conflictos politicos 
que se esLão dando nos nossos Estados, mas ainda os que representam a 
vida agitada de toda a America do Sul, eu concluo por diagnosticar que 
tudo isto é o producto de uma mesma diathese, de uma infecção genera-
lisada no organismo americano. Essa diathese é - a caudilhagem politica, 
derivação moderna da antiga caudilhagem militar. Desde o começo do 
seculo que grassa esta molestia no nosso continente. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Excepto o Chile . . 
O Sn . RAi\Imo BA.RCEJ,Los. - Nem o Chile livrou-se della. 
As novissimas aggremiações que constituiram os povos sul-americanos 

d<'saggregaram-se das respectivas metropoles por pronunciamentos guiados 
por caudilhos militares. 

No Estado que tenho a honra de representar, o espirita de caudilhagem 
já existia desde a data mais remota, e foi graças a elle que fomos conquis-
tando aos hespanhóes, quando eramos colonos de Portugal, palmo a palmo, 
o lenitorio que é hoje o Rio Grande do Sul. 

Aquillo que foi um bem no passado transformou-se em mal no presente: 
o caudilhismo militar, que lif>erto u as colonias, transformou-se em caudi-
lhismo politico que pçrturba ~vida social elas nações sul-americanas. 

No tempo da monarchia, ~i não produziu mais disturbios para o fim do 
reinado, é porque o monarcha jogava com elle alternando- o na posse do 
poder e creando uma oligarctiia á roda do throno , com ramificação para o 
Senado e um pouco tambem para a Gamara. 

E foi des te modo que a nossa educação politica ficou profundamente 
viciada e está ainda proeluzinçlo as perturbações actuaes ela Republica. 

O Sn.. GONÇALVES CuA.vEs. - E qual o meio de cortar o vicio ? 
O Sn. llAMmo BA.IlCELLOs. - Eis ahi a questão . O que eu posso afirmar 

desde já ao illustre Senador por Minas Geraes é que o seu pro;j ecto não é o 
remedio que possa combater efficazmente o mal; ao contrario, elle ha de 
aggraval-o, dando ás facções politicas elo Congresso a faculdade de conser-
varem os Estados em perpetua agitação, votando intervenções favoraveis á 
política de cada um . 

Essa centralisação da proeminencia po litica no Cong-resso Federal ha de 
necessariamente esgotar, como no tempo do imperio, toda a vitalidade na 
pcripheria, ha ele acabar cpm a autonomia dos Estados e arruinar a 
rederação, si não produzir mal maior, qual o do esphacelamento da patl'ia. 
' Ponha.mos, porém, de lado, por emquanto , es ta questão , supponhamos 
que es te projecto é lei e app!Lqucmol-a aos diversos casos que se dão cm 
algnns Estados actualmente. 

O Sn.. Prnrmm.o MACJL\DO. - O caso da Bahia . .. 
O Sn. ILunno BAUCELLOs. - Sim, tornemos por exemplo o caso da 

B,thia. Exis tem presentemente nesse Estado dous podel'es legislativos, duas 
ca.maras e dous senados, a~bos proclamando- se legiticuos representantes 
úo povo. De que se trata, pois? De uma questão de veriftcação de poderes. 
Ora, eu tomo a liberdade de perguntar aos illustres a utores do projecto : 
onde é que a Constituição FeÇleral nos deu a faculdade de apurar as eleições 
úos deputados e senadores es~acluaes da Bahia e conferir-lhes diplomas? 



- 391 -

Essa questão deve ser resolvida pela Constituição bahiana, pelas leis do 
Estado e, no caso de haver criminalidade, que ha por certo, em um dos 
grupos que tem diplomas falsos ou falsificados, intervenha o Poder 
Judiciado. Nós é que não temos competencia alguma para fazermos 
deputados e senadores na Bahia. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Attenda V. Ex ... 
O SR. RAMIRO BARCELLOS. - Já sei o que V. Ex. vae dizer. Provavel-

mente vae citar-me textos da Constituição da Suissa, da dos Estados Unidos 
ou Republica Argentina. Não se dê a esse trabalho, eu só faço obra pela 
nossa, a de 24 de fevei:eiro ; nada tenho que ver com o que se passa na 
Colombia ou na Venezuela ; estou estudando os nossos casos em frente das 
nossas leis ; não vamos a vestir os factos com casacas alheias, mettamol-os 
na nossa. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Entretanto, o subsidio da legislação 
comparada é immenso,jáfoi aproveitado, já faz parte da nossa Constituição. 

O Sn. RAMIRO BAitCELLOS. - Já vê V. Ex., Sr. presidente, a que 
absurdos nos póde levar o projecto, quando applicado no caso da Bahia. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BAilCELLOS. - Torno a dizer que legislamos dentro da 

nossa Constituição e não com a dos extranhos . 
Vamos agora ao caso de Alagôas. Houve um levante, o governador foi 

deposto, o Presidente da Republica mandou reempossal-o pela força federal. 
Ora, si este projecto fosse lei, o que se daria? De duas hypotheses uma: 

ou estaria funccionando o Congresso ou, não esta.ndo, teria de ser convocado 
para decidir sobre o facto. 

No primeiro caso, é provavel que ainda estivessemas discutindo o 
assumpto e emquanto o iaziamos reinaria a anarchia e a desordem em 
Alagôas; na segunda hypolbese ainda peior. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - A Commissão abriu mão dessa disposição. 
O SR. RA111mo BAilCELLOS. - Estou discutindo o projecto e o que elle 

consigna, e não aquillo de que a Commissão pretende abrir mão e que 
ignoro. 

No caso de Alagôas, senhores, o acto do Executivo só tem o alcance de 
impedir que ficasse resolvida pela força uma questão que tem a sua solução 
natural pelo Poder Judiciado local, com recurso para o Supremo Tribunal 
Federal. E' caso de crime político. 

O SR. Q. BocAYUVA. - Apoiado. 
O Sn. VICENTE MACHADO. - E' previsto no codigo criminal. 
O SR. GO;\'ÇALVES CHAVES . - Mas elle não resolve a questão politica. 
O SR. B.Aillmo BARCELLos . - Vou mostrar que sim. Ou o governador 

de Alagôas estava na occasião do conflicto occupando o seu lo~ar legal-
mente, ou não estava nelle na fórma e disposição das leis do Estado. 

Si admittiruos a segunda bypothese, commettia um crime, devia ser 
processado e punido pelos juízes competentes, segundo as leis locaes, com 
recurso para o Supremo Tribunal, ou directamente por este, si as leis 
alagoanas não cogitam do facto. E' um crime político. Si a primeira 
hypotbese é a verdadeira, os criminosos são os que depuzeram o gover-
nador. 

O Poder Executivo federal manteve a 01·dem, o Poder Judiciario que 
julgue o crime. 

Eis, senhores, o caso de Alagôas, que em face elo projccto da illustre 
Commissão ficaria insoluvel. 

Senhores, a competencia exclusiva que se quer dar ao Congresso para 
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a intervenção, será a tyrannia das maiol'ias parlamentares sobre a politica 
dos Estados, acobertada pela irresponsabilidade dos que agem collectiva-
rnente . 

O Sn. GoNÇALVEs CHAVES. - Está enganado; é enorme a responsabi-
lidade do Poder Legislativo. 

O Sn. IlA.Mrno BARCELLos. - Responsabilidade leg·al, nenhuma. E, 
quanto á moral, estamos bem edificados, observando o que se passou entre 
nós e acontece em todos os paizes que se regem pelo systema parlamenta,r. 

V. Ex . falla em renovação do mandato. Mas, é justamente •a reeleição 
o que ha de determinar a sujeição da politica dos Estados ás colligações 
parlamentares e ás intervenções frequentes e descabidas. 

Comparemos a liberdade de acção, ou melhor, a capacidade mais 
perfeita de agir nas intervenções entre os membros do Corpo Legislativo e 
o Presidente da Republica. 

Quem agirá mais desprcoccupado, o que, terminado o seu periodo não 
póde ser reeleito , ou o que precisa dar torça aos seus amigos para que 
possam reelegel-o ? · 

O Sn. GONÇALVES CHAVES . - V. Ex. não está fallando como m e,dico; 
está fatiando como dialectico. 

O Sn. RAMmo BAitCELLOS. - Es tou pondo as cousas nos seus log·ares e o 
melhor é deixal-as como estão . Este projecto não me tranquillisa, ao 
contrario, torna-me apprehensivo sobre a sorte da nossa federação. 

O Sn . CoxçA LYES CuAvEs. - Neste caso, emende-o . 
O Sn . llA.111mo BARCELLOS ~ - Falta-me para isso a uecessaria compe-

tencia . Não atrevo-me a m etter a mão em seára alheia . 
Sr. presidente, a inda sobre este assumpto appareceu aqui 1io Senado 

um impresso sem ass ignatura, em fórma de emenda ou projecto substitutivo. 
O Sn. CoEr.uo RODRIGUES. - Materia para estudo. 
O Sn. RA.~nno BAHCELLOS. - Esta materia para estudo faz -me lembrai· o 

dilo do caboclo a um individ'Q.O que lhe affirmava que ia chover. Porque ? 
pe1·gunla o indio. Porque as saracuras estão cantando. Ao que aqucllc 
replica : saracura não é Deus, bugio sim. 

Estou lendo nas taes entrelinhas do projecto : o que clle visa é a 
confecção de um codigo de posturas constitucionaes para impol-o aos 
Estados . Pelo que estou observando, Sr. presidente, vem ao caso Jazer uma 
pergunta ao Senado : Pódem ou não pód em ter os Estados Constituições 
differentes ? 

O S.R. COELHO E CAMPOS. - Guardados os principios constitucionirns . 
O SR. RAMIHO BAnCELLOS. - Quer V. Ex. dizer que pódem dill'erir na 

fórma, mas guardando a essencia, não é verdade ? Vejamos, pois, qual é a 
essenc ia que precisa ser mantida, e qual a fórma que póde variar . 

Segundo o nosso pacto fundamental , a essencia da nossa organisação 
politica é - p oderes voliticos electivos, com duração determinada, respon-
sabilidade do Executivo, independencia de cada um na orbita de acção que 
lhe for determinada; governo, pois, republicano. 

Quanto ao principio federativo, entende-se : obrigação para os Estados 
da União de terem os seus poderes assim constituidos, isto é , eleitos, 
periodicos, com esphera limitada de acção e de constituírem uma mesma 
e unica nacionalidade, sob o regimen adoptado, eru face das oulras nações . 

Vejamos agora quanto á fórma : 
A eleição dos poderes pó!'l.e divergir nos Estados : em uns póde ser 

directa, em outros mdirecta e q irecta e indirecta no mesmo Estado, conforme 
o poder a que se applique 

A duração dos poderes póde ser de veriodos mais ou menos lo11gos e 



- 393 -

bem assim variar as limitações que entre si estabelecerem, segundo a indole, 
o caracter, o maior ou menor preparo politico dás populações 1·espectivas. 

Os Estados, pois, que tiverem as suas Constituições modeladas nestas 
fórmas, que variam, e derivadas daquella essencia que é immulavel, estão 
perfeitamente organisados i:epublicana e federativamente. 

Seja-me permittido, Sr. presidente, referir~me neste momento á Consti-
tuiçào do Estado do Rio Grande do Sul, que foi aqui atacada, não digo bem, 
criticada ... por um illustre Senador ... 

O SR. CoELHo RonRIGuEs. - Atacada mesmo. 
O SH. RAMIRO BARCELLOS. - Pois b em, eu tenho a ousadia de afíirmat· 

deante do illustre mestre de direito que, não só aquella Constituição é profun-
damente republicana, como até, que é uma das mais democraticas da 
Republica. 

Si tamhem é federativa, que o digam os sacrificios que o governo, á 
sombra della organisado, tem !'eito para a defesa da Republica contra os 
golpes da revolta plelJiscitaria, unital'ia e parlamentarista. 

Analysemos por partes as accusações que o illustre Senador pelo 
Piauhy levanta contra a nossa lei fundaruental. 

Fere a Constituição do Rio Grande do Sul, o principio representativo, 
base de todo o govemo republicano? 

Não, senhores, o nosso prcsi.dcnte é:eleito, o nosso Congre.sso é igual-
mente eleito. 

UN Sn. SENADOH. - Para votar despe:tas e irnpÓs tos e tomar contas. 
O S1t. RAMIHO l3AHCELLOS. - E acha que é pequena tarefa ? Extranha 

o homado Senador que o Pres idente lenha a faculdade de legis la!'! lVIa'>, 
senhores, a função legislativa, quer na Constituição federal , quer nas dos 
Estados é uma funcção commum ao poder legislativo e ao executivo. 

O que é o 1Jeto sinão uma funcção legislativa ? E o é de tal ordem que, 
para fazer-se uma lei é preciso que ella passe por tres discussões cm cada 
casa elo Cong!'esso c obtenha a metade e mais um elos votos presentes : 
para que clla não subsis ta, basla ao Prcsidenle obter os votos de um Lerço 
e mais um dos membros presentes á appreciação do 1Jeto. 

Quer lá, quer aq1ú a faculdade legislativa não é priva tiva, a difTerença 
eslá no mecanismo, está na i'órrua, mas não na essencia . 

O 1Jeto aqui é posterior e compete ao executivo, no H.io Graude elle é 
anterior impede a promulgação da lei e compete ao povo, por intermedio 
das municipalidades. (Ha di1Jerso.s apartes.) 

Para provar que o Poder Executivo creado pela nossa Constituição eslfi. 
dentro das exigencias da lei fundamental da H.epublica, não precisava 
desce!' a detalhes, bastaria mos trar que elle tem duração perioclica e pro,·ém 
de eleição popular. 

O SH. GoxçALVES CnAVES. - Mesmo quaudo o Pres idente nomeia o seu 
successor? 

O Sn. RAMIRO BAncEu,os. - V. Ex. parece que ainda não leu a Consti-
tuição riograndense. O presidente não nomeia successor ; o presidente 
nomeia o seu substituto legal, ad interim o que tem clf2l f"azer as suas vezes 
dentro do seu período, quando houver impedimento; nomeia o \'ice-
Presidente. O successor é eleito. 

Ora, senhores, si ha alguma cousa log-ica , de Lom senso , de intuição 
natural e, cuja explicação salta aos olhos, é es ta disposição da ConsLiLuição 
do H.io Grande do Sul. 

O Presidente é o depo!>itario da confiança publica durante uru certo 
período . Elle tem as suas idéas, o seu pl'Ogramma politico e administrativo 
em virtude dos quaes foi escolhido para o ca1'go. 
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Nada mais JUSto e mais convemente de que indicar elle mesmo qual seja 
o continuador de sua acção, durante os seus impedimentos. Accresce a isto que 
essa escolha depende do placet dos conselhos municipaes. 

A nossa Constituição, a exemplo da de outros Estados, podia até não 
ler creado o logar de Vice-Presidente, pois que isto não é uma exigencia da 
organisação republicana exarada na nossa 1ei fundamental. 

Onde está, portanto, a offensa aos princípios republicanos federativos? 
Em que não estão resguardados os princípios constitucionaes? 

Senhores, no que diz respeito ao processo de legislar, nós constituimos 
certamente uma formula nova si quizerem, mas profundamente republicana. 
Reputamol--a um progresso dentro das nossas instituições. Em tudo que diz 
respeito a creação de impostos e contribuições, a gastos ele dinheiros publi-
cas , a autorisações de clespezas e verificação dellas, a dotação dos serviços 
publicas e a fiscalisação dos actos do executivo, a cornpetencia de legislar é 
do Con<>'resso . 
. As leis do Congresso não teem veto. No que d iz respeito á organisação 
dos serviços e á administração, a iniciativa é elo Presidente dependendo do 
assentimento popular, por intermeclio dos conselhos municipaes. 

O mecanismo é este : O Presidente formula o seu projecto de lei e a respec-
tiva justificação, onde espende toda a sorte de considerações que lhe pare-
cerem necessarias . Manda dar a maior publicidade possível ao projecto 
durante tres mezes. Nesse período todo e qualquer cidadão tem o direito de 
offerecer as emendas gue se lhe afigurem melhorar o projecto . 

Os conselhos murucipaes teem a faculdade de se manifestarem contra o 
projec lo e si a maioria dos m~smos conselhos lhe for infensa, não será elle 
promulgado. E' o veto preventivo. 

Ha neste processo algum:+ cousa que deixe ele ser accorde com os prin-
cípios republicanos? Ataca isto, porventura,- a essencia republicana da nossa 
federação? 

O Sn. COELHO RonruGUES. - Dá um aparte. 
O Su. RAMIHO BAHCELLos. - Comprehendo, Sr. presidente, que o illustre 

representante de Minas Geraes, tão atreiçoado ao parlamentarismo, alimente 
certa animosidade contra a Constituição do meu Estado; mas, que o hon-
rado Senador pelo Piauhy, Lão versado nas cousas da Suissa, tão admirador 
das instituições suissas, tão enthusiasta de tudo que é da Suissa, se revele 
tão adverso á nossa lei fundq.mental, é cousa que não posso explicar . Pois, 
sf'nhores , ha muitos pontos i:le contacto entre a nossa maneira de fazer as 
leis e as daquelle povo. 

O Sn. CoE1,110 RonmGuEs. - Dá um aparte. 
O Sn. RAi\1mo BAnCELLOs. - Quando, Sr. presidente, a Constituição de 

24 de fevereiro diz que os Estados se organisarão livremente, respeitados os 
princípios constitucionaes da União, refere-se evidentemente á fórma repu-
blicana federativa, cuja infracção é passivei de intervenção. 

A Constituição não deterrµinou que os Estados vestissem todos o mesmo 
uniforme e enfiassem na cabeça a mesma barretina para formarem discipli-
na.dos dea.nte da federação. Si assim fosse, ha muito que devíamos ter con-
feccionado o cocligo de posturas conslitucionaes a que já me referi. 

Sr. presidente, as constituições es taduaes satisfarão as exigencias da 
nossa federal sempre que garantirem os direitos civis e políticos dos cidadãos, 
o progresso, a ordem e a liberdade por meio de poderes republicanamente 
organisados. 

Quanto á latitude de cad(J. um desses poderes e sua reciproca limitação; 
quanto ao modo de estabelecer-lhes a harmonia, isto corre- por conta da 
autonomia dos Estados e é jµstamente o beneficio maior que nos trouxe a 
Federação. 
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Tire-se-lhes esta faculdade e voltarão a ser as antigas provincias. A 
helleza da Federação e a sua força está nisso : unidade na essencia e varie-
dade na fórma. 

Nós não temos culpa de que a maioria dos nossos politicos entenda erra-
damente que governo representativo implique necessariamente uma divisão 
de poderes pela b itola ingleza, com attribuições invariaveis; ou que não leiam 
sinão pelas cartilhas que datam do seculo passado. As formulas politicas não 
estão condemnadas ao eterno estacionamento. 

Foi sabia a nossa Constituição : respeitem o principio republicano, con-
servem o laço federativo e organisem-se livremente. 

Regular por leis ordinarias, determinar por ellas a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade das Constituições dos Estados, sob o pretexto de que 
a divisão dos poderes não é em tudo identica á ela Constituição Federal, 
seria proclamar por um modo indirecto a Republica Unitaria. 

Accusa-se tambem a Constituição Cio meu Estado de ser inspirada por 
espírito de seita, pelo positivismo. Senhores, a Constituição de Minas e de 
outt·os Estados foi proclamada em nome de Deus todo poderoso e ninguem 
viu nisso a revelação do espirito de seita; entretauto, porque a do Rio Grande 
foi promulgada cm nome da familia, da patria e da humanidade, ergue-se 
contra ella o espirito de intolerancia e uma animosidade inexplicavel em face 
da nossa organisação politica. 

Senhores, a nossa lei fundamental não reconhece distincções ou prefe-
rencias em materia ele consciencia, manda acatar igualmente todas as crenças 
quer religiosas, quer philosophicas, sem cogitar da maior ou menor influencia 
que ellas possam determinar em nossa vida social e nas manifes tações de 
ordem politica. 

E como, Sr. presidente, ninguem póde attribuir- se a posse da verdade 
absoluta, o mais conveniente é que respeitemos mutuamente as nossas 
opiniões e nos convençamos de que cm todas as modalidades de crença ha 
conjunctos de erros e de verdades. Como legisladores , um um pai:i; em que 
es tá plenamente affirmada a liberdade ele consciencia, temos de procurar a 
verdade relativa onde quer que ella exista, seja qual for a fonte de onde 
dimane. No que diz respeito ao positivismo, que o illustre senador pelo 
Piauhy não póde tolerar, é preciso que sejamos justos - ha na politica 
positiva, sinão um systema adaptavel de chofre a uma organisação nacional, 
preceitos incontestaveis, verdades irrefragaveis que a civilisação actual não 
póde repudiar sem uma intolerancia condermiavel e extremam.ente injusta. 

Ora, dizei-me, senhores, que mal advem á Republica por haver ella 
adoptado corno lemma nacional estas duas palavras : - Ordem e progresso? 
Porventura não exprimem ellas synLhe ticamente o alvo dos destinos humanos? 

O Su. MoRAES BARROS. - Considero uma banalidade. 
O Su . R . .\1\m\O BAUCELLOS. - Nessa ordem de idéas, vamos então fazer 

a critica da bandeira, das suas côres, com que não estou de accordo. 
O Sn.. MoRAES BAuuos. - São as velhas cõres uacionaes . 
. O Sn. RAMIRO BARCELJ,os . - Velhas não. Nós somos um povo muito novo 

até. Como nação nem temos ainda feita a primeira dentição; estamos enga-
tinhando. (Riso.) 

O Su. CoELIIO H.oDJUGUES. - Já nasceram os dentes da frente, só faltam 
os do siso. (H.iso .) 

O SR. MonAES BARROS. - Quasi foi-se Lambem o hym no nacional. Por 
um triz que não o perdemos. 

O SR. R.\.."\IlRO BARcELLos. - E por um triz que V. Ex. não diz que per-
demos tambem o imperador! (Riso.) 
· Sr. presidente, V. Ex. Linha já · o direi to de chamar-me á discussão do 
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projecto, visto ter-me alongado bastante em considerações extranhas ao 
assumpto. V. Ex. e o Senado desculpar-me-hão, não podia deixar de defendei· 
a Constituição rio-grandense quando vejo neste projecto urna promessa aos 
que julgam erradamente que é ella um embaraço á pacificação do Hio Grande . 

O Sn. Gol'\Ç.<\_LVES CHAVES. - V. Ex. está se sang1'ando em saude. 
O Sn. RA111IR0 BAHCELLOS. - Sangria querem VV. EExs. dar na autono-

mia dos Estados com o seu projecto. Mas VV. EExs . laboram em um grande 
erro : a Constituição de meu Estado nunca foi a causa da revolução. Esta 
nunca teve bandeira e, si a teve, foi incolor, a bandeira branca si.ue escon-
deram nos porões da Mindello e que foi resurgir na fronteira do R10 Grande 
com o Sr. Saldanha da Gama, que nunca cogitou do nossa Constituição e que, 
provavelmente, nunca a leu. (Ha varias apartes .) 

Pelo que estou observando, não tardará que se afO.rme que o almirante 
Saldanha nunca cogitou de outra cousa si não da reforma da Constituição ri o-
graudeuse ! 

Senhores, não é mister inventar uma bandeira á ultima hora para os 
revoltosos. Elles que foram vencidos nesta bahia, tocados do Paraná e San la 
Catharina, bem podem agora dispensar este pretexto no Rio Grande. 

Eu bem sinto, senhores, que é grande a sornma de sympathias com que 
contam os revolucionarios nesta cidade, principalmente na imprensa. Não 
attribuo esta anomalia á existencia de muitos sebastianistas nesta antig·a 
côrte do lmperio; julgo que o facto é devido á doença do sentimentalismo a 
que somos tão !;ujeitos. Estas sympatbias são muito naturaes, principalmente 
para com os revoltosos que n~o conseguiram vencer. 

Tal fraqueza, porém, não póde nem deve ter entrada nesta Casa; não 
}JÓcle ser compartilhada por aquellcs em cujos hombros pesa a responsabili-
dade de representanles da Nação. 

Acceito este projecto, Sr. Presidente, as frequentes intervenções do Con-
gresso na vida dos Estados, vii.o produzir uma completa e perigosa alteração 
no nosso organismo republicaflO federal. Voto, pois, contra o projecto . Neste 
assumpto de intervenção, pref\ro nãu regular; o que está de Unido na Consti-
tuiçüo é surüciente. (Jl!Juito bem , muito bem.) 

O Sr. Presidente. - Eslando adiantada a hora fica adiada a discussão. 

SESSAO DE 17 DE AGOSTO 

O Sr. Gonçalves Chaycs. - Sr. presidente, peço ao Senado que me 
releve ter ainda de occupar a tribuna sobre o assumpto em discussão, a 

respeito do qual já pronunciei-me demoradamente. 
2.• discussão Procurarei não fatigar: a attenção do Senado , es-

forçando-me para resunur tanto quanto puder as 
do projecto n . 43. minhas idéas. 

Não posso, porém, Sr. presidente, deixar sem 
resposta o discurso do illus:tre Senador por Pernambuco membro muito 
distincto , e divergente da commissão mixta; e não posso igualmente deixar 
de attender ao discurso do illustre representante do Rio Grande do Sul. 

Mas preoccupa-rue, princjpalmente, Sr·. presi<lente, a critica feita pelo 
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honrado Senador por Pernambuco ás consideraçiks que eru itti na sustentação 
do projecto. 

Ha um ponto commum entre os illustres preopinautes; é que SS. EExs. 
não querem cousa alguma; é que SS. EExs. preferem que a disposição inde-
terminada que abre um arbitl'io sem limites ao Poder Executivo, que pela 
natureza de suas funcções, já tem urna larga csphera discricionaria; que o 
vago da disposição constitucional permaneça como norma reguladora deste 
dfreito supremo, que tem a federação de immiscuir-se nos negocios peculiares 
aos Estados. 

O Senado ha de se lembrar de que a critica instituída pelo honrado 
Senador por Pernambuco consistiu : 

1. 0 Em deduzir das disposições do projecto e dos conceitos por mim 
enunciados na tribuna, conclusões que pareceram a S. Ex. não correspon-
derem aos intuitos do mesmo projecto; e ainda mais, para confirmar as 
suas conclusões, fez como que urua revisão da doutrina e da pratica dessa 
instituiçào em diversos paizes ele regímen federativo: a Suissa, a America do 
Norte e a Republica Argentina. 

S . Ex. entende que a locução - governo federal - quer dizer Poder 
ExPcutivo. 

O Su. ComlliA DE ÂRAU.TO - Quer dizer os tres poderes . 
O Sn . GONÇALVES CHAVES. - Então ha clivergencia enlre V. Ex. e o 

honrado Senador pelo Rio Gmnde do Sul. 
O SR. RA111mo BARCELLOS. - Não cogitei desta questão, nem m e referi 

a ella . 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Uma das difílculdades que encontro na 

sustentação do pr·ojecto é esta: que os honrndos Senadores, que o impugnam, 
não estão de accordo sobre o ponto principal, sobre o ponto capital da 
impugnação. 

O Sn. RAMmo BAnCELLOS. - Cada um o aprecia debaixo de um ponto 
de vista. 

O Sn . COELHO E CAMPOS. - O nobre Senador por Pernambuco está no 
ponto de vista do bom-ado relator da commissão. 

O Sn. GONÇALVES CuAvEs. - Não es lá, porque elle quer o Poder Execu-
tivo para todos os casos do art. 6. 0 

O Sn. CoELHO E CA~IPOS. - Mas approvando o Congresso Nacional o 
acto, logo, é preciso mna lei. 

O Sn. GoNÇUVES CHAVES. - Logo, não é attribuição originada ... 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Apoiado. ' 
O Sn . GONÇALVES CHAVES. - ... é um acto que não está completo, que 

não tem vai.idade definitiva, que póde ser desfeito. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - E' um acto de lei, acto legislativo. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não é attribuição constitucional que tenha o 

Poder Execulivo. Fõra uma faculdade constitucional e nenhum poder' pode-
ria limital-a. 

Mas, Sr. presidente, sobre esta ciuestão que é a base da discussão, a 
saber - a competencia, não r epetirei argumentos que já foram produzidos; 
limitar-me- hei a preguntar ao honrado Senador por Pernambuco, onde 
encontra na Constituição essa competencia concurrente que S. Ex. attribue 
aos tres poderes. 

Perguntarei aos honrados Senadores, que entendem que é o Poder Ex:e-
cutivo que deve exercer aqnella attribtúção, onde encontram, cm qualquel' 
dos textos constitucionaes, autorisação par:a semelhante asserto. 
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O art. 48 . Sr. presidente, e terminante. Não está entre as attribuições 
do Poder ExecutiYo a de intervir nos negocios peculiares aos Estados. 

O Sn. ConRÊA DE ARAuJO. - Tambem não está entre as attribuições do 
Poder Legislativo. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Está nas attribuições do Poder Legislativo: 
i. 0 pela natureza da materia; :J. 0 pelas disposições escriptas dos ns. 33 e 34 
do art . 34 da Constituição : e ainda porque é esse poder o representante 
mais immediato da soberania nacional. São estes tres argumentos que em 
todos os paizes ... 

O Sn. CorulliA DE ARAUJO. - Dá licença? Pela natureza da materia, 
parecia-me que V. Ex. mesmo disse que o Poder Executivo deve decidir. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Como? Onde disse isto? 
O Sn CoRRÊA DE ARAuJo. -Isto está no parecer formulado por V. Ex. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. -Peço a V . Ex. o favor de mostrar; não 

está. V. Ex. attribue-me o que eu não disse, como (peço licença para obser-
var) attribuiu a escriptores doutrinas que, me parece, elles não esposam, 
dando-lhes uma grande largueza; e, a seu arbítrio, interpretando certos 
casos de intervenção ... 

O Sn. ConRÊA DE ARAuJo. - V. Ex. não disse que o Poder Executivo, 
attentas as circumstancias, deve intervir? 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Na ausencia do Congresso, provisoria-

men~.Sn. Conn.ÊA DE AuAUJ~). - Logo, pela natru·eza da materia, o Poder 
Executivo deve decidir. 

O Sn. GoNÇALVES C1IAvEs .-Pelanatureza da materia, o estado de sitio só 
compete ao Poder Legislativp, entretanto, em casos dados, na ausencia do 
Congresso, é o poder Executivo autorisado a decretal-o. 

O Sn. Connfi:A DE ARAUJO. - Lá está, entre as attrihuições do Poder 
Executivo, decretar o estado de sitio. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Dependente de approvação do Congresso . 
Não se encontra, Sr. presidente, uma só disposição constitucional que possa 
autorisar a competencia pi;ivativa, attribuida ao Poder Executivo para 
intervir. 

Esta ordem de idéas tem sido largamente desenvolvida. Não foi, porém , 
ainda encarada a questão sob outro aspecto. 

Sr. presidente, a intervenção armada reclama despezas que oneram o 
Thesouro publico; pergunto: qual o poder competente para decretar des-
pezas? Não é o Legislativo? Não é isto, privativamente, das suas attribui-
ções? Não é o fundamento, ~razão principal da constituição desse poder? 

Pergunto ainda: si é uma attribuição constitucional do Poder LegislatiYo 
mobilisar a guarda naciom+l, si é attribuição e igualmente privativa do 
Poder Legislativo occorrer ás despezas da mobilisação, ás despezas da 
guerra, acha-se porventura o Poder Executivo habilitado a dispensar a auto-
risação do Congresso, já quanto á mobilisação da guarda nacional, já em re-
lação ás despezas? 

Não, Sr. presidente, acredito que o honrado Senador por Pernambuco 
não leva rá tão longe sua do'Q.trina. 

O Sn. Conil.ÊA DE ARAUJO. - Dá um aparte. 
O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Logo, ainda por este lado, é necessaria a 

intervenção do Poder Lefí'islativo, para fornecer ao Executivo esses dous 
meios sem os quaes, princ1p,almente o segundo, as despezas militares, não se 
tornará effecti va a intervenção. 

Sim, si é uma attribuição constitucional do Executivo, pelos mesmos 
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princípios que V. Ex. outro dia, com muita verdade enunciou - de que 
quem tem o poder tem o direito aos meios reclamados para o exercicio 
deste poder, então o Executivo acha-se investido do direito de empreg:ir de 
propria auto-!·idade, esses meios, que entretanto, por disposição expressa da 
Constituição, são privativos do Corpo Legislativo. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Dá um apal·te. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - E ' uma face da questão, que ainda não foi 

discutida e que me parece muito importante. 
O SR. ConRÊA DE ARAUJO. - Dá um aparte. 
O SR. Go'.'IÇALVESCHAVEs. - S. Ex. na sustentação de seu voto divergente, 

procurou arrimar-se em opiniões de escriptores e de publicistas notaveis : 
citou Paschall, como autorisando a idéa de S. Ex. : - a competencia esclu-
siva do Poder Executivo. 

Desculpe-me o honrado Senador, cuja competencia e cuja alta capaci-
dade muito respeito: S. Ex. equivocou-se; Paschall não doutrina o que 
S. Ex. disse . 

O SR. Co:rtu.f:A DE ARAUJO. - Eu repeti as palavras delle. 
O SR. GONÇALVES CIIAVES. -Paschall entende que, no caso de dissenções 

intestinas, o Poder Executivo tem o direito de intervir; o referindo-se porém 
á intervenção por motivos que affcctem a forma republicana, Paschall ensi-
na que a competencia exclusiva é elo Congresso . 

O Sn. ComtÊA DE ARAUJO . - Sem duvida; e foi isso mesmo que eu 
disse. 

O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Então V. Ex. admitte que a competencia 
para os casos que affectem a fórma republicana é exclusivamente do 
Congresso. 

O Sn. ConRÊA DE ARAUJO. - Não admiLto isto, não esLá provado, quero 
mostrar a V. Ex. que repeti com toda a fidelidade a doutrina. de Paschall, 
que, entretanto, não acceitei neste ponto. 

O Sn. GoNÇAL VES. CHAVES. - Pois bem; mas V. Ex. acceitou a doutrina. 
de Pa.1;chall - que quando se trata de commoções intestinas, a competencia. 
é do Poder Executivo. 

O Sn. Co1tRÊA DE ARAu.TO. - Sim, senhor; acceitei e acceito. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Tratando-se da intervenção determinada 

por cornmoções intestinas, disse, apoiando-me em opinião das mais compe-
tentes, que esta attrilmição, dada ao Poder Executivo dos Estados-Uni-
dos, resulta da lei de I?95; é uma ma.teria regulamentada; o que não acon-
tece na Republica Argentina. 

O Sn. ConRÊA DE ARAurn. - Acho dil'ficil V. Ex. provar isto. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Pois bem, Paschall, commentando o artigo 

correlato ao da Constituição Argentina, explica o direito que está estabele-
cido na Amcrlca do Norte em virtude dessa lei. 

O Sn. Q. BocAYUVA. - Supponho que V. Ex. está equivocado, Paschall 
commenta a Constituição argentina? 

O SR. GONÇALVES CHAVES. -Commentou a americana, mas a sua dou-
trjna é por a.lg·uus a.pplicada á Republica Argentina. Elles fundam-se em que 
a lei atnericana de 1?95 não faz sinão declarar um direito implicito, e como 
a constituição argentina é copiada da americana, concluem que essa dispo-
sição deve ter vigor alli. 

O paralogismo é manií'esto: o que deviam concluir é que semelhante lei 
devi sera promulgada na Republica Argentina, como o foi na America do 
Norte. 
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Tratando-se de criticar instituições de um outro paiz é nos publicista -
deste paiz que se deve procurar a solução do assumpto. 

Peço, portanto, ao Senado que me permitta ler uma parte do di curso 
que o deputado Magnasco proferiu em 1892 na Camara argentina, a p1·opo-
sito da intervenção de Santiago. 

Deste discmso se vê que o Sr. Magnasco, defensor das prerogativas do 
Executivo pretende, pela semelhança das institlúções, applicar á Argentina 
o que está regulado por lei nos Estados-Unidos. Mas no ilireito Americano, 
compete ao Congresso decretar a intervenção, abrindo-se em favor do Exe-
cutivo uma só excepção, no caso de insurreição nos Estados, excepção auto-
risada pelo proprio Congresso, cuja cornpetencia originaria tica, deste 
modo, firmada. E note V. Ex. Sr. presidente, que é essa opinião de Paschall, 
invocada pelo honrado Senador. 

Eis o que disse o Sr. Magnasco (lê): 
" En el libro del Digesto anotado de Paschall, se lee lo siguiente que no 

deja lugar á dudas. 
Al comentar las palahras de la constitución norte-americana "en contra 

de violencia domestica", - exactamente lo roismo que autoridades derro-
cadas por la sedición; - alli llaman violencia domestica á lo que nosotros 
llamamos rebelión ó sedición - dice Paschall. Por la primera ley del Con-
gresso y para asegurw· esta garantia, está mandado que en caso de insurreción 
en algun estado contra el gobierno de este (el caso de Santiago) será legitimo 
que el presidente de los Estados Unidos, es decir, el Poder Executivo, a 
i·equisición de la legislatura' (ó del Executivo, de la localidad, cuando la 
legislatma no puede ser convocada) ponga en actividad tal numero de milí-
cia de calquier estado o est!j.dos vecinos, cuanto pueda requererse y segun 
el jusgue conCJeniente. 

Pero todavia es más explicito aun en el segundo parrafo, que vov á 
reproducir. • 

Eff'ectivamente, seitor dipuLado: es una ley que aqui no existe; pero allá 
en Norte America, no se dictan leys inconstitucionales. 

Y si hay em Norte America una ley que tal diga, es porque armonisa 
con el espiritu de la Constitucion. 

Seria de todo punto inaceptahle que se dictara una ley en contra de la 
Constitución. Si hay una lcy que esto dice, es porque la Constitución lo dice 
implicitamente; sino seria una ley inconstitucional. 

Pero decía al sefi.or núnistro que cl segundo parraCo es mucho mas 
explicito. " 

Dice Paschall : 
" Si hubiera un conílicto annado (como en cl caso de Santiago del Este-

ro) este es un caso de vjo!0ncia domestica, y una de las partes debe 
estar cn insunección contra el gohierno legal. Corno la ley dá im poder dis-
crecional al preside!lte, para ser ejercido por él segun sua propia opinión de 
ciertos hechos, el és unico y exclusivo juez de la i>xistencia de dichos hechos. 
Si se equivoca, el Congresso, ex post facto, como sicmpre, puede aplicar el 
remcdio conveniente. " Pag. 506, tomo 1.0 

La doctrina es clara, pues , y haya ley ó no, lo cierto és que la opinion 
illtachable dei 15ran comental.'ista demonstra que tal es el cspiritu de la Cons-
titucion al decidir que en caso de violencia domestico el poder ejecutivo 
<leJ)c immcdiatamente y sin yacilacione& hacer uso de toda la milícia necessa-
ria para reponer á la aatorii{ad derrocada. 

Y aqtú llego al desarrollo de mi doctrina propria. En el articulo en debate, 
queda todavia por hacer un~ distincciôn que hasta aqui no ha sido hecha. 

Este articulo importanlissimo contienr, scüor ministro (como esto es ori-
ginal, me permito di.rigirme al seõor ministro) dos clases de faculdades: 
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aquellas q.ue deben ser intelligentemcnte applicadas y aquellas que deben 
ser mecamcamente applicadas. 

Quien applica, en un gobierno como el nuestro, faculdades cuyo uso re-
quiere una previa deliberación? El braso, el poder ejecutivo , ó la cabeza, el 
congreso? El congreso que es la parte intelectual de los gobiernos constitu-
cionales. Quien ap1ica mecanica, automaticamente las disposi.ciones de esto 
cuerpo deliberante ? El braso, el poder ejecutivo. 

Luego cuando se trata de poner en tela de juicio la forma republicana 
de gobierno, hay necessidad de jusgar, - para jusgar se requiere ejercer las 
faculdades que son de orden intelectual, - y por eso el congreso es el unico 
que interviene dictando leyes de intervencion para restabelecer la forma repu-
blicana de gobierno. 

Pero cuando se trata de la ejccución material de una ley cualquiera, de 
la Cons titucion en este caso, asi como todos los dias las aplica mecanica-
mente e~ poder ejecutivo, debe también en el presente proceder mecanica, 
automaticamente. " 

Vê, portanto, o nobre Senador a razão por que nos Estados Unidos 
abre-se esta excepção, que é determinada por lei. Tratando-se de todos os casos 
de intervenção na America do Norte, o Congresso é o competente para decre-
tal-a; entretanto, si a intervenção tem de recabir em um Estado agitado por 
.insurreição ou commoção intestina, o Poder Execu tivo acha-se autorizado 
para intervir sem fazer appello ao Congresso, porque é essa a intelligencia . 
que se tem dado á lei de 1/95. 

O Sn. CoRRÊA DE AUAuJO. - V. Ex. affirma que essa lei approvou a 
inlervenção ? 

O Su. GONÇALVES CHAVES. - A approvação immediala da intervenção 
vem na mensagem de 21 de novembro de 1794, assi o-nada por John Adams, 
vice-presidente, mensagem em que se diz, responâ.endo a longa exposição, 
que fez vVash.i.ngton, ·o seguinte: " As medidas tomadas por vós recebem e 
merecem affectuosa approv ação. " 

A mensagem traz a data de 19 de novembro de 1794 e a resposta assi-
gnada pelo presidente do Senado é de 21 de novembro; legalisou-se o acto 
de vVashington. Já li esta mensagem, á qual tenho sido obrigado de referir-
m e muitas vezes . 

O Sn. Q. BocA.YUvA. - Não ha lei nenhuma nesse ponto . 
O Sn. CoNÇALVES CuAVES. - Então a lei de 1795 não é lei? 
O Sn. Q. BoCAYUVA. - Nessa época não estava votada, peço .licença 

para dizer . 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - O legislador autorisa , ou dispondo para 

factos futuros, ou approvando factos passados. A lei importa a approva-
ção do procedimento de Washington, porque autorisa o Presidente da B.e-
publica a mobilisar a guarda nacional, afim de sulfocar as insurreições, 
toda vez que ellas surgirem; e isto tem sido· posto cm duvida no Senado. 

O Sn. Q. BocAYUVA. - Peço a palavra. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Sr. presidente, já citei a opinião de publi-

cistas argentinos e americanos que cxclue a duvida suggerida pelo honrado 
Senador pelo B.io de Janeiro. Heproduzirei ainda os conceitos da famosa 
sentença do Taney sobre o caso de B.hodes-lsland: Diz a sentença : 

" Assim tarubem, relativamente á clausula da Constituição, que pro-
videncia para os casos de commoções nos Estados, só o Congresso é com-
petente para determinar quaes os meios que se devem empregar para tor-
nar effectiva essa garantia. " 

O Congresso, porém , pela lei de 28 de fevereiro de 1795, delcrminou 
que, no caso de insurreição em qualquer Eslado contra o governo, será per-
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mittido ao Presidente dos Estados Unidos, ou á requisição da legislatura 
do Estado, ou á requisição do Poder Executivo quando a legislatura não 
possa ser convocada, mobilisar as milicias de qualquer dos Estados, no 
numero que considere necessario afim de dominar as insurreições. 11 

O Sn . ConRÊA DE ARAUJO. - Ninguem contesta. 
O Sn. GoNÇAJ, vEs CHAVES. - Ninguem contesta?! 
V. Ex. contesta, porque declarou que o Poder Executivo póde intervir 

sem autorisação do Congresso; e quando venho mostrar que a pratica que 
V. Ex. invoca nos Estados-Unidos é contraria á . sua opinião, porque esta 
pratica é firma.d~ po_r lei, sig·ni~ca a competencia ~o Pod~r Legislativo e não 
attribuição ongmana do Presidente da Republica , diz V. Ex. que não 
contesta! 

Ou V. Ex. não contesta e neste caso tem de abrir mão das suas opiniões, 
porque a lei de I?95 é uma lei reguladora da_ intervenção nestes casos, ou 
então ... 

O Sn. CoRRÊA DE ARAUJO. - Dá um aparte. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Oh! senhor. E ' preciso chegar aos termos 

da questão, porque desta maneira nem eu apanho o pensamento de V. Ex., 
nem V. Ex. apanha o meu. 

Sr. presidente, ainda tenho a opinião autorisada de um illustre parla-
mentar e publicista argentino sobre a intelligencia que se . deve dar a esta 
lei americana. 

Na sessão de IS de junho qe 1887, discutindo-se a intervenção na pro-
vinda do Tucuman, disse o Sr. Calvo, lastimando não haver na Republica 
Argentina uma lei regulamentar de intervenção: 

" No sucede asi, senor pr~sidente, en los E. Unidos, que es nuestro 
modelo. 

Allí hay dos leyes, la una 4e I?92 ; la otra de I'.jg5, que han sido tradu-
cidas por el doctor Luiz V. Varela, y que han sido leídas en plena cá.mara 
de senadores, en una sesión notabilísima. 

Alli hay una ley reglament11-ria, pues, que va á cumplir cien aíios, sobre 
a cual se ha levado á cabo un sinnúmero de intervenciones. 11 

O Sn . Q. BocAYUVA. - Dá um aparte. (Ha outros apartes.) 
O. SR. GoNÇALVES CHAVES. - Meu Deus! Não estou justificando a lei, 

não é esta a questão ; parece-me que VV. EExs . não me prestam attenção 
(não apoiados); estou mostrando que nos Estados-Unidos e nos paizes que 
foram mencionados pelo honrado Senador por Pernambuco, a Republica 
Argentina e a Suissa, a competencia originaria para inter·vir compete ao Po-
der Legislativo. 

Na Suissa o Conselho Federal, na ausencia da Assembléa pócle intervir, 
havendo urgencia, mas sob a condição de convocar imrnediatamente aquella 
assernbléa. 

Nos Estados Unidos o Executivo intervem para abafar desordem ou 
insurreições nos Estados, em virtude de uma lei, de uma autorisação do 
Congresso. 

Conseguintemente, em todos estes paizes a doutrina é uniforme, a inter-
venção é um direito originario do Congresso. 

O Sr. Estrada, publicista e prof'essor ernerito da Universidade de Bue-· 
nos Ayres, tomando a palavra na mesma sessão, depois do discurso do 
Sr. Calvo, fez a seguinte rectiíicação : 

" Não, não existem sómente as leis de 1792 e 1795, ha tembem as leis de 
março de 1867, que regulam, não a intervenção nos casos de comrnoção 
intestina, mas a intervenção qµe tem por fim garantir a forma .republicana. " 
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E sabem todos que conhecem a historia do povo americano debaixo de 
que pressão, em virtude de que occurrencias foram decretadas essas leis. 

O presidente Johnson cfiamou francamente a si a reconstrucção dos 
Estados vencidos na guerra da separação, vetou a lei ou o projccto que 
regularisava essa materia; o veto do Presidente foi annullado pelo Con-
gresso e a lei promulgada. Johnson soffreu o juizo politico e deixou de ser 
condemnado por um voto, que era necessario para se formarem os dous 
terços exigidos para a condemnação. E' materia, portanto, que está assen-
tada na America do Norte. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO. - Mas a lei de 1895 não regulamenta. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Eu acabo de mostrar que regulamenta., 

porque provê a.o Poder Executivo dos meios sem os quaes não poderia ter 
effectividade a intervenção, e, ainda mais, só concede esses meios, previa.-
mente, para o caso de insurreições, o que quer dizer : autorisação prévia 
sómente para esse caso . (Ha diversos apartes). · 

Além desta. autorisação não póde ir o Executivo na iniciativa. da inter-
venção. Para manter a forma republicana, a competencia exclusiva é do 
Congresso, segundo as leis de 1867. 

O SR. Q. BocAYUVA. - O Congresso transformou-se em convenção. 
O Su. LEOPOLDO BuLHÕEs. - Ou o Executivo em dictadura? (Ha outros 

apartes). 
Senhores, em relação á America do Norte vê o honrado Senador que a 

doutrina. estabelecida. pelos publicistas e a. pratica exercida nos Estados-
llnidos são contrarias ás opiniões de S. Ex. 

S. Ex. analysou o caso de Rhodes-Island. No caso de Rhodes-Island, 
deu-se, como sabe o Senado, o facto de duas Convenções e dous gover-
nadores. 

O povo exigia a revisão da Constituição ou da carta em virtude da. qual 
só tinham direito eleitoral os proprietarios, substituindo-a por uma consti-
tuição democratica : foram eleitos dous governadores. 

O SR. Q. BocAYUVA. - Sem barulho e sem desordem, pacificamente. 
O Su. GONÇALVES CuAvEs. - O governo federal da carta lan_çou uma pro-

clamação e ordenou a mobilisação das milicias elo Connetticut e Macbassu-
chetts, e de outros Estados . Isto bastou para que as cousas se conci-
liassem. Mas, um individuo que tinha. sido preso por ordem do comman-
da.nte militar do governo da. carta, propoz uma acção judicial, pedindo 
iderunização, porque era ilegal a. sua prisão; e a illeg·alidade consistia em 
ser ella decretada por um governo considerado illegal. 

Chegado o pleito ao Supremo Trfüunal Federal, decidiu-se pela conhe-
cida sentença de Tanay; foi declarada legitima a autoridade do Governo 
da constituição aristocratica, reconhecida, pelo Presidente da Republica; 
foi decididc• nessa sentença que o reconhecimento por parte do Congresso, 
de Deputados e Senadores federaes implicava o reconhecimento do governo 
estadual sob o qual se tinha feito a eleição. 

Decidiu-se mais que o Poder Judiciario não era competente e nem esta 
questão podia ser controvertida perante os tribunaes . 

No caso da Luiziania, em 1873, que tambem foi examinado pelo nobre 
senador por Pernambuco, deu-se o facto de se elegerem dous governadores 
e dous senadores. 

E' este o caso sobre que tinha de · resolver o Senado; a exislencia de 
dous governadol'es estaduci.es, e de dous Senadores federaes, cada um delles 
eleito pela leo-islatura de sua parcialidade política. 

Sr. presi:l.ente, no meu ultimo discurso, li ao Senado o longo e lumi-
noso parecer que a commissão do Senado americano interpoz sobre esse 
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assumpto. Está alli firmada de modo a se dissiparem todas as duvidas a 
competencia do Congresso para resolver semelhante collisão. 

O parecer conclue declarando g_ue na Luiziania não havia governo do 
Estado, que era nulla a eleição efl'ectuada, e · mandando proceder a nova 
eleição, sob a direcção e garantia dos representantes do governo da União. 

UM SR. SENA.DOU. - O projecto foi convertido em lei? 
O SR. GoNÇALVES ·CHAVES. - Pouco importa investigar-se isto : o voto 

do Senado ficou conhecido, e o nobre senador sabe como se legisla nos 
Estados, Unidos o que valem os pareceres das commlssões parlamentares; 
são ellas os verdadeiros legisladores. (Apoiados.) 

Assim, Sr. presidente, o exame que fez o honrado senador por Per-
nambuco das fotervenções em Rhodes-Island e na Luiziania não vem em 
apoio da doutrina sustentada por S. Ex. ; pelo contrario é a contestação 
formal dessa doutrina. 

As excavações a que procedeu o illustrado senador, na Republica 
Argentina, não foram coroadas de resultados mais felizes do que os das 
primeiras. 

Tenho demonstrado, á saciedade, com a opinião dos mais autorisados 
publicistas e políticos \argentinos que naquella Republica é hoje materia 
incontroversa a competencia do Cong-resso para determinar a intervenção. 

O SR. ConnÊA DE ARAUJO. - E o Poder Executivo lá intervindo sempre. 
E' o que diz o Sr. Barraquero. 

O Sa. GONÇALVES CHAVEs. r-Perdão. Essa attribuição foi disputada nos 
primeiros tempos pelo Executivo: o Sr. Barrequero falla em mais de 5o iu-
tervenções praticadas dictorialprnnte pelo Poder Executivo. Mas com o aper-
feiçoamento das instituições e P.esenvolvimento das ideas politicas na Repu-
blica Argentina, a questão mudou de face : ba muitos annos que está fir-
mada a competencia do Congresso . 

Como sabe o nobre senadqr, o Sr. Barraquero, defensor fervoroso, ·elo-
quente da competencia do Congresso, escreveu o seu livro ha quasi 
20 annos. 

Hoje, porém, como tenho c~emonstrado nesta longa discussão, tal com-
petencia não é controvertida. 

Os propugnadores da competencia do Executivo se limitam a transplan-
tar para o direito publico argentino a doutrina firmada na lei de 1795, ria 
America do Norte. 

O deputado Ma()'nasco, homem de talento, pensa, como ha pouco fiz ver, 
lendo parte de um discurso qµe proferiu na camara argentina, em 1892, que 
a disposição desta lei deve vigorar no seu paiz, visto como as instituições 
argentinas são copiadas das americanas. 

E' um ar()'umento que não soffre analyse. Mas, deste ponto j á eu tratei ; 
o que pretenJ'o fazer sentir actualmente é que os defensores de semelhó.nte pre-
rogativa, attribuida ao Poder Executivo argentino, circumscrevem a sua 
acção interventora, inicial, aq caso de commoções intestinas e em virtude 
de uma faculdade, que outra não é sfaão uma autorisação legislativa. 

Os estadistas argentinos reconhecem a necessidade de uma lei regula-
mentar ... 

O Sn. Q . BocAYUVA. - E até hoje não votou-se esta lei. 
O SR. GONÇALVES CnAVEs. - O. Sr. Quintana, quando ministro do inte-

rior, referin-se a uma lei vot~da pelo Conp-resso e vetada pelo presidente. 
O certo é que Quintana, Estrada, Cawo, o general Mitre . .. 
O SR. Q . BocAYUVA. - E o proprio general Mitre, na sua ultima mensa-

gem, pediu ao Congresso Nacional a regulamentação deste ponto, o que não 
obteve até hoje. 
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O Sn. GoNç:ALVES CHAVES. - ,E ' e. sa lacuúa que procuramos supprir e 
que virá restabelecer a harmonia nas funcçõe do Executivo e Legislativo, 
eliminando por uma vez as d1~vidas e incertezas, a que se presta o 
nosso art. 6: 0 (Apartes.) 

Mas o que desejo tornar maum~sto é o principio doutrinal e pratiéo que 
prevalece na Republica Argentina : 'l- a competencia privativa do Congresso 
para decretar a intervenção nas Pro vincias. 

Com effeito, Sr. presidente, as Í4,0.tervenções que conheço, praticadas na 
Republica Argentina, ou se trate d0 desordens ou sedições nas Proviucias 
Federadas, ou de intervenção para garantir a forma representativa federal, 
desde 18?9 tem sido todas autorisadas pelo Con!fresso Nacional. 

Não fallarei nas intervenções de Salta, em 1864 e de Catamarca em 1866, 
ambas submettidas ao Congresso por acto do Poder Executivo, solicitando 
autorisação para intervir, autorisação que foi concedida para a segunda e 
negada para a primeira, porque esta não tinha sido requi itada pelas auto-
ridades locaes ; já tratei destes dous casos ; mas referirei outros mais 
recentes. 

A intervenção em Jujuhy em 18?9• occasionada por uma sedição que 
havia deposto as autoridades locaes, foi ella proposta em um project.o de 
lei para o effeito de se reporem essas autoridades. 

A intervenção de Tucuman em 188? sob a proposta parlamentar do gene-
ral Mansilla. . 

Depois de um dia de combate, a insurreição triumphante fez prisioneiros 
o governador e a muitos dos membros da legislatura. 

O projecto de lei foi approvado na sessão de 188? e diz o seguinte (lé) : 
" Art. I.º E' autorisado o Poder Executivo a intervir na província de 

Tucuman, para os fins dos arts. 5. 0 e 6. 0 da Constituição . 
Art. 2. 0 E' autorisado o Poder Executivo a fazer pelas r endas geraes as 

despezas que exigir o cumprimento da presente lei. " 
Houve em 1892 uma intervenção em Santiago del Estero, determinada 

por uma sedição que depoz as autoridades locaes. A lei decretada é a se-
guinte (lé) : 

" Art. I.º O Poder Executivo intervirá na província de S. Thiago, afim 
de repor as autoridades depostas pela sedição. 

O art. 2. 0 autorisa a mobilisação, em todo ou em parte, da guarda nacio-
nal; e o a.rt. 3. º autorisa as despezas que a. intervenção exigir. " 

Esse decreto é de 23 de julho de 1892. . 
Lembra.rei uma. seO'unda. intervenção em Cata.marca em 1893. O Poder 

. Executivo foi autorisado por uma. lei a. intervir a.fim de organisa.r os dous 
poderes legislativo e judiciaria. 

E ' uma. intervenção determina.da, não por commoção intestina, mas por 
motivos que a.ffecta.vam a. fórma republicana. representativa. 

O art. 2. 0 autorisava o Executivo a fazer pelas rendas geraes as despe-
zas, que exigisse o cumprimento desta lei. 

Notarei ainda, posteriormente a esta. (1893), a intervenção de Santa Fé e 
S. Luiz, motiva.da por uma rebellião e decretada pela lei de 15 de agosto 
desse anno, art. I.º (lé): 

" Declaram-se intervindas as provincia.s de Santa Fé e. S . Luiz, para o 
efl'eito de se orga.nisaram os seus poderes pul)licos dentro das prescripções 
da constituição nacional. 

O art. 2. 0 a.utorisa a. mobilisa.ção da. guarda nacional ; e o 3.0 as despezas 
com a. expedição núlitar, ficando o Poder Executivo pelo art. 4. 0 obrigado a. 
dar contas a.o Congresso, opportunamente. " 

Não mencionarei outros casos, bastam estes de data r~cente. 
Assim, Sr. presidente, si em algum tempo, como disse Barra.quero, 



houve tluvidas a respeito da competencia ,do Poder Leg·islâtivo pt\1'a intervir 
·ou autol'isar a intel'venção, tendo-se verificado muitas á revelia delle, pelo 
Poder Executivo, hoje é doutrina assen íada, na opinião dos publlcistas 
are-entinos e pela pratica dessa faculdad :, que é sempre o Oohgresso Nacio-
nal o poder competente para decretar a liitei'venção, em qualquer clo!l casos 
em que é permitLicla pela constituição. rérgentina. Não ha um Só facto nestes 
ultimas tempos que destoe desta pratUa. 

Em i'elação á Suissa, na opitúão µstentada pelo honrado senador por 
Pernamb uco, peço a S. Ex. licença para notar urri equivoco. S. Ex. deixou 
as intervenções do Tessino de 1889 e 1890 para referir-se a um facto ele colli-
são, em 1884. 

O Sit . CoaRÊ.\. DE ARAUJO. - Isto não foi equtvoco . 
O SH . GONÇALVES CHAVES. - Desculpe. V. Ex. deixou de fazer a dis-

tincção essencial, fundamental, que devia ter feito, entre as relaçõei; ordina-
rias dos governos cantonaes e da eonfederâção, que não importam interven-
ção, e os casos de interveução propriamente, nos qu aes não pode figurar, 
não está incluido o caso referido por S. Ex. 

Dá-se com eff'eito, essa particularidade nas instituições suissas; as cons-
tituições, as leis, as ordenanças dos governos cantonaes estão suj eitas ao 
exame elo Conselho Federal; e á.ihda certos ramos de administração canto-
nal estão submettidos á fiscalisação do mesmo poder. 

O Sn. CoRRÊA DE ARAuJO. c_ Quid inde? 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - No caso em que V. Ex. fallou, relativa-

mente á eleição, á que se tinha de proceder, em 4 de outubro de 1884, não 
se tratava de um caso de intervenção, trâtava-se de uma dessas relações 
ordit1arias da vida constitucioqal suissa, entre os cantões e a confederação : 
e é, senhores, o que diz o proprio Adams, pelo honrado senador cit ado lar-
gamente. 

Os casos de intervenção na Suissa são os do art. 5.0 da Constituição ; e 
estes foram os que determinaram as intervenções no Tessino1 em 1!389 
e 1890. 

A de 1889 teve origem tambem em uma questão eleitoral; mas, emquanto 
a ques tão limitou-se a este por1to, o Conselho Federal não teve sitlão a inter-
ferencia or<.linada, que, estâvà autorisado a ter, em virtude da legislação 
Suissa, de recursos que facultq. essa legislação das decisões dos alistamentos 
eleitoraes para o Conselho Feqeral. 

Tornou-se caso de inLervenção, isto é, tomou um caracter exct:!Jleional 
dclerminando a interf'ereocia armada da Confederação nos negocios peculia-
res aos cantões, o facLo do movimento que houve erh Tessiho, que levou a 
Italia a cobrir suas fronteiras de um forte contingente de tí:'bplis ; âpparece-
ram bandos armados e estavan;,l os dous partidos prestes a éhtrarem em 
confiicto; o poder cantonal nãq requeria o intervenção do poder federal. 

Foi nomeado o coronel Bo:rel, comrrússario do poder federal e só depois 
que o facto tomou este caracter, que podia comprometter as Mlações lnter-
nacionaes da Suissa com a Italia, e que preparados mostravam-se os parti-
dos radical e o do governo, que era o partido ultramontano, tend'ó o gover-
nador chamado ás armas um patalhão, só depois destes factos, e para evitar 
a guerra civil f'oi que inLerveig a Confederação Suissa. 

Em 1890 deu-se uma revol llção, ainda, no Tessino; e a está revólução 
correspondeu egualmente umq, intervenção. 

Sabe V. Ex. gue na Suissa é poúto Constitucional estabelecido que a 
intervenção nos Cantões pertence ao Congresso ; o Poder Executivo só póde 
exercer este diL·eiLo, na ausenciâ do congresso, devendo ctmvocal-o :immedia-
tambnlc. 
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Os casos de intervenção, Sr. presidente, são os do art. 5. 0 da Constitui -
ção Suissa. 

Entretanto, o honrado senador, appellando para a doutrina e pratica do 
governo federal na Suissa invoca a opinião de Adams ... 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO. - E desejo que V. Ex. mostre que ella é 
contra mim. 

O SR. GONÇALVES CHAvms . . .. e o facto narrado, de 1884, que não é um 
caso de intervenção, mas um desses conflictos que no jogo ordinario das 
instituições suissas podem se dar. Mostrarei a V . Ex. que é con lra.rio. 

Como disse, cumpre distingufr as relações 1 no funccionamenlo regular 
das instituições suissas entre os cantões e a confederação, das relaç.ões l'mor-
maes. 

O a.i't. ro2, n. 13, da Constituição, sujeita as constituições, leis e orde-
nanças dos Cantões ao exame do Conselho Federal; e á fiscalisação deste 
mesmo Conselho muitos ramos da administração cantonal, por exemplo, os 
recursos dos r ecenseamentos eleitoraes. Todos estes casos estão cornprehen-
didos nas relações ordinaria.s entre os cantões e o Conselho Federal. Os 
casos de intervencão tambem estão definitos no art. 5. 0 e devem se verificar 
nas condições do 'a.rt. 6. 0 da Constituição. 

E' nestas circumstancias que a Confederação superpõe-se á soberania 
cantonal. 

Ora, o caso de que tratou o honrado sena.dor é da ordem dos primeiros. 
Foi uni conllicto que se deu entre o governo conservador do Tessino e o 
Conselho Federal. Devia-se proceder á e1eição triennal da assembléa. nacio-
nal, no domingo, 26 de outubro de 1884. 

Eleitores conserva.dores, na vespera da eleição, requereram á municipà-
lidade de Luga.no a inclusão nos regisll:'OS eleitoraes de varios cidadãos. A 
municipalidade a.ttendeu-os em parte, mas o governo do cantão, para o qual 
recorreram, mandou incluil-os, sob pena de uma multa de 2.500 francos . 

.Elsta decisão não foi attendida pela municipalidade, sob o fundamento 
de que esta.vâ termina.do o prazo para a revisão das listâ's eleitora.es ; e esta 
recorreu para o Conselho Federal. 

O Conselho Federal ordenou ás autoridades cantonaes que se a.bsUves-
sem de qualquer medida contra a municipalidade. Não obstante, foi a mu-
b.icipalidade intima.da para pagar a multâ; e porque se recusasse a isto, o 
governo ca.ntonâl sequestrou e poz á venda. em praça, um jardim de pro-
priedade de um dos officiaes da municipalidade. 

Logo que o Conselho Federal teve conhecimento dessa occurrencia., telc-
~:aphou ao governo cantonal ordenando-lhe que annullasse a venda do jar-
cum, e, se persistisse na rosistencia1 a.visava·o de que um batalhão de 
Lucerna só aguardava ordens para ir fazer guarnição no Tessino, á cargo 
ou ás expensas deste cantão . Foi quanto bastou para que o governo canto-
nal cumprisse as determinações do Co;nselho F ederal. 

Eis o facto á que o honrado senador por Pernambuco se referiu e que 
vem narrado por Adams, citado por S. Ex. sobre a ma.teria. ele intervenção. 

Aqui está 'todo o equivoco de S. Ex. Adams traz este facto, como exem-
plo da doutrina que expende, não sobre intervenção da Confederação, mas 
sobre os confüctos que a legislação suissa proporciona, nas relações nor-
maes dos cantões com o Conselho Federal. Diz Adams (lê), tratando das 
dependencias dos cantões com o Conselho Federal : 

" Elle (o Conselho Federal) examina as leis e ordenanças dos cantões 
para vet· si vã.o de encontro á lei federal. 

" Mas ha nisto uma imperfeição, que todos os homens de Estado, suis-
sos, serios, queremos c1'el-o, são os primeiros ó. reconhecer. 

<< Si um governo cantonal toma medidas que o Conselho Federal, cha-
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mado a examinar, declara inconstitucionaes, e si o cantão recusa submetter-
se á decisão do Conselho Federal, este não dispõe dos orgãos necessarios 
para fazer respeitar sua decisão. 

" Si o cantão persiste na opposição, o Conselho Federal tem o direito de 
enviar um commissario federal, incumJJido de accommodar o conflicto com 
as autoridades cantonaes. Si estas, porém, se obstinam e não chegam a 
accordo, o Conselho Federal fica desarmado . 

" De ordinario o cantão cede, quando o Conselho Federal, deante do in-
successo do seu commissario, ameaça de impor ao cantão uma multa pesa-
da, sob a forma da collocação de um corpo de guarnição, de um outro 
cantão, no cantão refractario e mantido por este, isto é, ás expensas deste; 
e o Conselho Federal chega assim aos seus fins , mas de uma maneira indi-
recta." 

Adams dá um exemplo, o acima narrado. E continuando accrescenta que 
o Conselho Federal tem ainda outro meio de obrigará obedienciaos cantões 
rafractarios, é supprirnir os subsidios em dinheiro, que, sob diversos titulos, 
lhe são. pagos pelo governo federal. Ha um terceiro meio : é o processo civil 
perante a justiça federal e um .furi ad hoc. 

Vê, portando, o honrado senador que não se trata de uma intervenção 
por nenhum dos ·casos do art. 5. 0 da Constituição, mas de relações ordina-
rias de dependencia do e-overno cantonal com o federal, relações creadas 
pelo art. 102 da Constitwção e que dizem respeito ao funccionamento regu-
lar dos dous governos e em n:rda afl'ectam a soberania dos cantões. 

As intervenções armadas no Tessino em 1889 e 1890 que veem expostas 
por Sallis, são factos que se baseam no art. 5.0 da Constituição suissa. Mas 
sobre ellas não quiz pronuncia,r-se o honrado senador ; referiu-se ao cçmflicto 
de 1884 entre o Conselho Federal e o cantão do Tessino, que não tem, se-
gundo o proprio Adams, nenhum caracter de intervenção. 

Ora as intervenções no Te'ssino em 1889 e 1890 confJ.rmam a doutrina do 
projecto. 

Deste modo, Sr. presidente, é manifesto que o honrado Senador não tem 
razão na critica instituída sobre o projecto, em confronto com a doutrina 
e a pratica, observadas na S~ssa. 

Não tem razão, em nenhum sentido, porque os casos de intervenção 
armada, os casos do art. 6. 0 da Constituição brazileira, que é de que se 
trata, jogam com elementos i::onstitucionaes, que nãb podem ficar a cargo 

J do Poder Executivo; taes são a mohilisação da guarda nacional e as des-
pezas com a intervenção, comp já ficou dito. 

Ainda S. Ex. quiz deduzir das disposições do projecto e dos conceitos 
por mim enunciados a conclusão ele que o projecto é contradictorio. 

O Sa. CoRRÊA DE ARAuJo. - De que o projecto é contradictorio? 
O Su. GONÇALVES CHAVES. - Sim, senhor. V. Ex. disse : - Si o projecto 

dá ao Poder Execu tivo o direito de intervir, na ausencia do Congresso, 
admitte que o Podei: Executivo pócle intervir sem uma lei. Si eu, abrindo 
mão daquella disposição relativa á convocação immediata, reconheço, 
entretanto, e contimio a reconhecer que o Poder Executivo póde intervir, 
admitto tambem que o Poder Executivo tem essa faculdade originariamente, 
porque a intervenção do Poqer Executivo póde dar-se sem o Congresso. 
Foram estes os argumentos de S. Ex. Mas vae nisto completo engano. 

O Sn. CoRRÊA DE Aiuurn. - Eu disse que V. Ex, faz independer a 
intervenção de convocação do Congresso, e conseguintemente attrihue ao 
Poder Executivo o direito de intervir, provisoriamente ao menos. Mas isso . 
não é uma contradicção, é uma modificação que V. Ex. fez. 

O Sa. GoNç:ALvi;;s CHAVES, - V. Ex. disse que eu tinha desfeito tudo; 
que eu estava com V. Ex. 
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O Sn. CoRilÊA DE ARAUJO. - Isso não importa dizer que o projecto é 
contradictorio; importa dizer que V. Ex. modificou a sua opinião. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Para que havemos de estar nesta gymnas-
tica de apartes? Eu tenho aqui a nota dos argumentos de V. Ex. (LtJ.) 

Quando o governo tem de intervir, segundo o projecto, nos casos dos 
arts. 2. 0 , 3.0 e 4. 0 , qão intervem, como o nobre Senador disse, em virtude 
de uma faculdade originaria do Poder Executivo; intervem autorisado pelo 
Poder Les-islativo. . . . . • 

Ora, isto é mmto diverso. Quem exerce uma attr1bwçao da qual tem 
de prestar contas, uma attribuição que póde ser confirmada nos actos que 
foram praticados, ou póde ser nulliiicada, não exerce um direito proprio, 
uma competencia originaria. Vê, portanto, o honrado Senador, que o facto 
de se autorisar o Poder Executivo a intervir, na ausencia do Congresso, 
provisoriamente e com obrigação de levar ao conhecimento do Congresso 
os factos praticados, sujeitando-se á approvação ou á annullação dos seus 
actos, não tem por certo uma faculdade propria. E esta concessão é sim-
plesmente para obviar difüculdades que podem surgir, porque o Congresso 
não é um poder que esteja pe1•manenternente· em exercício. E' esta a razão 
do " provisoriamente ". Nem isto é uma novidade no nosso direito consti-
tucional, porque temos o exemplo elo estado de si tio. O estado de sitio é 
uma faculdade privativa do Congresso; entretanto o Poder Executivo, na 
ausencia do Congresso, correndo a patria imminentc peri!?º• tem compe-
tencia para declarar a suspensão de garantias, mas sujeitando o acto á 
approvação do Congresso. 

O SR. Q. BocAYUVA. - Sujeitando, não; participando. 
O SR. GONÇALVES CnAVES. - Sujeitando, sim, á approvação da Con-

gresso; porque os actos do Poder Executivo, neste caso, podem ser appro-
vados ou não pelo Congresso. (Apoiados.) ' 

O Sr. Qmntana, combatendo a doutrina de que o Executivo, quando 
se lhe permitte intervir, na ausencia do Congresso, exerce urna faculdad e 
originaria, adduziu um argumento; de que peço permissão para servir-me. 

Si o Poder Executivo tem um direito proprio ; porque a convocação do 
Congresso, a reunião . do Congresso, ha de limita-lhe e%e poder? 

Porventura as faculdades do Poder Executivo são limitadas, quando o 
Congresso se acha reunido? · 

Ha algum poder superior ao .outro, para desfazer os seus actos quando 
são faculdades constitucionaes? 

Eis a razão por que div irjo do honrado senador pelo Estado de Sergipe, 
quando quer que o Poder Executivo e o Poder Legislativo concurrentcmcnte ' 
tenham esta competencia. 

Si o Poder Executivo, no pensamento de S. Ex., não vae agir sinão p01· 
uma autorisação, estamos de accordo. Mas, neste caso, não reconhece es ta 
competencia, como originaria. Consagra a idéa do proj ecto. 

Si, porém, é uma competencia por direito proprio, comprehende o hon-
rado senador que esta competcncia ha de subsistir, ainda estando reunido 
o Congresso . 

Sendo uma faculdade constitucional, não ha razão nenhuma para que 
esta faculdade cesse com a presença do Cong·r·esso; si é uma facnldaue 
constitucional, os actos de intervenção do Poder Executivo, quer sejam 
bons, quer sejam máos, quer legaes ou extra-legaes, promanam todos de 
um poder constitucional; e o Poder Executivo não tem que dar contas ao 
Congresso; póde sim ser responsabilisado pelos abusos que tiver commet-
tido, mas não tem que levar ou pedir ao Congresso a approvação de seus 
actos. 
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E' esta a razão por que discordo da opinião do meu illustre tlmigo, 

senador peló Estado de Sergipe. 
Não posso admittir essa competencia do Poder Legislativo e Executivo, 

concur1·entemente. 
O projecto dá ao Poder Executivo o dil<eito que elle deve ter, não lhe 

nega comparticipação na decretação da intervençãb; o Poder Executivo 
exerce as suas funcções constitucionaes, já no período da delfüeração , 
sanccionando ou deixandb de sanccionar a lei e já depois, no período de 
execução. São faculdades constitucionaes do Poder Executivo, que não 
podem ser cerceadas por um outro Poder. 

Agora, inverter as cousas, fazer com que resulte da nossa Constituição 
uma faculdade implicita, que não existe e qtle pelo contrario repugna aos 
principios e índole do nosso direito constitucionál, querer converter a auto-
risação do Poder Executivo em um direito originario, é n.ão resolver a 
questão, mas sim complical-a (Apoiados.) 

Entendo que, no caso do n. 2 do art. 6.0 da Constituição, não póde ter 
o Poder Executivo esta competencia; não póde tel-a e a razão adduziu o 
meu honrado amigo, senador por Sel'gipe. 

Quem intervem para manter ou restabelecer a organisação politica de 
um Estado tem, inquestionavelmente, o direito de applica.1' as medidas, que 
forem necessarias para este fim. 

Trata-se, pois, de uma funcção de natureza legislativa. 
O SR. Q. BoaAYUVA. 1- Mas nos outros casos do art. 6. 0 V. Ex. concede 

essa faculdade ao Poder Executivo. 
O SR. GONÇALVES ClfAVES. - Concedo como uma autorisação do Con-

gresso e sob a condição do Executivo prestar-lhe contas. 
E, Sr. presidente, é Jlreciso dizel-o francamente, si esses ihconvenientes 

indicados pelos honrados Senadores fossem inevitaveis, eu preferiria 
aquelles que pudessem resultar de alguma delonga, pelá reunião do Con-
gresso, aos inconvenientes que resultariam de ficar o Poder Executivo 
investido de semelhante p.utorisação. 

Mas os receios dos J'lObres Senadores não passam de uni temor vão. Já 
tivemos uma experiencia, o dia 6 de Setembro de i8g3, em que foi a bahia 
do Rio de Janeiro tomada pela esquadra revoltada, e apesar da pressão das 
circumstancias, o Congresso não demittiu de si o direito de decretar o 
Estado de sitio, e nem por isso ficou o Executivo desarmado deante da 
revolução. 

Essa collisão a que se referem os nobres Senadores, por certo não 
escapou ás previsões do legislador constituinte; e, não obstante, elle 
entendeu e bem que a decretação do Estado de sitio, estando reunido o 
Congresso, era funcção privativa deste. 

Quando se deu a ultima intervenção na provincia de Tucuman e que 
tinha por fim manter a forma representativa do governo, o Sr. Zurrilla 
mostrou no Congresso Argentino que o facto comprehendi::i. todos os casos 
de intervenção, exceptuado o de invasão. E' justamente o que já eu disse ; 
verificado um movimento armado que attaque a forma republicana fede-
rativa, o Poder Executivo intervirá, em virtude do n. 3 do al't. 6.0 para 
dominar a insurreição; não poderá, porém, modificar, seja qual for o tempo 
que haja de decorrer, a organisação dos poderes estaduaes; seria isto o 
exercicio da soberania estadoal , á qual entretanto compete proceder á 
reconstrucção do Estado, segundo as normas que forem traçadas pelo Con-
gresso. (Apoiados.) 

Eis o motivo porque o projccto abre essa excepção em relação ao n. 2: 
nú.o desarma o poder publico, não deixa que á. desordem campeie impune, 
que a guerra civil dilacel'e o Estado. 
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Não~ tl Pociét· Executivo pôde e déve intervir nos limites de suas facul-

dades, para manter a ordem ou pat·a suffocar a l'evoluçõ.o . 
Quando, porém, chegar o peritJdo d a recónstrucção do Estado, ahi pára 

a coropetencia do Poder Executivo, podendo intervir sómente o Poder 
· Legislativo Federal. 

O Sn. Cori.IlliA DE ARAUJO. - Pódé intervir para acabar com a soberania 
dos Estados. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. -Nãó se póde'.deduzir isso do meu raciocinio. 
V. Ex., nésse caso, contesta a doutHna constitucional que dá ó direito de 
intervenção . 

O Sn. CoRRÊA DE ARAU.TO. - E acabar com a autonomia dos Estados. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - E a intervenção do Poder Executivo não 

acabaria com essa autonomia?! 
Senhores, no caso de reconstrucção de um Estado1 a soberania nacional 

superpõe- se á estadoal, não para substituil-a ou elirninal·a1 na obra da 
reconstituição; mas para traçar-lhe as normas constitucionae'> á que ella 
deve submetter-se; preside a orgabisação do Estado pelo ptoprio Estado. 
(Apoiados.) 

, Assim, Sr. presidente, parece que tenho respondido ás contestações 
feitas pelo honi'ado Senador por Pernambuco as considerações que emiUi 
em discursos anteriores. Do que acabo de dizer re!)tilta impliéltamente 
resposta ás objecções formuladas pelo honrado Senadbr pelo Rio G11ande 
do Sul. 

O honrado senador examinou casos particulares que, no entender de 
S. Ex., não podiam ser cornprehehdidos nas disposições do pi'ojecto ; refe-
riu-se ao caso da Bahia e ao de Alag·ôas. Quanto ao caso da Bahia, disse 
S. Ex. : si o Congresso Nacional tomasse delle conhecimento estaria sub-
vertida a ordem politica no Estado da Bahia, a sua soberania seria poster-
&"ªªª pelo Con&'resso, que não tem competencia para reconhecer os poderes 
aos membros das legislaturas estaduaes . 

Ha, Sr. presidente, nessa asseveração um equivoco da parte de S. Ex.; 
não se trata de eleições de m embros do Senado ou da Camara dos Depu-
tados da Bahia. Não temos pela nossa Constituição as mesmas relações de 
dependencia que ha entre os cantões da Suissa e a Confederação. 

O Sn. Q. BocAYUVA. - Apoiado. 
O Sn. GoNÇALVES CHAVES. - Entretanto, ha outros pontos de corttacto e 

dependencia do Governo estadual para os poderes da União . São relações 
ordinarias, estab elecidas na Constituição entre os poderes estaduaes e os 
federaes - o Judiciario, Executivo e Legislativo; e entre ellas não esLá 
contemplada a verificação de poderes das Assembléas estaduaes. Ma , 
quando em virtude de um ataque á fórma representativa, ou quando esta 
fórma é falseada, o Congresso Nacional tem de conhecer ela legitimidade dá 
investidura dos poderes estacluaes ; não se cogita abi de uma verificação ele 
poderes, nem do exercício de uma des tas relações ou faculdades que esta-
belecem dependencias ordinarias ehtre a União e os Estados . A questão é 
outra . 

O SR. RAMIRO BARCELLOS. - A legitimidade impõe-se pelá Yerilicação 
de poderes. 

O Sn. GONÇALVES CHA vEs. - Legilimidacle, não em relação á verificação 
dos poderes; legitimidade em relação ao regímen. 

Não ha questão de reconhecimento de poderes que compete aos con-
gressos dos Estadds, mas da legitimidade dos resultados eleitoraes, cm 
rela~ão ao reglmeh republicano federativo. 
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Trata-se por conseguinte da fórma republicana e é por isso que a com-
petencia pertence ao Congresso Nacional. 

.Esta é a differença a que V. Ex. deve attender. 
O SR. RAMIRO BARCELLos. - Eu não quero perturbar o discurso de 

V. Ex. com apartes, porque senão diria que haviamos de dizer que tal 
corporação que se diz Senado é legitima na Bahia, e em tal Estado não o é. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Mas isto é inevitavel, conhecer da le~iti
miclade em face do ree-imen; porque do contrario não l)averia principio 
nacional; privar-se a Umão desse direito supremo é desconjuntar os Estados, 
é desconjuntar a União. (Apoiados.) 

Discutia-se, Sr. presidente, em 1893, no Congresso argentino a inter-
venção em Santa Fé e San Luiz para reorganisação dos poderes publicos. 
O Sr. AyarraRaray terminou um discurso vfürante de patriotismo com estas 
palavras : " \..lUe vá a intervenção, Sr. presidente, a Santa Fé e a San Luiz, 
que alli restabeleça as garantias publicas e privadas, porque fóra dessas 
condições a liberdade é um vão, um impossivel, um sangrento delirio. " 

Eis aqui, em palavras eloquentes, consubstanciado esse poder supremo 
que tem a União de intervir para estabelecer o equilibrio inter estadual. .. 

O SR. RAMIHO BARCELLos. - O equilíbrio está lá. 
O SR. GONÇALVES CmwEs. - ... e evitar que o regímen federativo seja 

sacrificado em alguns dos Estados. 
O SR. RAMIRO BARCEuos. - O equilíbrio está lá, e neste parecer que 

aqui tenho se diz e m]üto bem que sempre que o povo se subordina e 
acceita o governo ou a lei do seu Estado, não deve haver intervenção. 

E' o que V. Ex. meSfllO diz nesse parecer a que allude. 
O SR. GoNÇAL VES QHA VES. - Perdão; não tratamos de hypotheses ; no 

parecer tratamos da th~se. V. Ex. pode argumentar deste modo quando 
vier a discussão o caso ela Bahia; eu respondo a V. Ex. em abstracto e não 
em concreto: · 

Em relação ao Estado de Alagôas, por exemplo, não se dá o caso do 
povo não obedecer a neµhum governo ... 

O Su. RAMIRO BAnq:LLos. - V. Ex. está citando um caso : desde que 
o povo se subordina a um governo estabelecido, não jdeve haver inter-
v~nção. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Nem mesmo no caso em que a fórma do 
governo é invertida? 

A intervenção, comq disse, é ampla ou limitada. 
O Sn. RAMIRO BAllCJ"LLOS. - Perfeitamente. 
O Sn. GONÇALVES C~AVES - Completa ou incompleta ... 
O SR. RAMIRO BAnCELLOS. - O que V. Ex. quer é introduzir a anarchia 

no governo dos Estados. 
O Sn. GoNçAr,VEs CHAVES. - Não senhor; ninguem respeita mais do 

que eu a soberania dos Estados. 
Mas todas as vezes, que os interesses nacionaes reclamam a recons-

trucção do Estado ou a intervenção do poder federal para estabelecer a 
ordem em qualquer dos Estados, para sustentar o regimenfederativo, sejam 
suaes forem as consequencias, este direi.to é inalienavel, não pode ser 
limitado, porque é a Coµstituição quem o dá . .. 

O SR. RAMIRO BAnÇELLOS. - Considere o caso concreto, applique a 
doutrina aos factos . 

O Sn. GONÇALVES C~uvEs. - E não é só a Constituição, são os princípios 
de política, os principio,s de governo. Não póde haver federação, não póde 
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haver nação, não póde haver unidade, . sem esses pontos de contacto. 
(Apoiados.) 

O SR. RA>.vrmo BARCELLOS. - Perfeitamente. Mas no caso da Luiziania, 
não havia governo reconhecido, ou antes, o povo não reconhecia nenhum 
dos dous governadores. Nessas condições era preciso a intervençõo do . 
governo da União. 

O SR. GONÇALVES CnAVES. - Sr. presidente, S. Ex. fallou no caso do 
Hio Grande do Sul, e condemnou o projecto porque entende que elle affecta 
os interesses politicos de seu Estado. 

Não comprehendo a S. Ex. Si, como S. Ex. diz, a Constituição do Rio 
Grande do Sul e uma Constituição que obedece aos principios constitucio-
naes da .União, nada tem que receiar. 

O SR. RAMIRO BARCELLos. - Mas V. Ex. e outros membros do Con-
gresso tem clito que ella não obedece a esses princípios. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Mas si S. Ex., está convencido de que a 
cons tituição daquelle glorioso Estado não obedece a estes principos, tenha 
paciencia. Qualquer que seja o direito que ás nossas homenagens tenha o 
H.io Grande do Sul, e, são muitas, qualquer que seja sua posição politica 
na confederação brazileira, a vida leg·islativa do paiz não ha de suspen-
der-se, porque póde ferir interesses de um partido político no Rio Grande 
do Sul. 

O Sn. RAMIRO BARCELLOS. - Eis o perigo dessa intervenção. Pela inter-
pretação que V. Ex. e outros pódem dar, foi que eu disse que as constitui-
ções dos Estados corriam risco de ser equiparadas ás posturas municipaes. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - O honrado senador não me deixa concluir . 
O Sn. RAMIRO BAHCELLO,S. -·E' o que V. Ex. parece querer com o seu 

projecto; e manifesta agora a sua opinião. Desde já quero aparar o golpe. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - Quando seja a minha opinião, não é ainda 

a do Senado; e, quando seja a do Senado, não é ainda a do Congresso 
O SR. RAMIRO BARCELLOS. - Mas V. Ex. é o relator do projecto, e de 

accordo com a sua opinião, errada e falsa, é que elle será entendido si for 
applicado. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Esta demonstração do honrado Senador, 
mais me parece uma manifestação de ordem política do que realmente uma 
apreciação calma do projecto. S. Ex. até fallou na paz, como si o projecto 
tivesse alguma cousa com a paz do Rio Grande do Sul. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS. - E' que podia ser, para se conseguir a paz, 
que se quizesse fazer uma promessa de modificação na Constituição do Rio 
Grande do Sul. 

O Sn. CoELIIO E CAMPOS. - Ninguem pensou nisto. 
O SR. GONÇALVES CHAVES. - O projecto nada tem absolutamente com 

isso. 
O Sn. RAMmo BARCELLOS. - E' uma promessa de modificação que V. 

Ex. está fazendo. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Para que esta incriminação ? Já que V. Ex. 

teve a franqueza de dizer isto, peço-lhe que permitta-me tambem a fran· 
queza de dizer que o pronunciamento de V. Ex. não me parece sinão um 
pronunciamento politico contra a paz do H.io Grande do Sul; V. Ex. apro-
veita-se do ensejo para fazer, em nome <los seus amigos :rolitico!'l uma 
demonstração contra a paz do Rio Grande. (Apartes.) 

O Sn. RAMIRO BARCELLos. - E a mensagem do Sr. Presidente da Repu-
blica não disse outra cousa. 
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O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Não quero, Sr. presidente, prolongai• a 

discussão ; vou sentar-me, convencido de que, tendo por fim principal, 
porque o honrado Senador terá mais desenvolvida resposta por parte de 
um dos illustres membros da commissão, responder ás arguições feitas pelo 
h·onrado Senador por Pernambuco ao proj ecto, creio ter demonstrado que 
nenhuma das apreciações de S. Ex. ou se refiram ellas directamente ao 
projecto ou tenham por fim a exclusão da doutrina e da pratica do direito 
de Ül.tervenção, nos paizes constituidos como o nosso, é procedente. 

Sento-me, portanto, convencido de que subsistem, pois ainda não 
foram refutados, os fundamentos que jusficam o projecto em discussão. 
(Muito bem, muito bem; o orador é cumprimentado por muitos Srs. '>ena-
dores.) 

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO 

O Sr. Vicente l\iachado. - Vê, em relação ao projecto em discussão, 
que são profundamente verdadeiras as palavras de Leon Donnat: quando 

dois homens de sciencia iniciam discussão sobre 
2. a discussão µm thema controvertido levam, de ante-mão, cer-

teza de que, em um momento dado, chegarão a 
do projecto n. 43. iJ.CCordo; quando dois politicos iniciam debate sobre 

qualquer assumpto, amda que partindo do mesmo 
ponto, levam tambem certeza de que nunca se encontrarão, facto que o 
citado escriptor attribue ao methodo. Nessa discussão, porém, o que mflue 
é a diversidade de interei;ses . 

Refere-se · ao modo porque se costuma interpretar textos das constitui-
ções americanas, sob o ponto de vista do direito publico europeu, facto 
consignado por Boutmy e faz extensas considerações. Estuda a organisação, 
competencia e attribuições do Senado. 

Nega a soberania absoluta e affirma que o projecto em discussão é um 
atlentado contra a soberania dos Estados. 

Diz que as perturbações constantes que affligem a Republica Argentina 
derivam do direito amplo que tem a União de intervir na vida das pro-
vindas. 

Depois de outras considerações sobre o assumpto, termina negando a 
necessidade da regulamentação do art. 6. 0 , porque acredita que assim pre-
vine attentados ao regir:µen federativo, evitando perturbações em todos os 
Estados da União - e por isso declara que votará contra o projecto. 

O Sr. Quintino B,ocayuva. - Entra no debate para satisfazer o 
compromisso de suas convicções. 

Condemna abertamente toda e qualquer intervenção do governo dos 
Estados, porque ninguem poderá, nem Congresso, nem Poder Executivo, 
conhecer legalmente e de modo verdadeiro a legitimidade dos factos. 

Seria necessario para isso um interventor e es te seria veridictum ainda 
fatal do que o mal que se procurava remediar. 

O orador mostra praticamente a ix:ipossibilidade de intervenção, que 
foi e será a fonte das profundas discordias que conflagram os Estados da 
Republica; de sorte que p projecto que se suppõe um meio eí11caz de ordem 
será a fonte-origem de novas perturbações. 



Íti5 

O orador passou em revista Constituições de alguns Estados regidos 
pela _fórma federativa, e most~ou que. to~as ellas condemnavam as .inter-
vençoes, sendo que a Republica Argentma onde estas eram autonsadas 
pela Constituição de 1853, depois a Constituição de 1860 reformou seme-
lhantes procedencias. · 

Aprecia largamente a politica de Alagoas e Sergipe, e mostrou a incon-
veniencia da intervenção, que, além de ser injusta em seu principio, iria 
augmentar a desordem dos referidos Estados. 

O orador entende que a nossa propria Constituição resolve a questão 
tito debatida, pois nella se consagra o p rincipio de dar ao Poder Judiciario 
Federal competencia para conhecer e resolver todos os conflictos indivi-
duaes e políticos de todos os habitantes da União. 

O Poder Judiciario é neste caso o interventor permanente legal, que se 
interpõe sem odios e recriminações, restabelecendo a verdade republicana, 
sem tropeços e precipitações. 

Sustenta esta opinião com outras anteriores, interpretando o artigo 
constitucional. 

O orador pede para continuar o seu discurso, que foi longo e abun-
dante em citações, na seguinte sessão, visto achar-se a hora adiantada. 

Fica adiada a discussão do projecto, continuando com a palavra o Sr. 
Quintino Bocayuva. 

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO 

O Sr. Quintino Bocayuva. - Volta ao assumpto em cuja discussão 
entrara hontem, declarando-se em opposição radical ao projecto. 

Acompanha os seus illustres collegas na digressão historica pelos paizes 
estrangeiros, estudando os monumentos legislativos, cujos principios 
venham prestar uma fonte subsidiaria á interpretação do nosso direito con-
stitucional. 

Naturalmente, a nação que primeiro deve ser ouvida, nesse importante 
litígio, é a America do Norte. 

Duvida, porém, da affirmação que a respeito fez, em sessão passada, o 
illustre r elator da Commissão Mixta, isto é, que a jurispruclencia daquelle 
paiz tenha firmado a competencia privativa do Congresso F ederal em intervir 
nos negocios peculiares elos Estados. 

Antes da guerra d a seccessão ainda não se cogitava, nos Estados Unidos 
ela America do Norte, de semelhante providencia - a intervenção; o termo 
é desconhecido no texto constLtucional. 

A instituição consagrada era a que facultava ao Poder Executivo mobi-
lisar as milicias dos Estados em determinados casos. 

Em 1792, por occasião de graves disturbios occorridos na Pensylvania, 
o presidente da RepulJlica foi provido de recursos legaes para acudir á 
ordem publica em perigo, em consequencia da altitude revolucionaria mani-
festada por aquelle Estado cujas forças não obedeciam senão ás autoridades 
locaes, aggravando-se a situação com alguns symptomas alarmantes de 
separação. 

Em H.hodes-Island, o caso não foi identico. A revolL1ção tomou um carac-
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ter pacifico, e originou-se da circumstancia anomala de continuar o povo, 
nesse ponto do paiz, sob o ju~o de leis eleitoraes oppressoras, vindas do 
tempo colonial. O movimento msurreccional deu em resultado a duplicata 
de poderes políticos, e então se declarou o conflicto provocador da interf"e-
rencia do Governo Federal, que, instado pelas solicitações do Poder Legi.sla-
tivo da União, assumiu uma attitude de reserva e conciliação, de modo que, 
sem recorrer á força publica, de mar ou de terra, pôde conseguir que no 
seio dos partidos se OJ?erasse o accordo, mediante novas eleições, de onde 
sabiram os poderes de1mitivos do Estado. 

E' digna de leitura a mensagem em que o chefe do Governo Federal 
condemna abertamente, com alguma vivacidade lllesmo, a tbeoria da inter-
venção, como incompatível com o espirito republicano de sua patria ; 
demonstrando que esse systerua redundaria em armar-se o interventor de 
meios absorventes e aniquiladores da autonomia local. 

A conducta do Governo Federal, nesse caso tão citada e commentada, 
não importou uma intervenção, como quer asseverar o digno Senador por 
Sergipe; o Congresso estava empenhado naquella questão, solicitou a inter-
venção do Poder Executivo, que, no intuito de provar a sua circumspecção 
em tal emergencia, remetteu ao poder competente todos os documentos a 
respeito, mesmo os papeis particrilares, da correspondencia intima do Presi-
dente da Republica, demonstrativos da asserção formal de que este não 
lançara mão dos meios energicos, reclamados em taes casos, limitando-se á 
conducta que já foi exposta ao Senado. 

~ste caso não se presta á interpretação que lhe quiz dar o illustre relator 
da Commissão Mixta. 

Tambem não colhe 1
0 exemplo da California, onde a população, des-

crente da magistratura, na repressão dos crimes repetidos escandalosa-
mente no Estado, appellou para o recurso extremo de org-anisar da se uma 
justiça na altura das clif{iculdades do momento. O Governo da União deixou 
de intervir declarando que lhe parecia singular essa intervenção, quando o 
movimento popular se organisava para manter a ordem que as justiças regu-
lares não tinham podido garantir. 

Quanto ao caso de Nova Orleans, verifica-se que, terminada a longa e 
terrível campanha em ql_le tanto perigou a integridade territorial ela União , 
o Presidente da Repub-4ca julgou de seu patriotismo livrar os Estados do 
Sul do peso asphyxiante do governo militar, e assim entrava na grandiosa 
obra da reconstrucção daquella metade do paiz, vencida pelas armas. 

O Congresso Federal, onde os vencedores tinham unru.úmidacle, promo-
veu, então, uma reacção severa, iroplacavel e odienta, contra o Poder 
Executivo, cujos actos taxou de piedade governamental, os annullando e 
mandando que, naquclles infelizes Estados, voltasse a autoridade militar, a 
qual não obedeceria de modo algum ao Presidente da Republica, enten-
dendo-se exclusivamente com o General Ulysses Grant. 

O orador pergunta ao Senado brazileiro si é modelo essa lei anarchi-
sadora. . 

Convém notar, ainda, que, no caso de Nova Orleans, o Senado Federal, 
tomando conhecimento dos poderes de dous candidatos que se julgavam 
eleitos, em uma só vaga de senador, isto em virtude do seu regimento 
interno, teve ensejo de interferir na questão domestica do mesmo Estado. 
E não ha cousa mais prpveitosa ao presente debate do que a consulta feita 
ao parecer emittido, a r espeito, pela commissão do Senado americano : si 
houvesse um só governo local, embora illegitimo, era preferivel mantel-o, 
porg_ue a temporariedade do cargo traria mais cedo ou mais tarde uma solução 
ás diffieuldades apontadas, mas, como não havia em Nova Orleans governo 
algum, manifestando-se no Estado a mais flagrante anarchia, não podia o 
Congresso deixar de pedir ao Governo Federal a sua intervenção no sentido 
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de mandar proceder a eleições livres, das quaes viessem as autoridades 
locaes. 

O orador, obrigado a se referir ao Estado de Sergipe, em virtude dos 
numerosos apartes que lhe dirigem, declara, em summa, que nunca se 
constituira o advogado dos poderes illegitimos dos Estados; mas, concedendo, 
por amor da argumentação, que haja dous ou mais governos em conflicto, 
e todos governos de facto simplesmente, pergunta qual o criterio do Con-
gresso ou do seu interventor para o final restabelecimento da lei. No caso 
de Sergipe, não saJle como se :eortaria esse interventor que, necessariamente, 
haveria de se pronunciar em iavor de uma ou de outra parte. Si esse inter-
ventor, porém, despresasse ambas as partes contestantes, seria obrigado a 
assumir as altas funcções publicas do Estado, e", em tal bypothese, occasionar 
uma conflagração peior do que aquella a que fôra remediar. 

Voltando á apreciação dos Estados Unidos, lembra que a legislação da 
intervenção se resume alli no direito que tem o Presidente da Republica de 
mobilisar as forças estaduaes. 

Aproposito, falla do verdadeiro perigo para as instituições, que reside 
na liberdade coru que alguns dos Estados, no Brazil, vão se armando, 
quando , em face da Constiluição Federal, a or~anisação da força publica 
cabe exclusivamente ao Poder Legislativo da Umão. 

Esse perigo não foi despercebido pelo Governo Provisorio. O orador, 
pouco tempo depois de proclamada a Republica, em conferencia que teve 
com o marechal Deodoro, reflectiu-lhe que era conveniente dissolver a policia 
da Capital Federal ou flmdil-a no exercito nacional, providencia que se 
impunha á vista dos conflictos inevitaveis , já conhecidos, entre essa força, 
organisada como se achava, e as tropas federaes. O mesmo perigo notava-
se, como ainda hoje se nota, quanto ás forças estaduaes. 

Para occorrer ás necessidades da defeza nacional, o orador foi sempre 
de opinião que se tratasse de armar o povo da mesma fórma e nas mesmas 
condições em que se acha o exercito : a milicia cívica ou guarda nacional é 
a grande força publica, democraticamente constituída, capaz de garantir 
plenamente as instituições republicanas e a honra e defeza da patria. 

A adopção do systema helvetico, neste particular, seria uma fecunda 
ínspiração patriotica 

Todo o cidadão tem com o direito do voto o direito de armar-se. 
A Republica eslá feita, mas é preciso ainda fazer os republicanos: 

cumpre a todos aquélles que de veras amam as instituições, educar os 
costumes politicos do paiz, formar a grossa corrente das convicções republi-
canas, a inversão das quaes não póde ter uma accentuação tão formal como 
a que vae-se fazendo sentir no projecto que se discute. Procurando se dar ao 
Congresso uma supremacia perturbadora dos outros orgãos da soberania 
nacional, aJlre-se caminho á restauração do parlamentarismo e deroga-se 
tacitamente o systema federativo. 

E' preciso notar, porém, que, proclamada a Republica, cada provincia 
das que compunham o extincto imperio, entrou no gozo immediato de sua 
soberania local . Vindo posteriormente a constituição federal, os legisladores, 
que eram outros tantos mandatarios dos Estados, não podiam, como o não 
fizeram, se esquecer da autonomia estadual, e tudo que se consagrou no 
pacto de 24 de fevereiro foi um corollario de 15 de novembro. A soberania 
dos estados preexistia, antecedeu mesmo á constituição definitiva da 
federação. 

Não podia deixar de ser assim. Desde os nossos mais remotos prece-
dentes bistoricos, a evolução nacional obedece a esse grande sentimento 
duplo, a autonomia local e a soberania popular. Esta ultima aspiração 
realisou-se em parte com a lndependenc1a actuando motivos diversos e 
poderosos para que esse facto auspicioso dos annae~ da democracia ameri-

DOCU~IENTOS PARLA)IRNTARES. - VOL. J, 
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cana tivesse logar com manifesto preJUIZO da outra aspiração popular, 
çomplemento do sentimento de liberdade. 

Mas desde que a dissolução da Constituinte, sob o primeiro dynasta, 
corporificou a reacção cent.ralisadora do governo, as idéas liberaes e reivi.u-
dicadoras começaram a agir no seio do povo, empenhado na reconquista de 
suas regalias. E' a historia política do imperio, atravessando todas as revo-
J.uções de 1824 a 1889. 

Entre aquelles qne , muitas vezes levados por mtuitos diversos, contri-
buem com tudo para qne as mstituições repu])licanas e federativas periguem 
o orador refere-se ao illustre e honrado senador por Matto-Grosso, cujo pres-
tigio é, para os ainigos da Republica, uma fortélleza a vencer, nos debates 
do Senado . S. Ex. é o advogado mais respeitavel do parlamentarismo. 

Contmuando o estudo da legislação e.strangeira, o orador extende- se em 
considerações concernentes á Colombia, Venezuela e Republica Argentma . 
refutando o commentario que muitos de seus preopmantes fizeram das 
constituições desses paizes. 

Respondendo a apartes, declara que, tendo sido revolucionario , 
condemna as insurreicções ; porque a revolução é um acontecimento, não é 
um direito. Quando, como a 15 de novembro, se tenta a realisação de um 
nobre ideal - a mudança da fórma de governo, a rovolução é o pensamento 
da nação, é a manifestação popular que se msurge contI•a a ordem de cousas 
estabelecida. Dahi a distincção que o direito publico moderno faz entre revo-
lnção e revolta. 

Pensa, em reswno, que o iprojecto é condemnavel como attentatorio da 
verdade constitucional e uma espada de Damocles sobre os Estados auto-
nomos. Os casos a que elle 5flter attender, ou pertencem ao Poder Judiciario, 
ou ao Poder Executivo, confoFme se acha expresso na Constituição. 

O que é preciso é que, além da coragem de morrer pelas suas convic-
ções, o brazileiro tenha a de cµmprir os seus deveres. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. º A mtervenção de que trata o art. 6. 0 da Constituição Federal 
far-se-ha efl'ectiva nos termos pesta lei. 

Emenda. 
§ 1.0 Nos casos dos ns. 1, 3 e 4 do referido art. 6. 0 , 

o Poder Executivo poderá intervir para os fins nelles 
indicados. Projecto n.º 30 

de 1895 . § 2. 0 Nos casos do n. 2 compete privativamente 
ao Congresso determÍllar a Ílltervenção, regulando os 

termos della; quando, porém,, fôr urgente repriinir a separação de um ou 
mais Estados, o Poder Execµtivo intervirá, na ausencia do C6ngresso. 

Art. 2.º Fica o Poder Executivo autorisado, nos casos acima figurados : 
1. 0 A mobilisa.r em todo ou em parte a guarda nacional ; 
2. 0 A abrir creditos extraordinarios para occorrer ás despezas com a 

intervenção. 
Art. 3. 0 A intervenção cessará, desapparecidos os motivos, que a deter-

Ininaram, cumprindo' ao Poder Executivo dar contas ao Congresso dos funda-
mentos da intervenção e das providencias, que houver tomado. 

Art. 4. 0 A requisição á que se refere o n . 3 do art. 6. 0 da Constituição 
Federal póde ser feita pelas .\\.sserobléas Legislativas, pelo Poder Executivo 
ou pelo Triliunal Judiciario Superior do Estado. 

Sala das sessões, 21 de ii.gosto de 1895. - Leopoldo de Bulhões. - Vir-
gílio Damasi<J. - Severino Vfeira. 
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SESSÃO DE ~2 DE AGOSTO 

O S1·. Coelho Rodrigues. - Desejava guardar neste debate perante 
o Senado a mesma reserva que e-uardou perante a cornmissão, em cujo seio 

quasi lunitou-se a dar o seu voto em favor da 
2 . ª Discussão opinião, que mais se approximou da sua. 

Fez isto porque pareceu-lhe tão importante a 
do projecto n . 43. questão como urgente a solução, que seria impos- · 

sivel, si cada membro da commissão sustentasse a 
todo transe suas opiniões-individuaes, como fizeram alguus . 

Este-resultado, que seria na opinião do orador, indecoroso para os dele-
gados das duas Casas do Cono-resso, teria sido inevitavel de outro modo, á" 
vista da composição hybrida da commissão nomeada para propor o regula-
mento do art. 6. 0 e formada pelo orador, que tinha voto conhecido sobre a 
constituição do Rio Grande; por um representante deste Estado, que era 
como o seu antipoda, e pelo seu illustre amigo o Senador por Pernambuco 
que lealmente escusou-se logo que foi nomeado para evitar uma quasi 
satira do acaso. · 

Felizmente não perderam de todo o seu tempo, mas não poderam fazer 
obra melhor do que o substitutivo incompleto e anodino, que está em dis-
cussão, o que todavia não é tão inutil que mereça ser rejeitado in limine 
como propoz o Sr. Campos Salles, parodiando o celebre destruidor da biblio-
theca de Alexandria. 

As leis são geralmente feitas para os casos normaes, para o quod ple-
rumqzie fit; mas a nossa Constituição, seguindo essa regra, não esqueceu 
que para os casos anormaes são precisas medidas de excepção. 

Dahl suas disposições sobre o estado de sitio restrictiva das garantias 
constitucionaes dos direitos individuaes, e sobre a intervenção do governo 
da União, nos negocios peculiares dos Estados, restrectiva da autonomia 
destes. 

Estas excepções melindrosas teem-se convertido quasi em regra. 
Apezar dos termos precisos do§ 2. 0 art. 80, o estado de sitio tem sido 

mantido no paiz e sustentado pelo Congresso como o reinado da força, a 
suspenção de todas as garantias, inclusive as dos membros do mesmo Con-
gresso, que teem quasi passivamente endossado essas heresias jurídicas. 

O orador suspeita que esse estado auormal continue como o normal de 
alguns Estados, onde os Cezares do g·overno passado continuam impunes a 
conserval-os sob seu guante de ferro. 

Por outro lado a intervenção do governo central nos negocios dos Esta-
dos tem sido tarnbern o facto mais notorio e constante da chamada legali-
dade de 23 de novembro, que ao principio pareceu ter tido como regra não 
ter regra de lisongear os fortes e opprimir os fracos. 

Com effeito, o governo central tem tido duas medidas para os diversos 
Estados, até mesmo na questáo de impostos; de modo que o que lhe parece 
justo em Pernambuco por exemplo, ou em Sergipe, parece-lhe injusto em 
Piauhy, ou nas Alagóas. 

Dahl essa anomalia. que o Senado está presenciando; os representantes 
dos grandes Estados, exceptuando o de Minas consideram o projecto incons-
titucional e destinado a ferir o coração da Republica, emquanto os dos 
pequenos Estados só lhe acham o defeito de ser incompleto e anodino, como 
devia esperar-se, attenta a composição da commissão que o formulou. 

E' inutil accrescentar que o orador está do lado dos. fracos, que se não 
' 
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resignam ao papel de satellites dos fortes, e por isso vae mostrar a neces-
sidade do projecto, começando de refutar os dous argumentos Hercules , 
offerecidos pelo seu bom amigo Campos Salles, os quaes não formam na 
realidade sinão um; refere-se ao supposto golpe que elle atira á soberania 
dos Estados e á sua inconstitucionalidade. 

Vae fazel-o com pezar, não só pela muita gratidão, que lhe deve o 
orador, como sobretudo pelo muito que fez ao Piauhy, quando foi ministro, 
e que tel-o-hia feito representante d'aquelle Estado, se S. Ex. o tivesse 
querido; mas é o caso : " Amicus Plato, sed magis amica çeritas ". 

O projecto não póde ferir a soberania dos Estados, além ele muitas 
outras razões, porque elles não a tem. A soberania só compete á União e, 
como Deus : é uma só ou não existe. 

A soberania de um Estado consiste na sua personalidade internacional; 
na sua independencia e na sua igualdade para com os outros. 

São direitos proprios do Estado soberano : fazer sua constituição.;· fazer 
leis proprias para sua população e obrigatorias para todos no seu territorio; 
ter administração e governo proprios; nomear todos os funccionarios do 
interior e todos os representantes no exterior, e nada disso teem os nossos 
Estados. 

Cei·to, o direito internacional reconheceu uma meia soberania - a 
daquelles Estados, que são considerados vassallos de outro que é seu 
soberano, mas independentes dos outros e com representação propria, nas 
relações internacionaes : v. g. o LuxembUI·go para com a Hollanda; o 
Egypto para com a Turquia, 1 e os principados danubianas antes de sua 
independencia. 

Esta mesma soberania, porém, é no entender de Bluntschli uma situação 
transitaria, porque, si o Estadq vasallo tem força, torna-se independente, e si 
é fraco, o soberano absorve-o. 

Mas nem essa mesma soberania tem os nossos Estados, que podem ser 
divididos, fundidos, ou annexados, sem alteração da Constituição Federal, 
que no exterior não tem representação e no interior não podem fazer con-
vençõ<-is politicas, alem de estarem sugeitos ao estado de sitio e á inter-
venção resolvida pelo governQ da União. 

Ainda mais, o orador nij.o conhece constituição federal vigente, que 
consagre a pretendida sobera1µa dos membros da respectiva federação. 

E' certo que a Suissa falia da soberania dos cantões, no art. 3.0 , mas 
collocado sobre a garantia da Confederação é limitada pelos arts. 5, e 6, e 
com a representação exterior µmitada aos termos restrictos do art. 9. 0 

Mas isso mesmo é menos que a meia-soberania e é mantido mais como 
reminiscencia de um passado, que deixou de existir desde 1848, e que tende 
a ser cada vez mais esquecidp, pela unificação politica dos cantões, apezar 
da diversidade de linguas, e 11-té de religiões. 

Para provai-o o orador cita uma longa serie de leis tendentes a operar a 
unificação e em particular o codigo federal das obrigações, o penal e o civil 
federal, que já está em elabQração e ba ele ser muito breve uma realidade. 

Entretanto, apezar dessa assimilação constante, a Constituição chama 
de confederação á União Suissa, emquanto a nossa considera-nos simples-
mente federados. 

Nos Estados Unidos ela America do Norte podia ter havido pretenções 
dos Estados á soberania durante o periodo da confederação, ele I?8I á I?89, 
mas a prova desse periodo qefasto foi tão desanimadora que provocou a 
reacção salutar que deu-lhes a constituição federal de I?89 e as nove 
emendas centralisadoras de 1?21. Cita em seu apoio o Federalista. 

A propria palavra Estado só por uma metaphora do legislador pederia 
ser applicada, á.s antigas provincias, organisadas cqmo ficaram pela nossa 
constituição; porque Estado é a pessoa juridica da nação politicamente 
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organisada em um territorio determinado, e nós temos um só governo 
central, com representação exterior, com o direito de intervir nos limites, 
nas annexações, ou na divisão das antigas províncias coLn acção directa e 
constante nos respectivos territorios, pelas leis, pela justiça e pelo fis co 
federal, e mesmo por excepção nos seus negocios peculiares , verificada 
qualquer hypothese do art. 6.0 

Os nossos Estados Unidos não são, pois, soberanos nem meio soberanos ; 
gosam apenas de uma autonomia restricta aos negocios peculiares, muitó 
mais ampla, mas não diversa da que o art. 68 da Constituição confere aos 
municipios, artigo que, na opblião do orador, é um dos principios constitu-
cionaes, a que se refere o art. 63 e cuja violação pôde auto ris ar a intervenção 
do art. 6. 0 

Aquelle art. 63 é a razão de ser do art. 6.0 e do projecto em discussão , 
cuja execução suppõe conhecidos os principios constitucionaes da União e , 
pois, vale a examinar quaes são elles . · 

Examinando esta questão, responderá implicitamente aos hom·ados 
defensores da Constituição do Rio Grande. 

Para o orador principios constitucionaes são os que formam a essencia 
de uma Constituição e, como o fim desta deve ser conciliar a liberdade com 
a ordem, garantindo o natural desenvolvimento daquella sem prejuízo desla, 
isto é, considerando a liberdade particulat' o poder publico, devem ser con -
siderados principios constitucionaes todas as disposições de uma Consti-
tuição , que r econheçam direitos individuaes, ou definam attribuições do• 
poderes constiluidos. 

Ora, os direitos inclividuaes são os politicos, consistentes principalmente 
em votar e ser votado, dos civis, consistentes na expansão natural da acli-
vidade humana, no tempo e no espaço, e, que tanto, extensivos aos proprios 
cidadãos estrang-eiros , que é preciso não confundfr com as pessoas artificiaes, 
creadas pela lei civil , isto é, as sociedades, as corporações e as fundações. 

Por outro lado são considerados princípios constitucionaes as disposições 
que definem e regulam as attrib.uições dos differentes orgãos da soberania 
nacional. 

Se isto é verdade, são pri.ncipios constitucionaes os arts . 69 a 89, 
relativos aos direitos individuaes, e os arts . 1.º e 15 e todos aquelles, em 
que se regula a Constituição dos poderes, parlicularmente os que definem 
suas attribuições, ,como por exemplo, os arts. 34 e 35, o art. 48 e os 
arts. 55 a 62. 

Isto posto, comparem os honrados defensores da constituição do Rio 
Grande aquelles artigos com os della e verão quantas vezes foi ferida a da 
Uniào por aquella que fundou e mantem o seu governo 

Dahi vem a ogeriza do orador contra ella, tão grande que é mais fa.cil 
aos representantes do Rio Grande conciliarem-se com o general Jóca Tavares 
do que o orador com aquella constituição. 

Si a S. Ex. não basta a interpretaçào que dá o orador, consultando os 
elementos grammatical, logico e systematico da Constituição Federal o orador 
appella para o historico do art. 5.0 da Constituição argentina que parece te1· 
sido a fonte do nosso art. 63. 

O orador insiste sobre isso, porque a definição desses principios mostra 
o que pôde ser revogado por lei ordinaria e o que depende do processo 
extraordinario do art. go; ·por que os arts. 3.0 , 17 e 34, ~ i3 mostram casos 
de revogação de disposições da Constituição por lei ordi.naria, e porque não 
é possível reduzil-a a um credo religioso, que não possa ser tocado em ponto 
algum sem sacrilegio. . 

Além disso entende o orador que o processo estabelecido pelo art. ~o, 
pa1·a a reforma, é excusado para a simples interpretação que é não só direito 
como dever do legislador ordinario , nos termos dos §§ 33 e 34 ; de modo que 
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este na sua opinião não póde ir contra os principios constitucionaes; mas 
póde ir além. . 

Uma das leis ordinarias que a Constituição incumbiu ao Congresso para 
completal-a é a de que se trata; tão necessaria como o regulamento do 
Estado de sitio ; dous estados anormaes, que tem- se tornado normaes, e 
cujos abusos se multiplicaram pelo tempo como o peso pela distancia, se o 
legislador continuar de braços cruzados deante da actividade animada do 
Poder Executivo, que, ao contrario do Evangelho, exalta os soberbos , 
opprime os humildes, e, mesmo sem dar satisfação ao Congre:;so, obtem 
delle um amem obrigado de sachristão _inconsciente, cada vez que abusa dos 
arts. 6. º e 80. 

Em conclusão trata-se de um dos dous casos extraordinarios, previstos 
na Constituição, cujo reg·ulamento é tanto mais necessario quanto mais 
frequente é o abuso, que o Poder Executivo Federal tem praticado á sombra 
delles. 

O Congresso tem não só o dever de completar naquelles pontos melin-
drosos a Constituição, como dispõe o § 34_ do art. 34, sinão tambem a facul-
dade de interpretal-a nos pontos em que lhe cumpre executal-a, como tem a 
iustiça dos Estados, sempre que deve applicar as leis federaes, nos termos 
do§ 2. 0 do al't. 59. · 

Isto posto, attenta a analogia que ha entre o art. 6. 0 e o art. 80 e que 
neste a iniciativa só foi deixada ao Poder Executivo na ausencia do Con-
gresso e provisoriamente, nada mais natural do que dispor do mesmo modo 
a respeito da intervenção, ao ~nenos em regra. 

O orador diz em regra ppr parecer-lhe que no caso do final do § 4. 0 é 
escusado, sinão impertinente, .P concurso do Congresso. 

Este concurso, porém, n~o obsta a que no caso de invasão o Poder 
Executivo repilla o estran~eiro, antes de ouvir o Congresso, nos termos do 
§ II do art. 48, sem interVU' nos nogocios peculiares dos Estados, que é o 
caso previsto no art. 6. 0 

Não parece, porém, tão urgente a acção do governo central no caso do 
n. 2, porque a fórma republicana federativa de que ahi se trata é adaptada 
pela Constituição sobre os pr~cipios a que se refere o art. 63, cuja declaração 
deve por sua natureza competir ao Poder Legislativo. 

A interpretação dada pelo projecto da commissão ás 'palavras-respec-
tivos governos , tem por si o texto expresso da letra b ,) § 1. 0 , do art. 59, 
onde aquellas palavras referem-se particularmente aos Poderes Executivo e 
Legislativo. 

Entretanto o orador entençle que a commissão poderia ter incluido nellas 
tamJ)em o Poder Judiciaria, cuja existencia e independencia são priacipios 
coustitucionaes da União e podem ser atacados como já o foram, por 
exemplo, em Pernambuco, en:i Sergipe, e, ultimamente, nas Alagôas. 

O caso do n. 4 deve ser o mais frequente e o mais facil de regular-se 
porque apropria Constituiçiio confere aos magistrados federaes a facilidade 
de requis!Lar o auxilio da :policia local (art. 60 § 2. 0 ), e nin"'uem dirá que 
isto não é intervir em negocios peculiares do respectivo Estado. -

Do exposto se conclue que ha algumas divergencias ent re o orador e a 
commissão, mas nem por isso elle fará questão das suas idéas; porqlle 
julga mais possivel a passagem do projecto da commissão e elle antes quiz 
sacrificar seus sentimentos pessoas do que concorrer, mesmo indirectamente, 
para o naufragio de um projecto tão necessario como urgente 

Por essa razão abstrahe de examinar se a àttribuição que o § 21 do 
art. 34 ela Constituição é daquellas que dependem da sancção elo Presidente 
da Republica. 

Não pode, porém, deixar de tomar em consideração algumas das que 
foram suscitadas pelo seu honrado amigo e representante de Goyaz. 
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Perguntou S. Ex. o que é intervenção? 
Responde que, no caso do art. 6. 0 , é acção do Governo Federal nos 

negocios peculiares dos Estados; porque a intervenção claquelles nestes 
quanto aos serviços publicas e eargo da União, é constante e continúa. 

2. 0 Qual é o seu caracter? E' necessariamente defensivo, reparador e 
garantidor da ordem, tal como a estabeleceram os princípios constitucionaes 
da União. 

3. 0 A quaes dos poderes fecleraes compete? A cada um dos tres, conforme 
os casos; notando-se que a intervenção do judiciaria póde ter lagar na vida 
n0rmal dos governos locaes nos termos do§ 2. 0 do art. 60. 

4. 0 Qual a extensão deste direito? Os limites da intervenção são deter-
minados pela extensão dos factos que a determinam : é como o direito de 
defeza; não deve ir além, nem ficar aquem da necessidade. 

5.0 Quaes as autoridades do Estado, que podem requisital-os? Quaesquer 
das tres ordens de autoridades, que pódem representar os tres poderes dos 
Estados ou os municípios, crtja autonomia for violada por aquelles poderes. 

Do mesmo modo pódem os cidadãos, cujos direitos garantidos pela 
Constituição foram violados pelos poderes locaes, recorrer ao central para 
obterem o respeito ao exercício elos mesmos. 

6. 0 .E' facultativa ou obrigatoria? Si verificar-se de modo inequívoco 
algum dos casos do art. 6. 0 a intervenção é obrigatoria porque os agentes 
dos poderes publicas como taes não teem direitos, só teem deveres porque a 
lei só lhes confere aquelles como meios de cumprirem estes; si porém o caso 
é duvidoso, o poder central deve abster-se porque a intervenção é excepção 
e na duvida é a regra o que se deve presumir. 

O honrado Senador em seguida, exami~ando os perigos a que está 
sujeita a federação, lembrou tres principaes : r. 0 , a federação, 2. 0 , o predo-
mínio dos Estados grandes sobre os fracos; 3. 0 , a absorpção dos poderes 
locaes pelo central, e conchúu que este é o maior. . 

O orador pensa o contrario, que os maiores são os dous primeiros: que 
de facto já temos dous Estados soberanos S. Paulo e o Rio Grande, que 
parece proceder por seus chefes, de modo a prepararem uma confederação, 
á parte, em futuro proximo ; donde conclue o orador que urge armar o 
governo da União de leis, que o habilitem a manter a ordem onde for 
preciso, e privem-no do arbítrio de que tem usado e abusado por toda a 
parte e contra todos. 

Em materias desta ordem, se todos fizerem questão da sua opinião, 
ninguern fará cousa que preste, e é preciso fazer alguma cousa; o optimo é 
inimigo do bom. 

Para isso vae pedir que, approvado nesta discussão, volte o projecto á 
Commissão de Justiça, ou á de Constituição ou a ambas para lá ser 
P.mendado antes da terceira, si antes disso não for trucidado pelo separa-
tismo. 

O Sr. Campos Sanes. - Sr. presidente, não venho combater o 
p rojecto e mesmo pouco teria que dizer, porque os argumentos contra elle 
já foram apresentados com maximo vigor e brilhantismo; venho simples-
mente dar uma explicação em resposta a alguns conceitos otrerccidos pelo 
nobre Senador. 

Em primeiro lagar não devo deLxar passar em julgado que a nossa 
Constituição possa em seus princípios fundamentaes ser alterada, porque 
S. Ex. distingue preceitos constitucionaes e não constitucionaes. 

A regra estabelecida na nossa Constillúção é que tudo que ella contém 
é constitucional ; aquillo que o não é, eslá especificado em disposições 
expressas. 

Portanto, a verdadeira doutrina dos que tem es}JiriLo conservadOl', islo 



é dos que entendem respeitar antes de tudo a Constituição, é que tudo 
quanto nella se contém não pôde ser alterado sem os processos constitu-
cionaes. 

Tenho medo da escolasticà do tempo do Imperio. Naquella epoca dis-
cutiu-se muito, para estabelecer discriminação entre disposições constilu-
cionaes e não constitucionaes e com argumentos desta ordem viu-se a Ca-
mara, debaixo da direcção do Governo do Sr. Sinimbú; declarar que a 
eleição directa não podia ser votada sinão por uma Constituinte, entretanto 
a mesma Camara, debaixo da direcção do Sr. Saraiva, usando de outros 
argumentos, demonstrou que aquillo não era um principio constitucional, e 
portanto podia-se operar a reforma independentemente de constituinte. 

Este é o resultado, é o abysmo a que leva este principio de facilidades 
inaugurado no seio do Parlamento. 

A Constituição é uma lei que tem o seu caracter principal na fixidez, na 
estabilidade, e esse caracter· desappareceria completamente desde que nós 
inaugurassemos aqui o principio de reformar qualquer de suas clausulas 
independentemente do processo constitucional. 

E agora entro propriamente na minba explicação com referencia ao hon-
rado Senador pelo Piauhy. 

O honrado Senador tem dito com tanta insistencia que a lei de 1894 que 
completou a Justiça Federal, offende no art. 83 a Constit1üção, que me obriga 
como um dos autores dessa lei a vir dar uma explicação ao Senado. · 

Antes de tudo, devo informar ao Senado que não sou autor exclusivo 
dessa lei. O primeiro projecl~ foi elaborado en 1891 ; e tive na elaboração 
desse projecto o concurso de dous espil'itos abso1utarnente insuspeitos ao 
Senado, e da mais alta comp{)tencia, da mais reconhecida capacidade. Re-
firo-me ao Sr. Barão de Sobral e ao Sr. Conselheiro Barradas. 

O Sr. Barão' de Sobral, que teve tempo e opportunidade de auxiliar 
efficazmente com a sua elevada capacidade e com o seu talento pratico o 
Governo da Republica no tempo da dictadura, foi sem duvida nenhuma, um 
dos espíritos que· mais depr~ssa poderam affeiçoar-se a este regimen, e a 
esle organismo, que nós pecliJ,uos emprestado ao Direito Publico Americano. 

O Sr. Conselheiro Barradµs, devo dizel-o com franqueza ao Senado, l'oi 
de entre os antigos mag·istrados do lmperio o unico que eu encontrei (nào 
conversei com todos, si não tp.lvez tivesse encontrado outros) foi o unico que 
encontrei familiarisado com o Direito Publico Americano . 

E foi por essa circumstan,cia, foi por que cornprehendi desde logo que 
elle podia ser um dos mais competentes, um dos espíritos mais autorisados 
para dar execução ao novo ol'ganismo judiciario, que, sem que houvesse da 
parte. de niogrn'm a menor solicitação, indiquei-o ao chefe do Governo Pro-
visorio para ser um dos membros do Tribunal Federal. 

O Sn. CoEJ,HO RooHIGUES. - Foi uma feliz indicação. 
O Sa. CA111Pos SAJ,LES. - Pois hem ; foi entre esses dois espirilos, cuja 

cornpetencia ninguem pôde contestar, que me achei quando se elaborava o 
projecto, que hoJe é a lei de ~.!O de novembro de 1894. 

Essa questão relativa ao art. 83 não passou sem muita meditação, sem 
um largo debate entre as tres pesseas que procediam a elaboração .do 
projecto. 

Confesso que quem lewp1tou a idéa fui eu; mas todos nós meditámos 
muito principalmente sobre esse ponto ; - se em frente da Constituição a 
lei poderia estabelecer aquella clausula; se isso não poderia importar uma 
restricção posta á competenc~a estabelecida pela Constituição, em favor da 
Justiça Federal, ou se pelo contrario o preceito constitucional não era de 
modo algum offendido com essa disposição. 

Ficou assentado depois de madura reflexão, depois de muito estudo, 



que nós poderiaruos lançar na lei a clausula do art. 83, sem offensa a nenhum 
preceito da Constituição. 

E vou dizer ao Senado porque assim pensámos. 
E' certo que na nossa Constituição não está escripta a differ·ença entre 

os crimes políticos locaes é os crimes políticos federaes. 
Entretanto, essa differença vêm expressamente lançada na Constituição 

Suissa. Ahi se diz que compete á Justiça Federal conhecer, em materia fede-
ral, dos crimes e delictos políticos que forem a causa ou consequencia da 
perturbação que occasiouasse a intervenção armada. 

Quer dizer que fóra deste caso, quando não se tratar de crime que seja 
resultante da intervenção armada dos poderes da federação em um Cantão, 
o crime, ainda que seja de natureza politica, não pei'tence á cornpetencia da 
Justiça Federal, e sim á competencia da Justiça cantonal. Esta é a doutrina 
estabelecida na Constittúção Suissa. 

Ora, qual foi a razão por que os legisladores cons tituiutes na Suissa 
julgaram conveniente estabelecer essa separação na natureza de um mesmo 
crime e um mesmo delicto isto é, crime ou delicto politico? 

A razào não podia ser outra sinão aquella que consiste na indole, no 
caracter, na natureza do systema governamental, da fórma política instituída 
naquelle paiz. 

Qual é esse systema ? 
E ' o systema republicano federativo, que estabelece uma perfeita e com-

pleta separação entre as au Loridades canlonaes e as autoridades da fede-
ração. 

Quer dizer : a razão deste preceito constitucional na Sui.ssa não tem 
outrq orio-em, não tem outro rundamento sinão este que acabo de estabelecer. 

E a dilferença que aquelle systema político estabeleceu entre autorida-
des da União e autoridades do Cantão. 

Ora, quando as autoridades da União são atacadas, quando as insti-
tuições suissas são embaraçadas na sua execução, trata-se de crime ou de-
licto politico que affecta, por sua propria nat11reza e pelo caracter das auto-
ridades a que se refere, a União propriamente, mas ao contrario, quando 
não é a autoridade da União que se acha embaraçada no exercício das func-
ções; quando um emlrnraço accommete , não as instituições geraes da Nação, 
mas as instituições especiaes e peculiares de um cantão, esse facto constitue 
um crime ou delicto de natureza política, mas que tem a sua acção resll'icla 
dos interesses locaes, aos interesses do Cantão. 

O Sn. COELHO RODRIGUES. - Não apoiado. 
O Sn. CAMPOS SALLES. - E' a razão da lei. 
V. Ex. é jurisconsulto e sabe p erfeitamente que não ha preceito nenhum 

legal , que não teuha uma razão de ser. 
Estou mostrando a razão que teve a Constituição suissa, para estabe-

lecer isto. 
V. Ex. não pôde neg-at que a dislincçào está firmada nessa Cons tituição. 
Na Constituição suissa se reconhece que ha crimes politicos de duas 

naturezas - O crime polilico que afl'ecta a União, a confederação, e o cdme 
político, que affecta restrictamente os interesses do Cantão. 

Is to V. Ex. não póde contestar, porque está escriplo . 
O Sn. COELHO RonmouEs. - Dá um aparte . 
O Sn. CAMPOS SALLES. - Não é uma confederação, V. Ex . sabe perfeita-

mente. 
O SR. COELHO RonnrouEs. - E ' ella quem o diz. 
O Sn. CAMPOS SALT.ES. - V. Ex. sabe que um professor suisso , dos mais· 

dis tinctos , talvez aquelle, que Lenha escripto o mrlhOl' livro a respeito des te 



assumpto, V. Ex. sabe que este professor, de cujo nome não me lembro, 
neste momento, estabeleceu nitidamente a distincção que existe entre o que 
é propriamente uma confederação e uma federação. 

A confederação é propriamente uma liga de Nações, uma liga de Esta-
dos para um fim commum de politica externa; ao passo que a federação é 
uma união, digamos mesmo, a lig·a de Estados federados, para um fim duplo 
de politica interna e externa. 

Eis aqui a differença unica, clara e positiva que existe entre uma e outra 
forma. 

Ora, o que existe hoje na Suissa é effectivamente o mesmo que existe 
hoje na União Americana. · 

V. Ex. sabe que já a Constituição suissa de 1848 modelou-se pela Cons-
tituição americana. Por consequencia, nessa epoca ella abandonou a sua 
organisação primitiva, que estabelecia propriamente a confederação, para 
adoptar a org-anisação actual, que é rigorosamente a federação. 

Consegumtemente, não façamos questão de palavras, porque as insti-
tuições são as mesmas. 

E' preciso estabelecer este ponto, é preciso liquidal-o, porque é o meu 
ponto de partida; é . uma federação como a Americana e. como a nossa. Lá 
reconhece-se a soberania do Cantão, assim como na União Americana se re-
conhece a soberania do Estado e assim como entre nós. 

Hei de insistir nesta palavra, ainda que isto não seja agradavel ao 
nobre Senador; é a palavra empregada por todos os commentadores do 
codigo politico americano, desde o Federalista , até os mais modernos. 

O SR. COELHO Ronm
1
GUES. - Tenho aqui o livro do Federalista, que 

acabei de ler e que prova o contrario: 
O Sn. CAMPOS SALLES. - Não ha tal. 
O Sn. COELHO RomuGUES. - Mandar-lhe-hei o livro. 
O Sn. CAMPo~ SALLES. - Mas, como eu ia dizendo, ha sómente uma 

differença, que parecia ser assignalada, entre a nossa federação e a federa-
ção Suissa e a Americana, e é gl1e, nestas duas ficou estabelecida a ampli-
tude do Poder Legislativo, ate para o que se refere ás relações do direito 
em geral, ao passo que entre nós a legislação sobre o direito civil, criminal, 
commercial, etc., é da competencia privativa do Poder Legislativo da União. 

Ha esta differença . 
Mas o honrado Senq,dor sabe p erfeitamente que, deduzida esta parte, 

existe entretanto uma esphera de acção , de competencia para o poder do 
Estado, que dentro desse limite é perfeitamente soberano, como é o poder 
no Cantão, como é o poder nos Estados Americanos, na sua compelencia 
mais ampla, mais vasta: e tanto isto é certo que a linguagem, a expressão 
dos publicistas, tem sido esta - dentro da sua cornpetencia, cada poder, no 
E stado, é soberano, quer dizer: é uma soberania limitada, mas limitada 
pelo que ? Pela soberania da União. · A soberania do Estado cessa onde 
começa a soberania da União, e reciprocamente - a soberania da União 
cessa onde começa a do Estado. 

Por consequencia, terp.os duas soberanias, ambas igualmente limitadas. 
O Sn. COELHO RomucuEs. - Dá um aparte. 
O Sn. CAMPOS SAI,LES. - V . Ex. sabe que nós que representamos o Poder 

Legislativo da União, te.JDos, é certo, competencia para lançar impostos 
sobre as diversas materias tributarias; mas no emtanto, ha por exemplo os 
objectos de exportação, cujos impostos são decretados ou pertencem exclu-
sivamente ao Estado ; ahj está uma limitação posta á nossa soberania legis-
lativa; não podemos intervir onde começa a acção do Poder Legislativo 
local. 
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O SR. CoELHO RODRIGUES. - Ora, isso é autonomia. 
O SR. CAMPOS SALLES. - A soberania da União ... Então V. Ex. diz que 

ista Lambem é autonomia nacional? ! 
Portanto, não ha, em summa, soberania que não seja limitada. 
V. Ex . sabe, que no direito internacional são postos limites nrnito posi-

tivos á acção de cada povo ou de cada nação. 
Portanto, si V. Ex. quizer negar a soberania do Estado, porque ella 

soffre limitações, então chegará ao absurdo de negar a soberania nacional, 
visto como tambem ella é limitada. ' 

Mas, o que eu queria estabelecer, para servir de base ás minhas con-
siderações é o seguinte: é que o nosso direito é igual ao direito suisso, ao 
direito americano. 

Ora, ninguem contesta e, ao contrario, todos reconhecem e confessam 
gue o direito public.o americano é o nosso direito suhsidiario, assim corno o 
e o direito suisso, que tem a mesma origem, que tem os mesmos f1mda-
mentos. 

O nobre Senador que é jurisconsulto , sabe perfeitamente que não é só o 
que está escripto na lei o que ella contém ; ella contém alguma cousa mais 
ou além daquillo que exprimem as suas palavras, que é o que está na sua 
indole, no seu espirito, porque V. Ex. sabe que é pbenomeno vulgar, que 
onde existe a mesma razão existe a mesma disposição. 

Por consequencia, estabelecido que na Suissa, o direito publico federal 
teve necessidade de distinguir entre os crimes políticos cantonaes, e si o 
nosso regímen é perfeitamente o mesmo, é claro que as mesmas disposi-
ções se applicam ao nosso systema. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Porque rejeitou-se a emenda do Sr. Gordo? 
O SR. CAMPOS SALLES. - Oh, senhores ! um voto negativo não levanta 

uma doutrina ! 
Vou agora estabelecer a applicação dos princípios que acabo de invocar. 
A nossa Constituição não diz, é certo, que existe essa differença, assim 

como não diz que ella não existe; mas, a razão para nós é a mesma que 
para a Suissa e, portanto, aqui cabe perfeitamente o aphorismo a que já 
alludi. 

Nós temos tambem, como no Cantào suisso a autoridade estadoal, na 
sua triplice cathegoria, nós temos a autoridade legislativa, a autoridade 
executiva e a judiciaria nos Estados. 

Ora, estabelecido este principio, vê-se que havendo crimes políticos de 
natureza propriamente federal, devem existir pela mesma razão cl'imes polí-
ticos de natu1·cza propriamente estadoal. 

Porqu e quando se perturba um Estado, quando se embaraça o ex.ercicio 
de seus poderes, não é o mesmo facto de quando se perturba ou se emba-
raça o exercício dos poderes da União. 

D'aq_ui esta clistincção que não resulta da lettra expressa da nossa 
Constitmção, mas, da sua índole, de seu ·caracter e da sua natureza. Além 
de que sabe o Senado, que as questões de ordem publica no Estado perten-
eem á autoridade estadoal ; e é a autoridade estadoal que tem corupetencia 
para manter a ordem publica, ou para a restabelecer quando for perturbada. 

Ora, si o cri.me politico quando affecta particularmente os poderes do 
Estado, não c011slitne sinão a perturbação da ordem publica no Estado, 
perturbação de caracter mais geral do que aquelles crimes que affectarn só 
o interesse individual, mas de caracter mais restricto do que aquelles que 
affectam os poderes da União, porque razão, nesta hypothese, deixando de 
recahir sob a competencia da justiça local, ha de ser levado ao juizo da 
justiça l'edcral, que em sua elevada esphera jurisdicional não se occupa sinão 
das causas federaes ? 
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Notai que es ta é a distincção posta pela Constituição. 
Demais n ós traçamos o limite da competencia entre a União e os Esta-

dos para legislar, e demos á legislatura do Estado competencia para toda l!· 
materia processual. 

Sabe o Senado que no processo se conhece em principio da competen -
cia ; portanto não é para duvidar-se que nesta faculdade, nesta competencia 
de legislar sobre materia processual esteja, não implicitamente, mas expli-
citamente a de submetter á justiça local, os crimes politicos de natureza 
local. 

E, eu vou dizer ao Senado o que influiu em meu espírito para consignar 
a doutrina do art. 83. 

E' um principio que sempre observei e que hei de manter eternamente: 
é a salvaguarda da independencia dos Estados, é a necessidade de evitar a 
intervenção da autoridade federal nos negocios dos Estados. 

Figurarei uma hypothese: a autoridade do Estado é aggredida ou emba-
raçada no exercício de suas funcções por uma intervenção ainda que appa-
rentemente legitima, mas abusiva por parte da autoridade da União. 

Pergunto : Quem é que defende a autoridade do Estado? 
Certamente não póde ser a União porque as autoridades são cumplices ; 

portanto não póde ser sinão a propria justiça do Estado, os seus proprios 
tribunaes. 

Si nós tirarmos essa faculdade aos Estados, os desarmaremos da sua 
autoridade nestes conflictos, razão porque nós , tendo estabelecido o princi-
pio fundamental de federaçào tivemos de chegar fatalmente ás suas ultimas 
conclusões, que são estas' : Não tirar nenhum ceitil daquillo que possa per-
tencer á soberania dos E;s tados. 

Vê o nobre senador qu e não é tão facil arguir, á disposição do art. 83 
de inconstitucional, porque si S. Ex. póde apoiar·se no silencio da Consti-
tuição tamhem me prevaleço desse mesmo silencio, para demonstrar que 
está no sys tema que nos rege principio ahi consag-rado. 

Por consoquencia é p reciso não repetir estas aggreções que enfraquecem 
a autoridade da lei. Convem notar que tanto o preceito do art. 83 da lei de 
1894 é constitu cional, que tem sido consignado nos arestos do Supremo Tri-
bunal , a quem compelia julgar si era ou não constitucional. 

O Sn. COELHO Ronmom:s. - Não usou dP. seu direito , si eu estivesse lá 
nào o J"cu'ia. 

O Sn. CAMPOS SALLES. - Sr. presidente, nesse eslorço que tenho fei to 
para defender os direitos dos Estados, o nobre senador por Piauhy tem pro-
curado ver tendencias menos beneficas á manutenção da União. 

O Sn. CoELHO RODRIGUES. - E ' exacto ; eu confesso. 
O Sn . CAMPOS SALJ,ES. - Devo declarar com toda a lealdade que V. Ex. 

fez-me a mais grave inj-q.stiça. 
O Sn. CAMPOS RomqGUES. - Sinto muito. 
O Sn. COELHO SALLES. - Quando entrei para o governo provisorio 

V. Ex. havia de ter ouvido em nossas confahulações particulares que eu era 
profundamente unionistq,, mas tambem profundamente contrario ao unita-
rismo . Mantenho as mesmas idéas e trabalharei sempre para evitar que se 
mova uma pedra deste edillcio, onde se abrigam todas as nossas garantias 
políticas . 

.A minha convicção é esta: No dia em que os Estados não poderem 
manter as prei·ogativas de que gosam pela Constituição, quando a sua sobe-
rania for atacada, será :QJ.uito difficil manter a União . E eu , que nunca fui 
separatista , declaro a V. Ex. que nesse dia o se1·ei em iueu Estado . (Apoia-
do8 ; mnito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSA.O DE 23 DE AGOSTO 

O Sr. Severino Vieira. - Assume a contra-gosto uma attitudc 
opposta á que tomaram, na discussão do projecto , os honrados chefes repu-

blicanos que teem assento na Casa. 
2. • discussão Si não tivesse receio de ser ousado, diria q11e 

S. S. Exs. , em vez de combaterem o projecto, não 
do projecto n. 43 . fizeram sinão guerrear um phantasma - o supposto 

attentado contra o que SS. Exs. chamam soberania 
dos Estados, soberania que é pelo Senador Coelho H.odrigues conteslada 
como incompatível com a idéa de Federação. 

O orador entende ser possível uma conciliação entre os adversarias e 
os propugnadores da expressão 1 que póde ser acceita conforme a sua 
accepção mais ou menos ampla, de modo que, á parte o lado escholastico 
ela questão, se entenda por soberania dos Estados o complexo de regalias 
por elles usufruidas em face do estatulo federal. 

Seja corno fôr, o projecto, longe de cercear essas regalias e direitos esta-
duaes, vem fortalecel-os, definindo e garantindo essas prerogalivas no caso 
<la intervenção do Governo Federal em os negocios peculiares aos Eslados. 

O artigo 6. 0 da Constituição, depois ele es tabelecer como regra que é 
vedado á União interferir na vida privada de cada um dos E tados, abre a 
essa norma quatro excepções. 

A primeira hypothese depende de um facto material e insophismaYel, a 
invasão extrangeira ou a de um Estado em outro. Tambem no numero 3. 0 do 
art. 6. 0 trata-se de uma hypothese que não dá logar a duvida, visto como o 
legislador se refere á requisição dos poderes locaes , havendo perturbação 
de facto na ordem publica, e com o fim de restabelecel-a. 

Ainda no n. Lj. 0 , a execução das leis e sentenças federaes , é preciso ante-
ceder um facto material, que demonstre a contravenção ou resistencia opposta 
aos actos emanados de autoridades da União. 

Mas é tambem um ponto liquido o que dispõe o n. 2 do art. 6. 0 

Os proprios impugnadores do projeclo foram os primeiros a reconhecer 
as difficuldades inherentes a uma interpretação exacta ' desse dispositivo , 
que é o indefinido, a offerecer margem ao arbítrio do Poder Execulivo , que, 
nos outros casos , intervem sem a lalitude vaga do n, 2. 0 

Qual o remedia para tão grande inconveniente? . . 
O orador não vê outro sinão o projecto, que vem cercear esse arb1tr10 

do Exycutivo, dando ao Congresso Federal a iniciativa da providencia. 
Exceptuada a hypothese de um movimento formal e extensivo de separação, 
só ao legislador cabe decretar a intervenção do Governo Federal para manter 
nos Estados a fórma republicana federativa. 

Verdade é que o Poder Legislativo tambem está sujeito ao erro , i;uas 
não tanto como o Executivo; a pluralidade de opiniões, os tra~ites segu~dos 
na formação da lei, e todas as formalidades e condições propr1as ~a delibe-
ração legislativa, offerecem incontestavelmente muito mais garantia do que 
o acto do Poder Executivo, que é uno, prompto e decisivo , portanto menos 
rellectido e mais perigoso. . . 

O nobre Senador pelo H.io de Janeiro citou conlra a doutrina do proJecto 
um abuso commettido pelo Poder Legislativo da America do Norte, logo 
após a guerra de seccessão . 

Mas quantos e quantos absurdos iguaes e maiores a historia da demo-
cracia americana não registra da parte do Poder Executivo? 
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Na vida tão curta da Federação brazileira, ahi estão os factos, para 
demonstrarem que não é esse Poder o menos susceptivel de erro, na inter-
ferencia em negocios peculiares aos Estados. 

Só um ponto de vista muito especial, só uma posição assumida previa-
mente, um motivo de ordem menos geral, é que poderia desviar do verda-
deiro caminho o criterio dos illustres e respeitaveis chefes republicanos, que 
teem tomado a hombros a impugnação do projecto, quando os sustentadores 
deste são os verdadeiros advogados da soberania estadual, ao contrario do 
que aftirmou o Sr. Campos Salles, estabelecendo um simile injusto entre a 
regulamentação do art. 6. 0 e a antiga reacção ao Acto Addicional. 

O projecto é tão sobrio, é tão moderado, é tão respeitador da soberania 
dos Estados, que, limitando a iniciativa do Poder Executivo, commetteu ao 
legislador federal o estudo e apreciação dos factos concernentes á hypothese 
do n. 2. 0 do art. 6. 0 

Assim, não se pôde attribuir a opposição ao projecto sinão ao receio de 
que elle traga no bojo uma arma contra qualquer dos Estados. 

O orador trata dos negocios do Rio Grande do Sul e da Bahia, conven-
cido de que a Constituição daquelle Estado, no que tenha de infringente ás 
leis federaes, ha de ser revista pelos proprios elementos peculiares á vida 
partidaria do mesmo Estado, e declarando que a maior prova de que defende 
imparcialmente o projecto, é que se acha filiado ao partido situacionista do 
Estado que representa. 

Pede venia para rectificar a apreciação que o Sr. Campos Salles fez de 
Spencer e Stuart Mill, ent relação ao governo representativo; lembra a anor-
malidade que se teve de lamentar em Sergipe, onde a força federal fez osten-
sivamente as eleições pap Presidente e Vice-Presidente do Estado ; defende-
se da allusão que, em sessão passada, se fez aos defensores da regulamen-
tação do art. 6. 0 , taxados de pouco amigos da Republica; e termina, pedindo 
ao Congresso uma provii:lencia para obviar aos males que teem vexado a 
Federação brazileira (1). 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO 

O Sr. Virgilio Damasio. - Continúa o seu discurso interrompido na 
sessão de 23 do corrente. Firma, á luz dos princípios geraes do direito publico 
das Nações cujo regimeµ institucional aaopLamos, a doutrina de que na 
expressão - Governo federal - se comprehendem os tres Poderes políticos, 
orgãos da soberania nacional ; desenvolve a these constitucional da fórma de 
Governo republicano federalivo que deve ser mantida pelas Constituições 
estaduaes, apontando os artigos cfo pacto federal que estabelecem as normas 
~eraes em que se tradur, essa fórma de governo ; e, tratando especialmente 
d.o art. 63, demonstra qµe não ha soberania de Estados, que é absurda uma 
soberania multipla. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão , 
ficando estâ adiada pela hora, a seguinte emenda additiva : 

(I) Em seguida fala o Sr. Virgilio Damasio, cujo discurso não consta dos 
Annaes. 
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Art. . São attentatorios contra a forma republicana federativa os actos 
politicos que, praticados, acceitos ou não reprimidos pelos Governos dos 

Estados, forem contrarios aos principios consagrados 
Emenda. nos arts. l, 63, 68 e 72 da Constituição Federal. 

Art. . Logo que de taes actos tenha o Congresso 
conhecimento, r eunir-se-hão as Commissões de Constituição das duas 
Gamaras afim de juntas examinarem o caso. 

Art. . Fixará então a Commissão Mixta um prazo sufficiente para que 
todos os cidadãos interessados na questão possam adduzí:r informações, 
quer mandando-as por escripto, quer vindo pessoalmente prestar seus depoi-
mentos. 

Art. . A Commissão Mixta communícar-se-ha officialmente, em nome 
do Congresso Nacional, quer com os Governos dos Estados, quer com guaes-
quer outras autoridades ou f1rnccionarios federaes ou estaduaes, afim de 
pedir-lhes todas aquellas informações que possam. esclarecel-a para o caso 
em questão. 

Art. . Findo o prazo, a Commissão apresentará ao Congresso o seu 
parecer, eoncluindo, caso haja logar, po1· uma resolução ou um projecto 
de lei. 

S. R . - Sala das sessões, 26 de agosto de 1895. - Virgilio Damasio. 

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO 

Continúa em 2.ª discussão, que se encerra sem mais debate, o art. 1. 0 do 
projecto do Senado, n . 43, de 1894, que dispõe sobre conflictos resultantes 
de duplicatas ou contestações de legitimidade do exercício de Governadores 
e Assembléas nos Estados, com as emendas o!ferecidas. 

Seguem-se em discussão, que se encerra sem debate, os arts. 2. 0
, 3. 0 , 

q.0 e 5. 0 

O Sr. Presidente. - Além do projecto primitivo, ha o substitutivQ da 
Commis11ão Mixta, outro assignado pelos Srs. Leopoldo de Bulhões, Virgilio 
Damasio e Severino Vieira e emendas additivas do Sr. Virgilio Damasio. Si 
não houver requerimento de preferencia, submetterei á votação o projecto 
primitivo , como manda o Regimento . 

O Sr. Leopoldo de Bulhões (pela ordem). - Requer preferencía na 
votação para o projecto substitutivo que ofTereceu conjunctamente com os 

Srs. Severino Vieira e Virgílio Damasio. 
_ E' approvado o requerimento, 

Votaçao E' annunciada a votação do art. l.º do subst itu-
do projecto n. 43. tivo · 

O ·Sr. Quintino Bocayuva (pela ordem). 
- Requer que seja nominal a votação do artigo. 

E' approvado o requerimento. 
O Sn. PRESIDENTE. - Annuncia que se vae procederá chamada para a 

votação nominal do art. r. 0 devendo responder sim os Srs . Senadores que o 
approvarem e não os que o rejeitarem. 
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Procede-se á chamarla e respondem sim os Srs. Costa Azevedo, Fran-
cisco Machado , João Pedro, Gomes de Castro, Cruz, Coelho Rodrigues, 
Almino Affonso, Oliveira Galvão, Almeida Barreto, João Neiva, Corrêa de 
Araujo , João Barbalho, Rego Mello, Messias de Gusmão, Leandro Maciel, 
Coelho e Campos, Severino Vieira, Virgílio Damasio, Ruy Barbosa, Domin-
gos Vicente, Gil Goulart, E. Wandeukolk, Gonçalves Chaves, C. Ottoni, 
Moraes Barros, Leopoldo de Bulhões e Joaquim de Souz!J- (2?); e não os 
Srs . Joaquim Sarmento, Manoel Barata, Pires Ferreira, Nogueira Accioly, 
João Cordeiro, José Bernardo, Abdon Milanez, Joaquim Pernambuco, Leite 
e Oiticica, Rosa Junior, Eugenia Amorim, Manoel de Queiroz, Quintino 
Bocayuva, Paula Souza, Campos Salles, Generoso Ponce, Joaquim Murtinho, 
Vicente Machado, Arthur Abreu, Gustavo Richard, Raulino Horn, Esteves 
Junior, Julio Frota, H.amiro Barcellos e Pinheiro Machado (25). 

O Sn. PRESIDENTE . - Declara que foi approvado por 2? votos contra 25 
o seguinte : 

• Art. 1. 0 A intervenção ·de que trata o art. 6. 0 da Constituição Federal 
far-se-ha effectiva nos termos desta lei. 

§ 1.º Nos casos dos ns. r, 3 e 4, do referido art. 6. 0 o Poder Executivo 
poderá intervir para os fins nelles indicados. 

§ 2. º No caso do n . 2 compete privativamente ao Congresso determinar a 
intervenção regulando os termos della; quando, porém, for urgente repri-
mir a separação de um ou mais Estados, o Poder Executivo intervirá, na 
ausencia do Congresso. " 

E ' annunciada a vot:,lção do art. 2. 0 

O Sr. J\'loraes Barros (pela ordem) . - Sr. presidente, requeiro a 
V. Ex. se digne consultar a Casa se consente em que os ns . 1. 0 e 2.º sej am 
votados s eparadamente. 

O Sr. Presidente , - Não é preciso que seja submettido o requeri-
menlo á deliberação do Senado , a Mesa póde tomar essa deliberação. 

Procede-se á. votação por partes, fica empatada p or 26 votos a do 11 . r e 
approvado por 2? votos contra 25 o n. 2 do seguinte : 

" Art. 2. ° Fica o Poder Executivo autorisado , nos casos acima figurados : 
1. - A mobilis.ar em todo ou em parte a guarda nacional ; 
2. - A abrir creditos extraordinarios para occorrer ás despezas com a 

intervenção. " 
E ' appr ovado por 2? votos colltra 25 o seguinte : 
" Art. 3.0 A intervenção cessará, desapparecidos os motivos que a deter-

minaram, cumprindo ao Poder Executivo dar contas ao Congresso dos fun-
damentos da intervenção e das providencias que ouver tomado. 

Fica empatada por 2;6 votos a votação do seguinte : 
" Art. 4. º A requisiçji.o a que se r efere o n. 3 do art. 6. 0 da Constituição 

Federal póde ser feita pelas Assembléas Legislativas , pelo Poder Executivo 
ou pelo Tribunal J udiciario superior do Estado. " 

E ' rejeitado o art. 1.º da emenda additiva offerecida p elo Sr. VirgJlio 
Damazio, ficando prejuqicados os demais artigos. 

O projecto fica sobre a mesa afim de ser repetida, na sessão seguinte, 
a votação empatada. 

Vem á Mesa a seguinte Declaração de Mto. 
Votei contra a autor•isação ao Poder Executivo para mobilisar a guarda 

nacional no caso de intervenção nos Estados por ser essa uma attrih uição 
privativa do Congresso, que este não póde delegar (Constituição , art . 34, 
n. 20) . 

Sala das sessões , 27 de a gosto de 1895. - Moraes Barros. 
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SESSÃO DE 28 DE AGOSTO 

Desempate das votações empatadas na sessão anterior. 
Vota- se e é appr ovado o n. r do art. 2 . 0 do projecto do Senado n. 3o , 

de 1894, substitutivo d o de n . 43, de 1894, q ue dispõe sobre contlictos resu l-
t antes de duplicatas ou contestações de legitimidade 

Approvação de exercicio de Governadores e Assembléas nos 
Estados . 

do projecto n . 43 A requerimento do Sr. Severin o Vieira, vota-se 
por partes e é approvado o art. 4. 0 do projecto. 

e m 2 .ª discussão . E' o projecto adoptado para passar para 3.ª dis-
cussão. 

Vem á Mesa a seguinte Declaração: 
Declaro q ue vo tei contra a parte do s ubs titu tivo que autorisa a ruobili -

sação da guarda nacional por acto do Poder Execu tivo. 
Senado, 28 de agosto de 1895. - .Toão Barbalho. 

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO 

O Sr. João Barbalho. - Tão difficil e tão complicado, Sr. presi-
dente, se tem revelado este assum'pto da intervenção, que o intervir na 

3 . a d iscussão 
do p rojecto n. 43. 

discussão delle já é de si uma cousa temerosa, e 
tanto mais o é para mim, quando vejo que teem 
surgido na arena os nossos mais famosos campeões, 
os quaes teem terçado armas com toda a pericia 
e mestria, dignas de applauso, mas impossiveis de 
imitação. 

Esta discussão vae fulgurar em nossos Annaes, Sr. presidente, como 
uma daquellas que mais se recommendam e qu e mais honram o Senado, 
pelo desenvolvimento que teve dos diversos oradores que nella intervieram, 
pelo modo profundo, vasto e brilhante por que tem sido conduzida, e qual-
quer que seja a solu ção que o Congresso l he dê, ella é utilissima. 

Os nobres oradores que se occuparam desta materia desenvolveram 
tamanha cópia de conhecimentos e derramaram a flux neste recinto tão 
abundosa torrente de argumentos de toda a ordem, e tão farta erudição, que 
não será mal comparado dizer-se que esta discussão, a tantos respeitos 
proveitosa e larga, é qual a enchente do Nilo que fertilisa todo o extenso 
terreno p or onde se a lastra. · 

Mas, Sr. presidente, si os nobres Senadores que se occuparam da 
materia deram-se a taes desenvolvimentos que parece terem á porfia recor-
rido ao methodo exhaustivo, empregando-o de maneira que pouco deixaram 
ficar para outros oradores, todavia a materia se me aligura de tanta gravi-
dade, de tanta ponderação que ainda se mostra digna de estudo pausado e 
muito reflectido do Senado. 

Nesta convicção ainda me firmo, considerando que o Senado resolvetl 
DOCUMENTOS l'ARLAMllNTALU:S . - VOL. f. 
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esta questão por uma maioria muitíssimo insignificante : assumpto de 
tamanha gravidade foi resolvido por um ou dous votos de maioria ... 

UM SR. SENADon. - Mais. 
O Sn. JoÃo BARBALHO. - ... revelando isto uma grande hesitação, uma 

grande vacillação, manifestada aliás desde o principio desta discussão,porque 
entre o inicio desta questão e o projecto ultimamente votado, appareceram 
successivamente nada menos de cinco projectos diiferentes e quiçá o que foi 
adoptado será ainda emendado . Tudo mostra importantíssima e assaz melin-
drosa a resolução definitiva a tomar- se; e emquanto outros mais compe-
tentes, Sr. presidente, não se levantam para continuar esta discussão, 
animo-me a ei..1Jôr algumas singelas considerações, pedindo desculpa ao 
Senado. Si, porém, a isto me abalanço, duas razões alleg·o que attenuam a 
minha temeridade, sinão me justificam. 

A primeira, é a longanimidade com que o Senado costuma premiar com 
sua attenção be~1~volente á.quelles que não dispondo d.e altos d?tcs oratorios, 
não tendo presttg·10 e autoridade para se fazerem ouvir, todavia mostram-se 
solícitos e se esforçam pela boa solução das questões; e embora assim o 
Senado se exponha muitas vezes, como agora, ao enfado e desgosto de estar 
a ouvir os que, não sendo oradores, não teem como compensar-lhe a 
attenção, todavia é esse um bom procedimento, porque é animador e 
generoso. 

A segunda razão, Sr . presidente, é que o projecto n . 43 do anno passado, 
e que serviu de base a esta discussão ou pelo menos de ponto de partida, 
foi eleborado por mim e é natural que eu venha expender minhas idéas em 
relação aquillo que se aclp.a consig·naclo no meu trabalho offerecido ao 
Senado, como anteriores prqjectos de outra natureza, que tenho submetticlo 
ao seu alto cri terio, sómente no intuito de provocar o exame e es tudo de 
questões que me teem parecido deverem ser consideradas com antecedencia, 
com calma e vag·ar, para evitar soluções sob a pressão e urgencia dos acon-
tecimentos. 

E si, me occupando desta materia, o que eu expender for acertado , 
servirá para p1·ovocar por esse modo aquelles que são competentes a virem 
esclarecer ainda mais o assumpto, confirmando o que eu tenha aventado; e 
si, cousa muito natural, for desacertado o que eu disser, elles a poderão 
corri!?'ir, illustrando e elucidando ainda mais a materia. 

Em todo caso, Sr. presidente, a discussão só terá a ganhar e o Senado me 
disculpará o enfado, que lhe vou dar . 

O Sn, COELHO e CAMPOS. - Não apoiado; V. Ex. illustra todas as 
questões. 

O Su. JoÃo BA1IBALUO. - Sr. presidente, antes de entrar propriamente 
na discussão, devo tomar em consideração uma censura, uma increpação, 
que foi feita aos que aqui se teem batido pela intervenção, dizendo-se que, 
nisso ha um pensamento recondito, contra a soberania estadoalr para 
annullal-a, C{Ue ha pelo menos o proposito de cercear a autonomia dos 
Estados , e foi mais longe ainda essa increpação, dizendo-se que haviª pensa-
mento de, com o projecto, preparar a revisão da Constituição do Rio Grande 
do Sul. 

Pela minha parte, Sr. presidente, posso desassombradamente dizer que 
tal pecha não me pôde attingir, e a lém disso vae nella uma injustiça ao 
Senado. 

Desde muitos annos qlle me alistei entre aquelles que combatem pela 
autonomia local. 

Ainda muito moço figurei nessas fileiras e tomei por lemma a abolição 
sob tres pontos de vista : pugnei na imprensa e nos clubs pela extincção da 
escravidão e tive a fortuna de ver fazer-se a abolição do elemento servil a 



- 435 -

i3 de Maio de 1888, que foi a ante-manhã da Republica; pugnei por outra 
abolição, não menos necessaria, a da ignorancia, procurando fazer o mais 
possivel pela instrucção da infancia e pela educação popular, convencido de 
que o vóto universal devia ter como base a instrucção múversal ; dedi-
q11ei-me ainda a outra abolição, a das peias, das restl'icções, do circulo de 
feno desde muito impostos aos poderes locaes . 

Consta isto dos jornaes em que por alguns annos escrevi em Pernam-
buco, sendo constante preoccupação de meu espírito a conquista da auto-
nomia local. ' · 

Tendo tido a honra de ser nomeado membro da commissão no meu 
Estado incumbida de or g·anisar-lhe a constituição, elaborei um projecto, que 
o!l'ereci á consideração de meus companheiros, no qual se acham exaradas 
as minhas ideias radicaes em materia da autonomia local. 

Mais tarde, eleilo para o Congresso Constituinte, estive sempl'e ao lado 
daquelles que queriam mais ensanchas, muita largueza e espaço á auto-
nomia estadoal. 

Neste Senado ainda o meu procedimento - e os n.nnaes o attestam -
Lem sido sempre o mesmo. E, portanto, a increpação que se possa fazer de 
que este projecto tem um pensamento recondito, tem o intuito de annullar a 
a11tonomia local, absolutamente não me póde attingir. 

E contra isto protestaria o proprio projecto pois o art. i. 0 e seu para-
grapho contém até uma homenagem á autonomia estadual, fazendo preva-
lecer a vontade do Estado manifestada por seus orgãos legítimos. Lerei essa 
parte do p rojecto . 

" Art. 1 .º Os contlictos resultantes de duplicata ou contesLação de legiti-
midade de exercicio de governadores e assembléa nos Estados da União, 
não sendo nelles resolvidos, conforme a legislaçâo respectiva, ou não havendo 
nessa legislação meios de solvel-os, serão affectos ao Congresso Federal, por 
officio do Ministerio Publico ou reclamação de qualquer cidadão. 

Paragrapho unico. - Si no Estado houver autoridade incumbida por lei 
anterior de proferir decisões nos casos de que se trata, o Poder Executivo 
fará manter o governador ou assembléa, conforme a senteriça, e, sendo 
necessario, intervirá com força armada para (fUe ella seja cumprida. 

Quanto á situação. do Rio Grande do Sul, tambem não tive em vista 
ingerir-me nos negocios intimos e intestinos daquelle importante Estado, 
como não o tenho a respeito de nenhum outro. 

Apresentei o projecto em Dezembro do anno passado, muito antes de 
chegar-se a estas questões de paz, de amnistia que ultimamente discutimos 
(sinto não estar presente nenhum dos representantes do Rio Grande do Sul), 
e ainda não estou convencido de que a daquelle Estado seja uma Consti-
tuição inconstitucional, isto é, contraria ao pacto federal. Se é possivel que 
o seja, ainda não estou entretanto convencido disto. 

O Sn. COELHO E '. CAMPOS. - Não é boa; porém não é inconstitucional. 
O Sn. JoÃo BARBALHO. - O meu projecto, Sr. presidente, tinha sido 

apresentado sómente para regular o processo pelo qual a intervenção federal 
se deveria fazer, em dous casos : no de dualidade de governo e de assembléas 
locaes e no de contestação da legitimidade de governadores ou de congressos. 

Estes casos não estão expressos ent1·e os do art. 6. 0 da Constituição; 
mas nem por isso deixam de se achar comprehendidos nesse artigo como 
ainda outros, e de momento (e sem allusão) posso citar os que se acham 
especialisados no projccto offerecido o anno passado na Camara dos Depu-
tados, e aos quaes mais outros se poderão accresceutar. 

Peço permissão para referir algrn1s dos mencionados no citado projecto 
(lê) : " A opposição ou resistencia dos governadores ou presid.enLes aos 
decretos e sentenças dos poderes legislativo e judiciario estaduaes em materia 
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de responsabilidade dos mesmos g:overnadores ou presidentes, uma vez que 
o respectivo processo tenha seguicto os tramites legaes ; 

" A dissolução pelos governadores ou presidentes, por acto escripto ou 
pol' mero emprego de força material, dos ;congressos ou assembléas legis-
lativas estaduaes, quando á dissolução se opponha texto expresso das 
respectivas constituições. " 

Ao lado destes casos ainda poderiam figurar no projecto: o da recusa do 
governador a mandar proceder ás eleições propriamente estaeluaes, o de 
igual recusa quanto á eleição para senadores ou deputados federaes, e mais 
a divisão ou sub-divisão de estados ou encorporação sem as formalidades 
constitucionaes, ele uns o outros Estados, com preterição do placet do 
Congresso Nacional, dos poderes federaes, ou com qualquer infracção do 
disposto no art. 4. 0 ela Constituição Federal. 

Estes casos, Sr. presidente, disse eu, embora não estejam :µas palavras 
em que é concebido o art. 6. 0

, todavia não se podem deixar de considerar 
comprehendidos nellc. 

Para proval-o, me penoittirá o Senado que estabeleça um ponto de 
partida, porque nestas como em todas as questões é preciso ado:ptar um 
criterio seguro que nos possa habilitar a chegar a soluções rasoaveis, salu-
tares, e em materia política, não sómente devemos visar as soluções logicas , 
mas tambem as mais uteis, de mais efficiencia e applicação ; devemos tomar 
um criterio que nos possa bem encaminhar, ponto de partida este que no 
nosso caso não poderá ser outro senão o conceito fundamental da intet·-
venção, isto é, o conceito , que resulta do como, porque e com que fim, f'oi 
estabelecida a intervenção. 

Isto nos dará o espfri1:0, a intenção, a extensão e os limites do direito 
de interferencia que compete ao poder federal. 

Para isto, para conhcper a índole, a natureza intrínseca do . poder de 
intervenção, e até onde elle alcança, devemos ter em vista uma triplice 
razão : a razão de f'acto, on, si quizerem, razão historica ; a razão intrínseca, 
logica ou de direito ; e a razáo formal ou organica. 

A origem do direito P.e interferencia federal, Sr. presidente, podemos 
encontrar nas confederações, que, ao se organisarem l,>ºr meio de tratados, 
inseriam nelles a clausula da intervenção de um dos Estados ou da collcct.i-
vidade, como meio coerci~ivo para chamar os differentes Estados Confede-
rados ao cumprimento de suas obrigações federaes . 

Este constrangimento podia ser feito por meios suasorios, diplomaticos, 
ou pela ultima ratio dos povos, por me~o das arruas. 

Disso encontramos exemplo na Confederação Germanica do norte; era 
facil citar outros, mas limito-me a es te. 

Leia-se a CQnstituição de 16 de Abril ele 1871, e ahi ver-se-ha inseüdo, 
além de outros artigos originados dos tratados pelos quaes esta Confede-
ração fôra organisada, o art. 19 que estabelece o caso da intervençáo para 
trazer ao cumprimento dos deveres federaes os Estados que os tenham 
preterido. 

Quando se fundaram os Estados federaes, islo é, quando foi adaptada 
esta fórrua do " Estado federal », conforme a doutrina americana do Norte e 
conforme o syslema que veiu a prevalecer nos Estados sul-americanos, 
inclusive o Brazil, firmo ~1-se a competencia do poder centml para a inter-
venção nos Estados, como necessaria e indispensavel, - quér para manter a 
União, para conservar ~idos os differentcs Estados, congregados, aggre-
miados, sob o vinculo fe erativo, - quer para assegurar a cada um destes 
Estados a situação que e es pretenderam, quando se federalisaram. 

E por aqui já vamos descortinando no direito de intervenção: urna 
duplice race que adeante esclarecerei, a protecção e a repressão. 

Esta. será a razão histori.ca a que me referi ha pouco. 
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Quanto á razão intrínseca, é que os Estados, organisando-se em Estado 
federativo, .tiveram em vista um fim, e para a consecução deste fim houveram 
de estabelecer as medidas adequadas, e uma destas não poderia deixar de 
ser uma pt·ovicleúcia sanccional, coercitiva, - que é a propria intervenção, -
quer quanto aos Estados que se tratassem ele se separar da União, quanto 
aos Estados clyscolos, que aberrassem do pacto fundamental, elo pacto de 
união, - quer para, dentro desses Estados, fazer prevalecer uma situação 
normal, livre e clemocratica, que foi o pensamento organisaclor elo " Estado 
federativo ", que não se reg·ulou nestas condições simplesmente para se dar 
ao luxo de fazer uma federação, mas principalmente para se constituir de 
modo que, aquillo que nós chamamos - os direitos do homem -, podessem 
ser uma realidade e não simples aspiração e podessem esses direitos ser 
exercidos em toda sua plenitude, com todas as garantias. 

A terceira razão , a razão formal ou org·anica, encontramos na maneira 
por que é constituiclo o systema de governo federativo, organismo necessa-
riamente composto de clifforentes peças ou membros, adaptados ás varias 
fimcções que tem de exercer nesse regímen, e entre ellas a funcção inter-
ventora. 

Sem instrumento adequado, sem um orgão para essa fm1cção, que 
servisse de moderador ela força centrifuga dos Estados e a equilibrasse 
com a força centrípeta ela União, o mecanisrno institucional s~ desconjun-
taria, se depravaria, burlando-se assim o pensamento e intuito com que se 
organ isara, que é a segurança e protecção dos Estados para a posse pacifica 
r livre dos direitos do homem e ·do cidadão. 

Esta noção, Sr. presidente, ainda que perfunctoriamente exposta, deter-
mina a natureza elo direito de intervenção, nol-o dá a conhecei· em si, no seu 
principio, e nos esclarece quanto ao seu Jim. 

Este direito dá o poder ele regular a situação elos Estados com relação 
aos outros Estados, com relação á União e com relação ao estrangeiro ; dá o 
poder de manter dentro de um Estado a ordem contra as perturbações 
levadas a esse Estado pelos Estados visinhos on pelo proprio Estado. 
Póclem-se hem classificar estas perturbações internas em perturbações 
materiaes e funccionaes (e isto importa muito quanto á' extensão e limites 
da intervenção). 

Da 1." classe são as perturbações devidas a sublevações, sedições, movi-
mento armado, emprego de força material contra o Governo , elo Estado, etc., 
e da 2.• são o abuso do poder, o desvairamento elos poderes superiores do 
Estado, por modo que o tornem verdadeiL"amente despotico e subvertam a 
ordem constitucional, depravando o systema e supprimindo as garantias 
legaes . · 

Vê-se por estas considerações, Sr. presidente, que o direito de inter-
venção, em vez de ser, como a muitos se pócle aGgurar, um poder extiaordi-
nario, exorbitante, anomalo, é uma altribuição normal e iuclecli11avel do 
poder federal; nada tem de odioso, de conlrario á autonomia local ou á 
soberania dos Estados; é uma garantia para os proprios Estados. 

Passando deste terreno theorico, Sr. presidente, para o domínio do facto, 
para o terreno positivo, vamos ver agora como foi o direito de intervenção 
estabelecido no nosso direi to publico coustitucional. 

O nobre Senador por S. Paulo, que se occupou tão lar 0 ·amenle desta 
c1uestão, recordou que o principio federativo nos vinha da revolução pernam-
bucana ele 1824. EsLimo confirmar esta referencia, muito honrosa para meu 
Estado, que, com os Estados limitrophes, que lhe foram companheiros 
naquelles dias de luta, firmou tal precedente historico. 

Tivemos a Confederação do Equador, embora ephemera, mas que marca 
o ponto de partida do principio federativo. 

A mallograda e gloriosa Confederação do Equador passou qual meteoro 
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fugaz, mas deixando na atruosphera a quantidade de ozone necessaria para 
purifical-a no sentido de permittir desenvolver-se mais tarde esta grande 
idéa. 

Quando veiu o Acto Addicional á Constituição do Imperio, eni 1834, foi 
estabelecida para a vida local uma certa autonomia, que, nos moldes res-
trictos em que ficou constrangida naquelle Acto, não coITespondia exacta-
mente ás aspirações do momento; o paiz queria muito mais, como se veri-
fica pelas discussões na imprensa e no parlamento, e do que são uma prova 
as emendas apresentadas por occasião de discutir-se o projecto respectivo. 

Quando - depois do Acto A:ddicional veiu a lei interpretativa, que res-
tringiu ainda mais as aspirações, já tão cerceadas nos termos em que foi 
consagrada e incorporada á lei constitucional essa tal ou qual autonomia 
que ficou subsistindo, -foi ella regulada de modo que se conservaram duas 
funcções a dous differentes orgãos do poder central, que nos mostram posi-
tivamente a origem da intervenção do poder geral nos negocios inteiramente 
locaes. Essas attribuições são as, que tinham o presidente de província para 
suspender a lei provincial, quando contraria á Constituição, e o Poder Legis-
lativo Geral para revogar essa lei. Os artigos do Acto Addicional que se 
referem a esta materia dispoem o seguinte (le): 

" Art. 16. - Quando, porém, o presidente da província negar sancção 
por entender que o projecto offende os direitos de alguma outra prOCJincia, 
nos casos declarados no art. 1. 0 , § 8. 0 , ou os tratados feitos com as nações 
estrangeiras, e a assembléa provincial julgar o contrario por dous terços de 
votos, como no artigo ante'cedente, será o projecto, com as razões allegadas 
pelo presidente da provincfa, levado ao conhecimento do governo e assem-
bléa geraes, para esta decidir si deve ou não ser sanccionado. 

Art. 20. - O presidente da província enviará á assembléa geral e ao 
governo cópias authenticas de todos os actos legislativos provínciaes que 
tiverem sido promrilgados, afim de se examinar si offendem a Constituição, 
os impostos geraes, os direitos de outras províncias, os tratados , casos unicos 
em que o Poder Legislativa Geral os poderá revogar. 

Art. 24. - Além das attribuições que por lei competirem aos presidentes 
das províncias, compete-lhes tambern : 

~ 3. 0 Suspender a publicação das leis provinciaes nos casos e pela fórrna 
indicados nos arts. 15 e 16. " 

Aqui eslâo resolvidos assim e postos sob a guarda do poder central os 
interesses das outras províncias (garantia da outonomia local), os interesses 
dos paizes estrangeiros nos tratados (reservados á competencia do Governo 
geral), os impostos geraes, hoje impostos da União ou federaes; e aqui está 
consagrado no Acto Addicional o direito da intervenção para defesa das 
províncias e do governo central; e daqui vê-se ainda a interferencia supe-
rior exercida principalmente pelo Poder Legislativo. 

O art. 16 do Acto Ad4icional dispunha, como vimos, que, no caso de 
collisâo de direito.s entre a.s províncias, no de offensa por uma feita a outra, 
si a assembléa provincial insistisse, passando a lei attentatoria por dous 
terços de votos para impw-se á sancção, interviesse então o delegado do go-
verno geral, para ser o assumpto apresentado á autoridade competente para 
a decisão suprema, o Poqer Legislativo Geral. O mesmo para o caso de 
offensa a tratad9 com governos estrangeiros. 

E o art. 2q. dava ao presidente de província eompetencia para suspender 
a pul)licação da lei, no ca110 do art. 16 que ha pouco li e acabo de reprodu-
zir em substancia. 

Ainda a lei n. 105 de 12 de maio de 1840, lei que reformou, em grande pari.e 
annulando-o , o Acto Addicional, conservou o direito de intervenção. Ahi 
estão os arts. 7. 0 e 8. 0 que dizem (le) : 
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" Art. 7. 0 • -:-- O act. 16 do Acto Addicional comprehende implicitamente 
o caso em que o presidente da provincia neg·ue sancção a um projeoto por· 
entender que offencle á Constituição do Imperio. 

Art. 8. º. - As leis que. forem oppostas á interpretação dada nos artigos 
precedentes, não se entende revogadas pela promulgação desta lei, sem que 
expressamente o sejam por actos elo Poder Legislativo Geral. ,, 

E assim não só resguardaram-se os interesses e prerogativas da collecti-
vidade, dos poderes geraes, mas ainda deu-se a ultima palavra entre esses 
poderes ao l egislativo, mais proprio para jlliz nesses casos. 

Convém, outrosim, salientar que não só deste feitio proveu-se ao res-
guardo do que era concernente ao poder central, mas tambem tratou·se de 
amparar as provincias para não terem invadidas umas pelas outras suas pre-
rogativas e seus direi tos. 

Aqui temos, Sr. presidente, perfeitamente definida a situação reciproca 
do poder local e do poder geral, em tempos ainda anteriores á Republica; 
e podemos dizer que esta foi a origem da intervenção entre nós , o modo 
por que o direito de interferencia do poder geral (ou federal) passou para o 
nosso direito positivo e encorporou·se á nossa orgauisação politica consti-
tucional. 

Passando agora á revolução politica, que deu logar á mudança da fórma 
do Governo, nós vamos ver logo no primeiro acto do Governo provisorio 
consagrado o direito de intervençáo , e justamente com a dup la physionomia, 
sob o duplice aspecto que o caracterisa e que ha pouco acabei de assi-
gualar. 

O decreto n. 1 de 15 de novembro de '1889 declara o seguinte (lê) : 
" ArL. 1. 0 - Fica proclamada provisoriamente e decretada corno forma 

de governo da nação brazileira, a Republica Federativa. 
Art. 2.º. - As provincias do Brazil unidas pelo laço da federação ficam 

constituindo os Estados Unidos do Brazil. 
Art. 3.0 - Cada um desses Estados, no e.xercicio de sua legitima sobe-

rania, decretará opportunamente a sua constituição definitiva, elegendo 
seus corpos deliberantes e seus governos locaes . 

Art. 6. 0 • - Em qualquer dos Estados onde a ordem publica for pertur-
bada e onde faltem ao governo local os meios efficazes para reprimir as de-
sordens, effectuará o governo provisorio a intervenção necessaria para com 
o apoio da força asse~·urar o livl'e .exercicio do direito dos cidadâos e a 
lúire acção das autoridaaes locaes. 

Art. 7·º· - Sendo a Republica Federativa brazileira a fórma de governo 
proclamada, o governo provisorio nâo reconhece, nem reconhecerá nenhri,m 
governo local contrario á fó rma republicana. " 

Deste decreto o a r t. 1.º proclama a fórma de governo, preferindo a Re-
publica Federativa; o segundo erige as provincias em Estados; o terceiro 
reconhece e proclama-lhes a soberania; o sexto e o setimo firmam e consa-
gram para o poder crntral o direito de interferencia, para primo manter a 
ordem, nos Estados, onde o poder local não tlispuzer de meios efficazes para 
isso, e secundo manter a fórma republicana, unica admissível nos Estados. 

E o art. 6. 0 do mesmo decreto claramenle estabelece qual é o fim da in-
tervenção, como attribllição do poder central : assegurar o livre exercício do 
direito dos cidadãos e a liwe accâo das autoridades locaes. Garantia ao di-
reito, á sua posse pacifica e li"i'Te, protecção aos poderes locaes para que 
possam funccionar corno devem, e repressão contra as desordens que em-
baracem sua livre acção. 

Estão exactamentc ahi os dous característicos, intuitivo e repressivo, a 
que me tenho referido . 



O decreto n. 510, de 22 de junho de 1890, promulgando o projecto de 
Constituição que o governo Provisorio apresentou á Nação, e para cuja 
approvação convocou o Congresso Cons tituint e, diz em seu preambulo . (Lê.j 

Como se vê, .o Governo Provisorio, fiel aos principias que inspiraram a 
revolução de 1889, declarou ter formulado seu projecto de Constituição sob 
as mais amplas bases democraticas e liberaes, isto é, no intuito de garantir 
amplamente e com todas as seguranças o povo, seus direitos, as autoridades 
por elle escolhidas e girando na esphera a ellas por elle traçada (sem o 
que não será democra:tico o Governo nem haverá liberdade). 

Essa Constituição trazia tambem um artigo consagrando a intervenção 
(e foi o q ue com pequena alteração de redacção em um dos §§ passou no 
Congresso Constituinte e é o nosso art. 6. 0 ), o qual não póde ser interpre-
tado sinão tendo-se em vista o pensamento, a preoccupação predominante 
no projecto (e hoje na Constituição Federal), isto é, de accordo com as taes 
bases de que f'alla o preambulo, as mais amplas bases democraticas e libe-
raes - e no sentido de completamente garantir a ordem constitucional esta-
belecida, por modo que os governos possam regularmente funccionar e 
haja liberdade . 

E ahi temos o dil'eito de intervenção consagrado no projecto de Cons-
tituição como garantia, como protecção e como repressão. 

Na Constitillção que desse projecto rezultou e hoje nos rege, ainda va-
mos encontrar os mesmos dous caracteristicos de que tenho tratado. 

Na Constituição determina-se a intervenção, não só no seu espirilo tui-
ti'vo, garantidor dos Estaãos e dos direitos dos cidadãos dos Estados, mas 
ainda no seu intuito repressivo, agindo contra os Estados que se queiram 
separar, ou que levantem interprezas ou perturbações uns contra os outros. 

Sr. presidente, o meu velho professor de Direito, o Conselheiro Fran-
cisco de Paula Baptista, 4ma das maiores glorias do magisterio superior e 
um dos mais primorosos talentos do Brazi.l, ensinava que muitas vezes o 
preambulo e a epigraphe de uma lei eram a maior luz que se poderia achar 
para a sua interpretação, e era com toda a razão que um dos Alvarás ela 
antiga Legislação consagrava esta idéa, recommendando-a como muito con-
ducente ao esclarecimento dos fins e propositos das leis e concorrendo para 
sua boa intelligencia e e}l:ecução . 

Vou seguir ainda hoje esta lição do grande mestre e começo por ler o 
preambulo da nossa Constituição, o qual combinado com o m·t. i. 0 e com 
o art. 6. 0 dá a chave COITJ. que ha de abrir-se a solução desta questão de 
intervenção. 

O preambulo ela Constituição é o seguinte: " Nós, os Representantes do 
Povo Brazileiro. reunidos em Congresso Constituinte, para organisar um 
regímen livre e democratico, estabelecemos, decretamos e promulgamos, ele. u 

Aqui está o pensamento, com que foi decretada a Constituição ; foi para 
termos um regimen liv-re e democratico, foi para termos um governo em 
que o povo governasse e em que tivesse asseg·urada a sua liberdade. 

O meio de consegillr isso, isto é, a fórma deste regimen, está no art. r. 0 : 

" A Nação Brazi leira adopla como fórma de governo, sob o regimen repre-
sentativo, a Republica Federativa proclamada a 15 ele novembro de r889, e 
constitue-se por uniâ.o perpetua e indissoluvel das suas an Ligas provi.ncias, 
em Estados Unidos do Br azil. " 

Assim, o pensamento predominante no preambulo da Constituição passa 
para o artigo que acabei de ler, o qual, estabelecendo a fórma constitu-
cional que preferiu, não fez mais que escolher uma para dar-nos um regi-
men livre e democratico, isto é, um governo em que o direito de o-ovcrnar 
esteja assegurado ao povo e em que este effectivamente goze de liberdade. 

Mas faltava ainda o que ha pouco eu chamava o meio coercitivo ou 
sanccional. 
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Ora, neste mesmo art. I. 0 se estabeleceu com l'clação ás antigas pro-
víncias, a sua " União pei·pertua eindissoluvel em Estados Unidos do Brazil •. 

E si essa união perpetua e indissoluvel foi estabelecida como indispen-
savel para se obLer para o povo brazileiro e para cada um dos Estados um 
regimen livre c democratico , era preciso que houvesse um meio de forçar 
a execução deste pensamento, de realizal-o contra quaesciuer obstaculos; 
e este meio nós vamos encontrar nas disposições do arl. 6. 0

, que consa~ra 
o poder de intervenção, e a cuja leitura deixo de proceder, · porque o ::;c-
nado todo já o sabe de cór, tantas vezes tem sido elle aqui citado, lido e 
repetido. 

Assim, temos visto que, si o preambulo traz o escópo da ConsLiLuição, 
o art. I.º a fórma governamental escolhida para realisal-o , mediante a união 
perpetua e indissoluvel das províncias erigidas em Estados, é o arl. 6. 0 que 
assegura esse vinculo e aquelle escópo, armando o poder cenlral com as 
precisas faculdades para impôr aos Estados a situação creada pela Consti-
tuição Federal. E desta situação elles ficarão afasLados toda a vcz que 
deixem de ter um governo liv re e democralico, - ou porque soffram inva-
são, quer estrangeira quer de outros Estados, - ou porque haja tamanha 
perturbação interna que embarace a acção legal da auloridade, - ou quando 
es ta se torne despotica e tyrannica e seja então preciso ir em apoio do povo 
para restaurar a ordem funccional e leg·itima estabelecida pela Constituição 
estadual, -ou quando esta não for republicana, - ou ainda, quando , sob as 
apparencias dessa fórma, na realidade e na pratica lhe seja contraria. 

Tudo isto está, nem poderia deixar de estar no art. 6. 0 , que não póde ser 
entendido sinão como a g·arantia suprema do vinculo federativo e da effecti-
vidade do regímen livre e democratico, que é fim e intuito da ConsLiLuição 
Federal. 

Em vista dos princípios preliminares que expuz e do espírito e propo-
sito do preambulo e dos arls, 1 e 6 da Constituição, o dü·eito de interven-
ção que só·espiritos desattentos poderiam achar ser um direito violento, 
attentatorio, contrario á autonomia dos Estados, é anLes uma attribuição ue 
effeitos inteil'amente b ene!lcos, e uma attrihuição de alto alcance e de real 
necessidade, em proveit.o e vantagem do povo, dos Estados, e da União, e 
deve ser exercido toda vez que periclite nos Estados o regirncn democratico 
e livre que para elles creou a Constituição Federal. 

E agora vejamos, Sr. presidente, á luz dos verdadeiros princípios, que 
dominam a nossa organisação politica, segundo acabamos de expender, si 
no art. 6. 0 da Constituição Federal, não se comprehendem os casos estabele-
cidos no meu projecto e aquelles outros a que já me referi, apezar de não 
estarem textualmente, expressamente mencionados na disposição desse 
artigo. 

~ntre os differentes paragraphos do art. 6. 0 , o 2.• declara que o governo 
federal poderá intervir nos Estados, quamlo for n ecessario manter a fónna 
republicana federativa. 

Sr. presidente, V. Ex., que tão versado em direito publico, sempre se 
mostrou nesta casa, desde o tempo, em que de sua cadeira de senador illus-
trava as nossas discussões, V. Ex. sabe perfeitamente hem que a expressão 
contida nesse § 2. º offereceu margem a disputa, foi objecto de duvidas entre 
os proprios escriptores americanos, mas afinal veiu a assentar-se e ficar en-
tendido cfue a expressão - fórma republicana - não designa simplesmente 
o appare ho formal da Republica, não comprehende unicamente a existencia 
do mechanismo, da engrenagem, que constitue o systema republicano, mas 
envolve implicita e virtualmente tambem o seu funecionamento regular, a 
sua pratica eíl'ectiva e a realidade das garantias, que este sys tema es tabe-
lece. Isto evidentemente resulta da natureza e fins do direito de intervrnçáo, 
e o contrario seria absurdo e burla. 
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O que seja - fórma republicana - encontra-se claramente definido, em 
uma das boas paginas do Federalista, em um artigo de Maclison, cap. 39 : 

" E quaes são os verdadeiros caracteres da fórma republicana? Si 
quizermos resolver a questão sem recorrer aos princípios... por · certo 
nunca obteremos solução satisfactoria ... Si porém para fixarmos o verda-
deiro sentido da expressão, recorrermos aos princípios que servem de base 
ás clifferentes fórmas de governo, neste caso diremos que governo republi-
cano é aquelle em que todos os poderes procedem directa ou indirectamente 
do povo, cujos administradores não gozam sinão de poder temporario, a 
ar bitrio do povo ou emquanto bem procederem ... E' bastante para que tal 
governo exista, que os administradores do poder sejam designados directa 
ou indirectarnente pelo povo; mas sem esta condição sine qua non, qualquer 
governo popular que se organise nos Estados Unidos, embora bem orga-
nisado e hem administrado, perderá infallivelmente todo o caracter repu-
blicano. " 

Por aqui se vê quanto é lata e comprehensiva a expressão " fórma 
republicana '" tendo deixado a Constituição de fixar um molde uniforme, 
rest"l'icto, uuico, mas deixando grande margem aos Estados pa'ra se organi-
sarem republicamente. 

E é em vista disso que dizia eu ha pouco, Sr. presidente, que ainda 
não estava convencido de que a Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul necessite de reforma por força do art. 6. 0 da Constituição Federal. 

Prevalecendo o pensamento dos fundadores da doutrina federalista 
americana, me parece que f1Ssa Constituição resiste bem á critica. 

E entre publicistas q1te posteriormente commentaram a Constituição 
dos Estados Unidos da Afuerica do Norte, encontra-se ainda a mesma 
doutrina. 

E ' assim que se lê em yValker, .American larv, § 67 : 
" I.º Emquanlo á f'órrpa de governo do Estado. Emquanto elles se 

conservarem republicanos, a intervenção não é autorisada. Essa disposição 
admitte uma grande variejfade de modificações para deixar campo livre 
aos Es tados em suas escolhas. E'-lhes apenas prohibida a admissão de 
governos despoticos, ou 0m uma palavra anti-republicanos. As tentativas 
nesse sentido ameaçam o bem estar geral e dahi a necessidade de se lhes 
prohibir isso; mas a menos que procedam assim, não se deve dar inter-
venção. " 

Tem-se dito aqui, Sr. presidente, que, não se achando estes casos a 
que me r efiro , taxativamente incluídos, formalmente comprehendidos no 
art. 6. 0 da Constituição, sórnen te se poderia legislar sobre isto por via de 
interpretação constitucional, por meio de uma addição á Constituição, como 
reforma. 

Sr. presidente, isto traz á b aila a tbeoria, que o Senado conhece per-
feitamente bem, da interpretação por comprehensão, by implication, a 
doutrina dos poderes implícitos. 

Uma grande parte dos poderes, de que o Congresso está revestido e 
que serve de base á. legislação, que elle quotidianamente elabora, deriva 
da Constituição, por este ~ocesso, por meio da inducção, do desenvolvi-
mento, do que escriptores os Estados Unidos chamam - implied poivers. 

Ha certos poderes, diz r arsball , que comquanto não estejam mencio-
nados na Constituição, todavia são tão evidentemente inherentes ao 
Governo nacional, que lhe devem ser attribuidos por compreheusão (br 
implication). 

E assegura V\Talker que mais de metade da legislação, que tem feito o 
Congresso dos Estados Unifios, não se.funda em textos expressos da Cons-
tituição , mas cm poderes deduzidos della e com fundamento principalmente 



no art. I. 0 , secção 8.ª, § 18, que declara gue o Congresso fica autorisado a 
fazer todas as leis que forem necessar1as para regular o exercicio dos 
poderes conferidos ao Cong-resso, ao Governo Federal, ás suas repa1·tições 
e funccionarios; e este artigo corresponde ao art. 34, §§ 33 e 34 da nossa 
Constituição. 

Refere Bryce que um inglez passou dous dias seguidos a folheai· toda a 
Constituição dos Estados Unidos, á procura do artigo, em que se funda o 
Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucionaes as leis, e que 
ficou muito desconcertado pelo facto de não haver encontrado semelhante 
artigo. 

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos, sem embargo de não haver 
texto expresso na Constituição, constantemente tem tirado, por suas 
sentenças, a efücacia e o vigor ás leis, que são feitas contra as disposições 
da Constituição. 

Esta exigencia de texto escripto, expresso, faz lembrar ainda, Sr. presi-
dente, a opinião de um medico celebre, o qual V . Ex. deve conhecer, e sem 
duvida conhece, o celebre Van Helmont que era inimi~·o das sangrias, e a 
principal razão que dava era que tinha folheado tocta a biblia e nunca 
encontrou nella menção dessa operação. 

Teem igual procedimento aquelles que folheam a Constituição e não 
acham, para basear a intervenção do governo, nos casos de que me tenho 
occupado, um texto, um artigo! 

O SR. GONÇALVES Cr-LWES. - Si está. terminantemente estabelecido na 
Constituição; bastava ler o art. 6. 0 • 

O SR. JoÃo BARBALHo. - Eu disse, Sr. presidente, que o poder federal 
não está adstricto a manter sómente afórma republicana dos Estados, mas 
deve intervir, pal'a que além da fórma, haja, de facto, governo republicano 
e já dei a razão, mas agora para apoiar a minha opinião de que a expressão 
- fórma republicana - não quer dizer, no art. 6. 0 cit., simplesmente a 
fórma de governo republicano, mas envolve a sua efficiencia, o seu exercício 
effectivo e garantia dos direitos dos cidadãos, lerei um trecho de um 
escriptor argentino, o Dr. José Manoel Estrada, professo1· da universidade 
de Buenos Ayres, no seu curso de direito constitucional (lê) : 

Os casos em que o Governo Federal póde intervfr no teeritorio das 
províncias são quati·o. Em dous póde intel'vi1· 11 mo tu proprio "; nos outros 
dous " só á requisição da autoridade local ". 

Intervém 11 moiu proprio " para garantir a fórma republicana de 
govei·no e o e:cercicio das instituições locaes . 

Aqui surge uma questão. 
Si a fórma de governo não tiver variado, isto é, não tiver sido conver-

tida de republicana em outra de typo diverso, mas estiverem corrompidas 
e abastardadas as instituições locaes, ainda assim pódc ter logar a interven-
ção " motu proprio "? 

Penso que sim; e isto mesmo resulta da formula constitucional. 
u A nação Argentina ou o Governo Federal garante a cada provincia o 

gozo e exercício da suas instituições locaes. 
Este texto não admitte outra iilterpretação. 
E' certo que embora nos primeiros tempos, ao promulgar-se a Consti-

tuição, se receiasse que o paiz soffresse interrupções facciosas ou despo-
ticas nas suas instituições, nunca houve receio de que se desse uma 
subversão completa na sua ~órma de governo; rn~s , q.ualquer que seja o 
·valor deste argumento deduzido dos precedentes h1Sto1·1cos, elle e nullo em 
face dos textos claros da Constituição. 

A nação garante não só a fórma republicana, mas o exercício regular 
das instituições; e portanto, ainda que se conserve a fó1·ma, se o exercício 
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J·egula r das instítuições estiver interrompido e o povo da provinda privado 
do seu ~ozo e exercido, a uação deve intervir para fazer eJfectiva a garantia 
promeLtida no art. 5. 0 da Constituição. " 

De accoi·do acha-se Von Holst, na sua Constitutional lacv, pag. 236 : 
• A interpre tação acceita da palavra - republicana - confere ao 

Congresso o determinar, não só si a Iórma <lo governo dos Estados é repu-
b licano, mas ainda si na r ealidade (insubstance) os Estados são republicas. 
Demais o exercício de se direito póde em certas circumstancias tornar-se 
um dever imperioso. " 

E assim ao argumento de razão, de i·aciocinio, junto em m eu abono a 
opinião dos escriptores, como a 1·gumento de autoridade, e concluo pela 
intervenção nos casos do meu projecto, afim de que nos Estados se restabe-
leça a verdadeira ordem constitucional e haja, não sómente fórma, mas 
efl'ectivo governo republicano . 

Entre as impugnações que se fizeram, Sl'. presidente, ao projecto em 
discussão surgiu uma que poderia captivar os espiritos que são muitos 
ciosos da autonomia local, é o argumento deduzido da soberania estadual 
e do perigo de sacrifical-a á soberania nacional ou rederaL 

Foi dito aqui que a intervenção, a não ser nos restrictos termos e 
e xpressões do art. 6. 0 , vinha a ser um attentado contra a autoridade local, 
contra a soberania dos Estados. 

Antes de Ludo convém entendermo-nos sobre essa soberania . 
Confesso que sou daquelles qne pensam que o Estado tem tambem a 

sua soberania. ' 
Nes te ponto assisti mui attentamente a toda a discussão que houve no 

Congresso Constituinte; t~nho assistido depois ao desenvolvimento da 
materia em discussões neste Senado e tenho feito com esse subsidio e com 
a lguns estudos sobre este assumpto o conceito, que m e parece mais exacto, 
da soberania : para mim a soberanía não reside afinal exclusivamente nem 
no mun.icipio, nem no Estado, nem na União, ella res ide no povo, mas 
orgauisada cm triplice circqlo concentdco ; o povo tem o dil'cito de livre 
determinação quanto aos negocios puramente nmnicipaes , quanto aos 
assumptos peculiares ao Estado e quanto ao que se refere a União. 

Temos assim a soberaqia municipal, que é o direito de livre determi-
nação do municipio a respeito de seus negocios peculiares; neste ponto o 
mu.nicipio é completamente soberano, no que é puramente municipa l não 
tem superior, como o Es l<i.do em seus negocios peculiares a respeito das 
autoridades da União. 

O Estado quanto aos negocios que lhe são peculiares é igualmente 
soberano, tem a determinação, livre e sem superior, destes negocios, sem 
qn e ninguern lhe possa ir á mão. 

O proprio art . 6. 0 da Co11stituição diz, que nos 1Wf!OCios peculiares dos 
Estados, só por excepção póde intervir o Govemo Federal. (E naquillo cm 
<1ue elle rnio póde intervir, a autoridade dos Estados, está visto, não tem 
superior, é soberana.) 

Em rigor, quando os negocios estadoaes chegam a motivar a inter-
venção, não são mais simples negocios peculiares do Estado, são neg·ocios 
já interessantes á União, porque alfectam a toda a collectividade, afl'ectam 
ao regimcn federal, e o Estado, ainda mesmo no caso de intervenção, 
conserva toda a sua au to:qomia, conserva a sua sob erania como clla é, 
como ella ficou traçada no pacto federativo. 

A União é soberana, mas tamhem não tem uma soberania que se possa 
dizer absoluta , tem uma soperania de certo modo res tricta, e só relativa ao 
que é proprio dos negocios a seu cargo. 

E as tres soberanias não se contradizem , tendo cada uma sua esphera, 



seu ambito, podendo co-existir muito a seu gosto, porque afinal, todas sào-
reciprocameute limitadas, e não passam de tres clifferente manifestações ou 
modalidades ele uma mesma e unica soberania, que é o direito de livre 
determinação politica que tem o povo. 

Ha entre nós uma escola que até parece horrorisar·se com a expressão 
- Soberania tlos Estados . Ora a doutrina da soberania dos estado· não é 
uma doutrina tão condemnavel para ser assim repellida in limine. Encon-
tramol- a em constituiçõe , vemol-a sustentada por autores de nota. 

Nós vamos encontrai-a na constituição particular do Estado da Pensvl-
vanfa de 18::13, cujo preambulo diz (le) : • 

" Nós, o povo da Republica ela Pensylvania ... ordenamos e estabelece-
mos a presente constituição. " 

.A RepulJlica da Pennsylvania, ou não é r epublica ou então tem completa 
autonomia, tem sua soberania; é um estado particular de urna União Fed<'-
ral, o qual na sua propria Constituição declara que a soberania reside no 
povo (art. I. 0 , sec . 2.ª) 

.A Constituição do Mexico declara igualmente que a soberania reside no 
povo, e que este a exerce por orgãos diversos conforme a natureza do nego-
cio (le) : 

• Art. 39. A soberania t·es iele essencial e originar iamente no povo. 
Art. 4r. O povo exerce sua soberania por orgão elos poderes da União 

nas materias da competencia delles e por Ol'gão do governo dos Estados 110 
que se r efere ao governo interno destes, nos linütes da Constituição Fedet·al 
e nos elas constitu ições particulares dos Estados. " 

O art. 101 rel'ere-se terminantemente á soberania dos Estados (le) : 
" Os tribunaes federaes resolverão todas as questões que surgirem : 
II . Quanto ás leis e actos da autoridade federal que firam ou restrinjam 

a soberania do:; Es tados. " 
os cantões suissos tambem exis te a soberania, nos termos expressos. 

no art. 3. 0 da Constituição, e a es te respeito devo citar as palavras de um 
publicista notavel , o Dr. J. Dubs, membro do Supremo Tribunal Suisso. Di;1, 
elle, pag. 3/ de seu Droil Public ele la Confédération Suisse ( le) : 

" ... Les associations organiques el'Etats sont caractél'isées pa1· Je fait 
qu'clles ont toutes en elles une double souveraineté: souveraineté eles Elals 
particuliers et souveraineté de la Confédération. 

On pourrait, il est vrai, émettre un doute sm· la ques tion de savoir si 
l'on peu t, à proprement parler, concevoir dans le même espace une doublc-
souveraineté, si une n'excluaiL pas l'autre? Cependant, on peut réponrlrc 
affirmativement; car la limite locale n'est qu\me sorte de limite entre beau-
coup d'autres possibles. 

On peuL tracer eles limites aussi hien d'apres les matieres, ou à d'aulres 
points de vue, que dans l'espace; en sorte que l'on peut égalemcnt assignrr 
des domaines particuliers à eles souverainetés clifférente . A'côté de la sou-
vera ineté polilique, il r es te aussi toujours aux personnes, aux families, aux. 
communes, un domaine oü le droit de lihre détermination leur demeul'C 
g·aranli. 

La souveraine té fédérale et la souveraincté canlonale peuvent donc en. 
príncipe parfaitement suhsister l 'une à côté de l'autre, comme le prouvent 
chez nous une pratique de cinq cents ans et notre Constilution Fédérale 
actuelle aussi sanc tionne ce rapporl dans l'art. 3 : 

• Les cantons sont sou verains auLant que leur souveraineté n'cst pas 
Iimitée par la Constitution Fédérale, et comme tels. il ~ exercent tons lcs 
clro its qui ne sont pas délégués au Pouvoir Fédéral. n 
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Não ha, pois, conforme demonstra o publicista suü;so, incompatibili-
dade entre as duas soberanias, nem é absurdo dizer-se que a soberania tem 
limites, sendo, aliás certo que não ha nenhuma que o não tenha, de 01·dem 
physica ou local, legal ou moral. 

E dizendo que as soberanias são todas limitadas, occorrem-me as 
seguintes palavras de Benjamin Constant, em seus 11 Princípios de política•, 
cap. I.º (lê) : 

" 11 est faux que la société toute entiere possede sur ses membres une 
souveraineté sans bornes. La volonté de tout un peuple ne peut rendre juste 
t:e qui est injuste. ,, 

Existe, portanto, limite para a soberania nacional, como o ha para a 
soberania estadoal e para a soberania municipal. 

Como este ponto é interessante, o ·Senado não levará a mal que cite 
ainda as palavras de um escriptor pernambucano, professor da faculdade de 
1.lireito que escreveu uma especie de commentario da Constituição Federal 
para seus discipulos, um livro excellente sob o titulo de u Princípios geraes 
de direilo publico e constitucional. ,, 

O Dr. Soriano de Souza, que ultimamente falleceu, com grande perda 
para a Faculdade de Direito do Hecife, da qual era illustre membro, para o 
ensino superior e para o paiz, ao qual tão bons serviços prestou, escreveu 
110 seu livro : 

" Mas qual é o povo do qual emana a soberania nacional? é o povo 
federal ou o povo dos Estados ? E' difficil saber qual é o povo federal, que 
parece não ser sinão uma1ficção politica. 

Na realidade não axis te sinão o povo dos Estados . Mas o povo de cada 
um dos Estados, o povo pernambucano, por exemplo, só é soberano nos 
limites do seu Estado e n~L forma prescripta pela Constituição, a sua sobe-
rania não póde ir além do seu limite ; nelle não reside, pois, a soberania 
nacional. Esta só póde estar na maioria do povo dos Estados formando um 
só todo, o po-vo nacional ou federal, a este sómente compete constituir a 
nação, reformar a Constit1Jição e mudar a fórma de governo. 

Como consequencia resultam duas soberanias, a soberania nacional que 
delega limitadamente os poderes sobre a União e a soberania dos Estados, a 
qual a certos respeitos é inferior e subordinada á primeira. 

O systema federal é, portanto, dualista, duas sortes de soberanias coor-
denadas, girando em suas espheras proprias. ,, 

Tendo assim abonado o meu asserto com a autoridade dos mestres e 
reivindicado para os Estados o seu legitimo quinhão de soberania, volto á 
objecção que nella se esteia. 

Objecta-se que a intervenção nos termos em que o projecto a prescreve, 
é contraria e attentatoria da soberania dos Estados? 

Mas então vae nisso esquecimento de um facto e de um direito. 
Quando dadas as circumstancias previstas na Constituição, pratica-se a 

intervenção, o que é qu~ se faz ? Faz-se sómente, e faz-se exactamente 
aquillo que os Estados quizeram quando se federalisaram ; é pois um acto 
de soberania no qual convieram os Estados ; e dada assim essa annuencia 
prévia, corno dizer-se que ha attentado ? 

Depois, desde que o facto que motiva a intervenção é dos previstos na 
Constituição, elle assum~ caracter, não mais simplesmente local, porém 
federal e então é direito cjla União praticar a intervenção, isto é, providen-
ciar sobre assumpto que se tornou geral e entrou na alçada do Poder Fede-
ral, que tem sua esphera propria e distincta do estadoal. 

Ficará d'est'arle cada qual dentro de sua competencia. 
Sr. presidenle, com as razões que a principio expendi quanto á origem 

e desenvolvimento do direito de interferencia, prova-se que este é, por sua 
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natureza e antecedentes, uma clausula contractual; e não é a m1ica em nossa 
Constituição, a qual em uma parte de suas disposições tem verdadeiro 
caracter de um compromisso reciproco dos E Lados, é propriamente um 
pactNº;. · "d d d. S "d C . . • d E d ao e nov1 a e izer-se, r. pres1 ente, que a onslitmçao os sta os 
Federaes tem uma natureza mixta, que é em parte um pacto e em parte um 
regulamento de poderes. 

Observa com razão Dubs, na sua obra citada : 
11 Nous avons déjà parlé de la natme mi2'.i:e de la Constitution Féclérale, 

elle a en partie la nature d'un contrat, en tant qu'elle détermine le rapport 
eutre les dilférentes souverainetés dans la Confédération, en partie la nature 
d'une loi, en tant qu'elle regle en détail l'organisme de l'Elat fédératH et les 
droits et libertés du peuple. 

Ces caracteres s'expl'iment sm·tout dans lcs dispositions relatives aux 
modifications de la Constilution, il s'a&it uu mode de revision déterminé par 
Jes arts. nS-121 de la Constitution Féaérale actuelle. • 

As relações entre as soberanias, entre os Estauos e destes para com a 
União, constituem a parte pactua! ou concordatoria; a regulamentação do 
organismo do Estado Federal é a outra parte. E é por isso que Laverdays, 
na sua Noiwelle organisation de la Républiqiie, chama ao federalismo-regi.-
men de mutualismo. de orgauisação, contractual, de garanlismo. 

Em geral, teem o caracter concordatorio os artigos do titulo preliminar 
de nossa Constituição Federal; abi estão as grandes bases que, por accordo 
e compromisso assim tomado pelos Estados servem para regular c estabele-
cer o discrimen das competencias e as relações reciprocas dos Estados 
entre si e com a União; elevação das provincias á categoria de Estados, 
união perpetua e indissoluvel, faculdade de annexação e divisão, inter-
venção, etc. 

No art. 90. §§ I. 0 e 4. 0 ainda encontramos o mesmo caracter, intervenção 
dos Estados na reforma constitucional e processo especial para ella, hem 
como o compromisso de não alterar-se - nem mesmo em reforma constitu-
cional, - a fórma federativa nem a igualdade de representação no Senado, 
- no Senado que na phrase do escriptor acima citado é o $'rande conselho 
dos Estados, representante da soberania local, da soberania dos Estados, 
não em seu isolamento, mas em sua relação organica com a soberania 
nacional. 

E si entre os artigos concordatarios está o art. 6. 0 , pelo qual os estados 
convencionaram estabelecer o poder central como o regulador das relações 
dos poderes locaes e federal, nos casos nelle definidos e o fizeram, segundo 
disse eu a principio, como meio coercitivo e garantidor; si a clausula da 
intervenção foi assim introduzida na Constituição Federal como uma condi-
ção contractual (nem esse pacto se poderia verificar sem semelhante clau-
sula), a interferencia do poder federal para re~ula1•isar a siluação interna 
dos Estados ou pn.ra os outros effeitos do art. 6. 0

, terá que se fazer effec-
tiva, pacifica ou armada, por gosto ou a contragosto dos Estados, toda vez 
que se derem os casos deste artigo, o qual como as clausulas de qualquer 
contracto ha de ser entendido de modo que não tome ine.fficiente ou burlada a 
intenção das partes, isto é, o direito de inLervenção irá até onde fôr preciso 
para que de facto haja na .federação e nos estados o que estes contractaram 
estabelecer : - um regimen democratico e livre. 

E com isto não se faz mais do que, executando o pacto fundamental, 
cumprir apropria vontade dos estados. 

Mas, Sr. presidente, estal)elecido que a intervenção do poder federal nos 
negocios dos Estados para os effeitos do art. 6. 0 não se pode sob aspecto 
nenhum considerar como uma attribuição inimiga ou invasora dos Estados, 



mas essencial á execução do que os Estados enlre si aceitaram e quizeram , 
rnnvém agora a examinar, na organisação do systemo federa!, a qual dos 
poderes, a qual autoridade ficou competindo esta funcção interventora. A 
expressão " Governo Federal " usada pela constituição suscitou du vidas 
nesta discussão e sustentou-se que era equipolente do Poder Executivo. 

Salvo o muito respeito que devo ás autorisadas opiniões dos nobres 
Senadores que se pronunciaram deste modo, me parece que a intelligencia 
do art. 6. 0 não é nem. deve ser assim restrictiva. 

Os termos em. que o artigo está concebido, sua collocação naquella 
parte, que ainda ha pouco chamei concordataria, a indole do .direito de 
intervenção, os limites que se devem traçar a este direito, tudo isto eslá 
indicando que esta attribuição não póde ser deferida exclusivamente a este 
ou áquelle dos poderes. 

A Constituição muito sabiamente deixou a iniciativá da intervenção ao 
poder a quem as circumstancias do momento ou a natureza do negocio o 
indicassem ; usando da expressão - goverao federal - como em muitas · 
outras partes. a empregou, para a contrapor á outra expressão - podei· 
local. No titulo preliminar e em outras partes usou das formulas : poder <la 
União , Uniào Federal e outras equivalentes, empregando-as no mesmo sen-
tido de • governo federal '" sem precisar no governo federal o Poder Execu-
tivo, o Legislativo ou o Judiciario (nem era occasião de fazel-o, pois sú 
adeante é que, regulamentando-as, teria de attribuir especialmente a cada 
um dos poderes, as funcções que lhe reservou. ) 

A Constituição dos ~stados Unidos Norte Americanos, Sr. presidente, 
nesta parte, no artigo 1 correspondente ao nosso, empregou a expressão : 
" Os Estados Unidos garantirão." A do Mexico diz : " Os poderes da Uniâo 
teeru o dever de " ... A Constituição da Suissa diz : " A Confederação ... " 

O projecto de Cons~ituição dos Srs. Santos vVerneck e Rangel Pestana, 
membros da commissão nomeada pelo Governo Provisorio para elaborar 
es;;e projecto, usou da expressão " o poder federal. " O proJecto da com-
missão nomeada pelo Governo usou da expressão : " governo federal. " A 
Constitniçào promulgaqa pelo Governo Provisorio, por decreto de 22 de 
junho de 1890, usou tamhem da expressão - governo federal. 

E ' assim que o exarp.e da legislação estrangeira, a legislação comparada, 
os precedentes da Cons~ituição, os projectos preliminares da mesma Consti-
tuição, mostram essas expressões com.o equivalentes : União, Poder Fede-
ral, G?verno Federal, e nunca empregadas por synonymia de Poder 
B.x:ecutwo. 

Sr. presidente , si nós quizessemos achar nas palavras - governo federal 
do art. 6. 0

, a indicação, a menção exclusiva de um dos ramos dos poderes 
organisados, teríamos de cahir em grave erro. 

V. Ex. sabe que a Constituição náo é um trabafüo technico ; não foi ela-
borada por uma assembléa de juristas, não foi submettida a uma revisão de 
philologos uem de grammaticos ; não foi, nem deveria ter sido ; ella proveiu 
<le um congresso representativo, que realisava exactamente o que Mirabeau 
dizia dos congressos, quando os comparava a cartas geographicas , trnzendo 
todos os elementos do paiz. 

Não se poderá, portanto, pretendei· que o Congresso Constituinte tivesse 
elaborado um trabalho constitucional puramente technico , ou strictamcnte 
scientifi co, obedecendo a regras invariavelmente fixas, e trazendo definiçôcs 
em termos rigorosamente escolhidos e apurados. 

Nota-se até que ella não prima pela vernaculidade, nella se observa 
muita impropriedade tj.e expressão, muito descuido na redacção. 

Poe occasião de d.tscutir-se na Constituinte o projecto formulado pelo 
Governo Provisorio , chamei , sem autoridade para isto, mas por considerar 
que a materia era de muita importancia, a attenção dos mais competentes 
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para este objecto ; mostrei que a Constituição trazia muitos v1c10s de lin-
guagem, que a desfeiávam e ' ~içá, no .fu~uro, poderiam dar l~gar a ques-
tões; e que, entretanto, poderiam ser ehmmados naquella occas1ão. 

Deve-se ter isto em consideração ao interpretar a Constituição. E assim 
o ensinam tambem os commentadores da Constituição dos Estados Unidos 
Americanos do Norte, a respeito da de seu paiz. 

Co~lley, na sua Historia Constitucional dos Estados Unidos, diz (le): 
" A mere lawer might see in the constitutiou nothing but an ao-reement 

of parties to be. construc~ed.by technical.rules ; it is required an statesman 
to understand its full s1gmficance, an lllStrument of g·overncmcnt instinct 
with life and with autority. n 

E assim alli tem sido entendido pela Suprema Côrte de Justiça, como se 
verifica do que diz Nicoláo A. Calvo (trad. da compilação das Decisões Cons-
titucionaes dos tribunaes americanos, pelo Dr. Orland Bump), tomo I.º, 
pag. 9 (te): 

" A Constituição Federal não deve interpretar-se technicaroente. Foi feita 
para .servir a gr.andes e be?eficos fins, e q~alqu<"r interpretação estreita e 
techmca, qu~ haJa de destrlllr aquelles fins, e claramente uma perver ão de 
seu sentido real. • 

Si, portanto, em sentido rigorosamente technico (e isto ainda se poderia 
pôr em duvida) se devesse enLender a expressão - governo federal - por 
equiyalente de ~o~e~ Exec.utivo, seria licito, seria.preciso, p~a a boa intelli-
genc1a da Const1tmçao, deixar por um pomw o rigor techmco e procurar a 
accepção ruais adequada. 

E assim, Sr. presidente, essa expressão - governo federal - póde. pre-
valecer só de modo que ~ão se .lhe dê _uma interpretação infensa da que 
acabo de apresentar; e aqm se verifica mais uma vez a verdade do conceito 
- que o espírito DiDi.fica e A LETTilA 111ATA. 

Si c:i,uizermos fazer um exame rigoroso dos artigos da Constituição, 
quanto a propriedade e prcisão dos termos nella empregados, teremos de 
colher uma farta messe. 

Vemos a Constituição empregar uma variedade excessiva de expressões 
para fa!lar da União: chama-lhe Estados Unidos do Brazil, União, Governo 
da União, Governo Nacional, Governo Federal, governo, soberania nacional, 
Republica, Nação, Patria, Administração federal, os tres poderes federaes,-
uma duzia de denominações, podendo trazer difficuldades na apreciação e solu-
ção das diversas questões que se possam suscitar na pratica, conforme a 
materia de que se tenha de tratar. 

Na Constituição, para designar o Poder Executivo, temos tambem varie-
dadP. de termos. A Constituição f'alla em Poder Executivo, Poder Executivo 
Federal, Governo, Presidente da Republica, Presidencia da Republica, Presi-
dente da União. Porém, Sr. presidente, nas partes em que a Constituição 
trata das attribuições do Poder Executivo, quando se occupa do modo de 
funccionar deste poder, não lhe costuma chamar - governo federal - ; o 
Poder Executivo está mencionado no art. 23 (te) : "celebrar contractos com 
o Poder Executivo. " 

No art. 29 (ld): <<dos projecto~ offerecidos i;ielo P?der Executi".'º· n 

No art. 34 § 2.º (le): "autor1sar o Poder Executivo a contrah1r empres-
timos." 

No mesmo art. 34 § 21 (le) : • approvar ou suspender o sitio que houver 
sido declarado pelo Poder Executivo. 11 

No art. 37 (te): « envial-o-ha ao Poder Executivo. 11 

No art. 39 (te): • envial-o-ha, modificado em conformidade dellas, ao 
Poder Executivo. • 

DOCUMENTOS PARLAMENTAIIES. - VOL. J. 
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No a.rt. 41 (ltJ) " exerce o Poder Executivo " (E aqui veem o Presidente 
da Republica como chefe da Nação. ) 

Na epigraphe da secção 2.ª, cap. 3. 0 , tit. 2 . 0 (l<!): «do poder executiv0," 
e abaixo della as attl'ibuições do presidente da Republica. 

No art. 60, lettra B (lé): o leis e regulamentos do Poder ExecutivO". 11 

Não emprega a constituição a expressão - Governo ,Federal-<ruando 
quer se referir só ao Poder Executivo. Não lhe chama governo federal, chama 
Poder Executivo Federal, quando trata de licenças para acceitação de empre-
zas e condecorações estrangeiras e de declaração de sitio na ausencia do 
Congresso. 

O SR. LEITE E QrTICICA. - Vejamos agora uma disposição chamando 
governo federal ao Poder Legislativo ou ao Poder :Judicia.rio. (Ha outros 
apartes) . 

O Sn. Jo,fo BARBALHO. - Não é preciso para o caso do art. 6. 0 que a 
Constituição designadamente se r efira ao Poder Legislativo, ao Poder Exe-
cutivo nem ao Poder Federal ; diz - Governo Federal - e este é composto 
dos tres cliffercntes poderes. 

Mas continuando, Sr. presidente, existem varias incorrecções na Consti-
tuição, por exemplo, nos arts. 4 e 60, §§ I, 72 e 25 usa da expressão "Con-
gresso " em logar da expressão " Poder Legislativo 11. 

O art. 4. 0 trata de approvação da incorporação e subdivisão dos Estados 
pelo Congresso. Entretanto o Poder Executivo tem de intervir nisso com a 
sancção, e tratl·a-se não qe um acto do Congresso) só, mas de uma foi 
federal. 

O art. 60. 0 declai·a no § r. 0 (lrJ) : " E ' vedado ao Congresso cornrnetter 
qualquer jurisdicção federal ás justiças dos Estados." Porém realmente 
não é ao Congresso que é vedado isto, mas sim ao Poder Legislativo, porque 
o Congresso, as suas duas casas por si sós, não têm a faculdade de dar nem 
esta nem outra .qualquer incumbencia á jurisdicção dos Estados, e a nenhu-
ma autoridade; sómente p qr lei, isto é, com intervenção do chefe do Poder 
Executivo, da.ela a cornpetencia do legislativo, é que se poderá regular a 
ma teria. 

O art. 72 diz no seu § 25 (lê) : " Os inventos industl·iaes pertencerão a seus 
autores, aos quaes ficará gilrantido po,. lei um privilegio temporario ou será 
concedido pelo Congresso um premio razoavel." De onde, pela differ ença dos 
termos, se poderia inferir CJl!e o tempo de privilegio será fixado por urna lei, 
mediante a sancção do Presidente da Republica, mas quem terá de conceder 
cada premio são as Gamaras Legislativas por si, sem sancção ! 

Porém ha de ser feita essa concessão tambem por lei, intervindo nelle o 
Presidente da Republica e sendo afinal por elle conferido o premio. Congresso 
e Poder Legislativo não são a mesma cousa, em vista do art. 16 da 
Constituição. 

Ainda outra incorrecçij.o, Sr. Presidente, se encontra no art. 48, onde se 
dão como priCJatiCJas do Pr~sidente da Republica attribuições que ellé exerce 
concurrentemente com o Poder Legislativo, sem delegação nem autorisação 
des te, nos casos previstos na Constituição, taes como quanto á promulgação 
de leis, decretação de sitiq, perdão e commutação de penas, declaração de 
guerra. 

Tudo isto vem mencionado corno atribuição exclusiva e priCJatiCJa do 
Poder Executivo, e ao me mo tempo são attrihuições de natureza concurrente, 
que em dadas ci.rcumstan~ias incumbem ao Poder Legislativo tarnhem. 

E a tal ponto descurou-se a Constituição nestas cousas, que o art. 34 
n . 23 estabelece como privativa funcção do Congresso (lê): "Mobilisar e utili-
sar a guarda nacional 0~1 milícia cívica nos casos preCJistos pela Consti-
tuição. 



Entretanto não ha um unico ca o de mobilisação da guarda nacional de-
clarado na Constituição ! De modo que em rigor nunca o Poder Legislativo 
poderá mobilisar a guarda nacional ! 

O ar t. 83, estabelece: " Continuam em vigor em quanto não revogadas 
as leis do ao.Ligo r egimen ... " 

Estas incorrecções, é preciso tarubem que se diga, não são sómente da 
Constituição; na legislação antiga encontra-se muito disto; e nào o estou 
dizendo para diminuir o prestigio da Constituição Federal, gue não foi feita 
como a do imperio no gabinete de uma commissão e por diminuto numero 
de pessoas, sem discussões tumultuarias, sem a lucta e o movimento de uma 
grande assefl?.bléa. 

Temos no velho Co'digo do Processo Criminal uma disposição que auto-
risa o juiz a mandar sahir para fóra - os turbulentos, os que perturbam as 
audiencias ( art. 46). 

O Codigo Penal da Republica tem tambem disposições sujeitas á critica 
debaixo do mesmo ponto de vista. Diz o art. n8 (U) : 

" Constitue crime de sedição a reunião de mais de 20 pessoas ... que se 
ajuntarem para, etc. Reunião dos que se a juntarem. " 

Nesse mesmo codigo a epigraphe do Liv. 2.º, Tit. r. 0 , é a dos crimes con-
tra a cxistencia política da " Republica '» como si a Republica pudesse ter 
outra existencia, que não fosse a exis tencia politica. ~ueria referir-se á 
Nação. 

Portanto, si fossemos agarrar-nos á lettra da Constituição, com todo 
aferro, com supersticiosa referencia e, apegando-nos assim a ella, esquecer 
outras considerações a que devemos obedecer, quando temos de tratar de 
interpretar um texto constitucional, tei}iamos de dar muitas quedas, teríamos 
de commetter muitos erros. 

Para fechar este ponto da minha argumentação invoco o principio geral 
de direito, segundo o qual é preciso dar ás palavras da lei a interpretação 
que mais se coaduna com o fim da disposição de que se trata. 

Este criterio tem sido adoptado tamhem em ma.teria constitucional, em 
jurisprudencia política; e nos Estados Unidos do Norte tem prevalecido na 
exegese constitucional. E' assim que se lê nas Decisões Constitucionaes tradu-
zidas por A. Calvo (Zé): 

" A Constituição invariavelmente usa a linguag·em geral.. . 
Quando as palavras admit~em intelligencias cüfferentes deve prevalecer 

aquella que mais de accordo esteja como o objecto que se tem em vista.» 
E isto, Sr. presidente, é a consagração da nossa conhecida regra do 

direito romano: Quoties idem seT'mo duas sententias e.x:primit, ea potissimum 
accipiatur quce T'ei gerendce potior est. ' 

E desta outra: Sensum, non vana vocabula amplecti oportet. 
Em conclusão, si alguma vez na Constituição os termos " Governo F ede-

ral " querem dizer Poder Executivo, não é no art. 6. 
Aiii essa expressão, deve ser entendida de modo que tenha bastante 

elasticidade para se applicar ás quatro differentes cathegorias de factos enu-
merados nos quatro paragTaphos do art. 6. 0 ; e portanto. n~o. 'se póde d!-zer 
qur a expressão - Governo Federal-, que vem no prmc1p10 desse artigo, 
unica e necessariamente se refere ao Poder Executivo, como não se p odel'ia 
dizer: que se refere só a:o Poder Legislativo, ou só ao Poder Judi~iario; ha ~e 
referir-se áquelle dos poderes que, segundo a natureza do caso, ti vor necessi-
dade e opportunidade de intervir. . 

Sr. J?residente, é sallido que o costume é um optimo inter,Pret~ da lei. 
Optima est enimleg-um interpr·es consuetudo. E embora nos nao tenha-

mos ainda neste ponto precedentes tão firmados, tão seguidam?nte obserya-
dos que possam constituir um bem autorisado costume, todavia posso citar 
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ao Senado casôs em que o Poder Executivo entre nós se julgou sem compe-
tencia para intervir. 

Quando em 1893 se. deu em Pernambuco um conflicto entre o Poder Le-
gislativo do mesmo Estado e o governador, esta questão veiu ao Congresso 
e ao Poder Executivo. Foi aqui discutida; e o Presidente da Republica expe-
diu em 11 de maio daquelle anno o telegrama, que vou ler, ao governador 
do Estado ao presidente do congresso estadual (Zé): 

" O governador constitucional desse Estado é o que foi eleito pelo Con-
gresso do m esmo Es tado, cumprindo-me reconhecel-o como govei~nador legal, 
até que o poder judiciaria resolva questões, que lhe foram affectas. Não tenho 
que interfJir, não só por me faltar competencia como pela ausencia actual de 
causas que motivem e justifiquem a intervenção constitucional do Poder Exe-
cutivo Federal. " 

A decisão contida nesse telegramma reconhece que não é só o Poder 
Executivo gue tem a ftm ção interventora. Por ella o proprio chefe do Poder 
Executivo Julgou-se incompetente para intervir naquelle caso, e allude á 
interferencia do Poder judiciario. (Apartes.) 

Isto foi em 1893. 
O Senado pedira a este r espeito informações ao Poder Executivo; e eu 

vou lêr ao Senado a resposta do governo, embora um pouco extensa. 
E' o aviso de 13 de junho de 1893 (Zé) : 
"Satisfazendo á requisição do Senado, constante do officio de ·25 de maio 

findo, o Sr. Vice-PresideAte da Republica tem a informar o seguinte: 
" O Dr. Ambrosio Mp.chado da Ctmha Cavalcante, vice-governador do 

estado de Pernambuco ppr telegrarnma de 6 do r eferido mez, pediu auxilio 
ao Governo Federal par:t ser mantido na administração do dito Estado a que 
fôra chamado pelo respeptivo Senado, em virtude de ter sido decretada a sus-
pensão do governador, Dr. Alexandre José Barbosa Lima, o qual, apezar 
disto, conservára-se no exercício do cargo. 

" A este telegrammfJ. r espondeu-se declarando que o Governo F ederal 
nfto podia intervir, não &ó por faltar-lhe competencia para decidir uma ques-
tão que estava affectada ao Poder Judiciario, mas tambem porque no rno-
m ento não actuavam causas que justificassem a intervenção constitucional. 

" Posteriormente o mesmo vice-governador r enovou o pedido de apoio 
sob o fundamento de que o Supremo Tribunal deixára de tomar conheci-
mento do recurso que para elle fôra interposto de actos relativos ao gover-
nador. 

"Verifica-se, porém, que este recurso não versava sobre a suspensão 
alludida, e que fôra interposto pelo Conselho Municipal. Prefeito e Sub-Pre-
feito do município do R~cife afim de que fosse declarada a inconstitucionali-
dade da lei em vfrtude da qual o CongressoLegislativo de Pernambuco decre-
tou .que o governador np prazo de 48 horas, a datar da publicação da mesma 
lei, restabelecesse os Cqnselhos Municipaes e Prefeitos dissolvidos por força 
do decreto governamental de 15 de agosto de 189~. 
. Outrosim, vê-se qu~ o Supremo Tribunal Federal não dicidiu " de meri-
tis " e rejeitou o recursµ por competir-lhe pronunciar a inconstitucionalidade 
d e uma lei sómente quando allegada em julgamento de causa litigiosa, devi-
damente discutida. 

" Esta sentença, portanto, em nada alterava o estado da ques tão. 
" Entretanto, tendo chegado ao conhecimento do Governo Federal o texto 

do accordão do Superiqr Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para 
o qual o governador r ecorrera do acto do Congresso Estadoal, declarou-se 
ao vice-governador, que nenhum facto modificára a attitude do Governo Fe-
d eral em relação ao governador eleito, manifestado na primeira resposta, 
porquanto o referido 'fl·ibunal, dando provimento ao r ecurso alludido e jul-
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gando-se competente. " ex-vi" do disposto no art. 83 da lei de r4 de novembro 
de 1891, reconhecera a illegalidade da suspensão, por ter sido decretada em 
virtude de lei que violara a Constituição do Estado ... 

A leitura deste aviso serve-me ainda para responder, de passo, ao nobre 
Senador por Ser~ipe, que tão lucida e proficientemente discutiu es ta questão, 
quando no principio do seu discurso, estranhou que o meu projecto permit-
tisse affectarem-se questões desta natureza aos proprios poderes locaes e 
sómente no caso da autoridade local não poder solver a questão occunente, 
ou si pelas leis do Estado não tiver essa attribuição, caber então a interven-
ção ao Poder Federal. 

Quando elaborei meu projecto já tinhamas precedentes como esse de Per-
namnuco e o do Estado de Alagôas, onde o Superior Tribunal local decidiu 
a questão do prazo, do periodo presidencial ou do governo dalli. 

Os SRs. COELHO E CA111Pos E ÜITICICA. - Dão apartes . 
O SR. JoÃo BARBA.LHO. - Em todo o caso o precedente que invocava é o 

da solução da questão pelos Estados mesmos . 
O SR. CoELIIO E CAilíros. - Dá outros apartes . 
O Stl. Jo.\.o B.utnALHO. - Esses precedentes me servem de argumento 

em todo caso, provando que nos Estados se podem resolver estas questões, e 
quando, nos Estado não haja autoridade, ou a decisão não tenha de preva-
lecer, por circumstancias anormaes, então intervem o Governo Federal. 

Esta parte do meu projecto é mais uma homenagem que presto á auto-
ridade, á soheraiúa estadoal. 

Quero que a intervenção sómente se faça, quando absolutamente no 
Estado não se poder , por meio regular, perimir a contenda. 

Parece-me que, a intervenção deve se fazer do modo como se applicam 
os toxicos na medicina, em dóse minima e cautelosa, e só nos casos <>m que 
não é possível deixar de empregar-se, reservadas as dóses heroicas para os 
casos supremos . 

Portanto, si o Estado póde por si decidir a questão, não tem o Poder 
Federal que intervir. 

Agora consideremos, Sr. presidente, si acaso tomando a expressão -
- Governo Federal - como synonima de Poder Executivo, confiando exclu-
sivamente a este a faculdade de intervir, estarão os Estados mais garantidos, 
mais seg·uros da imparcialidade na decisão do Poder CP.ntral? 

E mesmo ser á o Poder Executivo, em todas as emcrgencias, o poder o 
mais apropriado e mais no caso de exercer a intervenção? 

Será sempre a delle a acção mais salutar, mais ei'ücaz? 
Esta é uma questão, que depende inteiramente das circumstancias. 
Cumpre ter em vista o facto que motiva a intervenção. 
Si se trata de uma invasão estrangeira, não póde ser sinão o Poder Exe-

cutivo, que tenha de intervir, até porque pela Constituição deve immediata-
mente tratar de repellir a invasão, por força do disposto no art. 48 § 8. 0

• 

Si se trata de invasão de um Estado em outro, não póde deixar de ser o 
Poder Executivo; si se trata, em geral, do emprego necessario, immediato, 
urgente da força armada, é ainda o Poder Executivo; mas, não quer isto 
dizer q;ue para todos os casos o interventor só possa e deva ser o Poder 
Executivo . 

E ainda para affirmar com mais segurança o que tenho dito, vou buscar 
o apoio de um dos nossos mestres em materia política constitucional, que 
organisou com os outros secretarios de Estado o projecto de constituição do 
governo provisorio, vou basear-me em um parecer que foi approvado pelo 
Senado e que consagra a doutrina de que não é privativa . e originaria do 
Poder Executivo a intervenção, mas esta pertence ao conJuncto dos tres 
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poderes federaes, " aos tres poderes que constituem o governo federal " para 
servir-me das proRrias expressões do parecer n. 34 de 24 de maio de 1893, 
assignados pelos Srs. Senadores Quintino Bocayuva e Aristides Lobo. 

Depois de transcrever o theor do art. 6. 0 da constituição, diz o illustre 
relator (le) : 

" Do espírito e dos termos deste artigo resaltam varias questõ.es, que 
convem elucidar. 

" Usando desta locução - o Governo Federal - que quiz exprimir o 
legislador constituinte? 

" A que entidade quiz directamente alludir? 
" Ao Poder Executivo da União exercido pelo Presidente da Republica, 

como o chefe electivo da Nação? 
u Certamente, não; mas sim ao co11juncto dos poderes que constituem o 

governo federal da União Brazileira, aos quaes, embora independentes sobe-
ranos na esphera delimitada de suas funcções, traçou raias que não podem 
transportar sem romper-se o equilibrio de todo o nosso mecanismo institu-
cional. " 

Que a intervenção é funcção elos tres poderes e q11e no art. 6. 0 a expressão 
governo federal não quer dizer somente Poder Executivo, - eis o que 
doutrina o parecer, de que foi relator um elos autores da Constituição Federal. 

Foi approvado es te parecer e com a mesma doutrina vemos ter-se con-
formado o parecer n. 77 de 1893, relator o Sr. Aristides Lobo á cerca de uma 
representação do Dr. Albino Mefra, presidente do Senado de Pernambuco, 
reclamando a intervenção ele que tratei ha pouco, por motivo da dualidade 
elo governador, de magistratura e ele corporações municipaes. -

Ao passo que desconhecia a competencia do reclamante para dizer-se 
orgão do Senado de Pernambuco, em nome do qual recorria ao Senado, o parecer 
declarou que : " si effoctivamente a situação de Pernambuco fosse tal como 
a descreve o documento que a comrnissão tem debaixo dos olhos, conviria 
que os poderes federaes tomassem um remeclio fosse elle qual fosse ". 

E' ainda o reconhecimento da competencia, não do Poder Executivo ou 
Legislativo exclusivamçmte, mas dos poderes federaes. E esse parecer é de 
um dos signatarios do decreto n. l ·de 15 de novembro ele 1889, que a prin-
cipio li. 

Não devendo a in~ervençào pertencer privativa e originariamente ao 
Poder Execu tivo, nos casos figurados no começo de meu discurso, mas 
devendo caber-lhe, unicamente nas condições que ha pouco assignalei, e isto 
sob dependencia de conhecimento posteriormente dado ao Congresso, para 
gue elle exerça a fiscalisação que lhe confere o art. 35 § 1.º da Constituição, 
e pertinente examinar si, deante da expressão empregada pela Constituição, 
deve ser attrihuida ao Poder Judiciario a intervenção nos casos a que me 
tenho referido. 

Alguns assim o pensam e á. primeira vista póde parecer seductora esta 
idéa de levar os conflictos que possam motivar a intervenção á decisão de uma 
corporação tão elevada e insuspeita como é o Supremo Tribunal Federal. 

Convém, todavia, ~ttender á índole e missão do Poder Judicia.rio e á 
natureza dos factos que provocam a intervenção federal. 

Mas, Sr. Presidente1 vejo que a hora está terminada e conheço que tenho 
fatigado muito a attenç,ão do Senado. (Não apoiado.) 

E não podendo ago;ra continuar, si V. Ex. permittir proseguirei. amanhã, 
inflingindo ainda ao Se:p.ado o sacrificio ele me ouvir. (Não apoiados .) 

(Muito bem, muito bem.) 
Fica a discussão adiada pela hora, continuando com a palavra o Sr. João 

Barbalho. 
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SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO 

O Sr. João Barbalho. - Sr. presidente, as dífficuldades púl' mim 
hontem allegadas , quando ao entrar nesta discussão, implorei .a benevolencia 

do Senado, hoje ainda mais se accentuam, se aggra-
3. a Discussão vam pelo facto de ter eu de succeder na tribuna, a 

um dos nossos melhores oradores, e quando ainda 
do profecto n. 43. echoam neste recinto os accentos de sua eloquencia 

arrebatadora. 
Não fôra, Sr. presidente, a obrigação de proseguir nas considerações que 

interrompi na sessão anterior, e eu não teria sinão que recolher-me ao mais 
completo silencio nesta occasião; cumpre-me, porém, prose.g-uir no assumpto 
interrompido e concluir o que tinha a expôr. 

Sr. presidente, como eu hontem dizia, a funcção interventora, cab e tam-
bem ao Poder Judiciario, e tem igualmente, corno a respeito dos outros 
poderes, o caracter duplo, que tenho assignalado, de attril)uição repressiva 
e attribuição tuitiva, e é facil de reconhecel-o. 

A Constituição declara que a acção dos poderes judiciarios locaes termina 
com a sentença dos seus competentes tribunaes, sem nada ter que ver com 
isto o Poder Judiciario Federal (arts. 6'r e 62 da Const.) · 

Entretanto, se si dér o caso de habeas corpus denegado pela justiça local, 
cabe recurso para a Justiça Federal, art. 6I citado, § r. 0 , podendo assim esta 
intervir para a defesa. do direito individual. E' a intervenção tuitiva da liber-
dade; é a intervenção Judiciaria Federal para tornar effectiva uma das 
garantias constitucionaes. . . . 

O Poder Judiciario Federal, em primeira, segunda e ultima instancia 
tem tambem attribuição de intervir com o caracter repressivo, quando por 
exemplo trata da punição de crimes de ordem politica. Nesse duplo caracter 
dá-se a intervenção do Poder Judiciario, convindo notar, porém, que elle 
sómente age mediante provocação das partes interessadas , e do Ministerio 
Publico; não tem iniciativa. 

Mas , poderia esta attriliuição interventora exclusivamente pertencer ao 
Poder J udiciario nos casos todos do art. 6? 

Quér se estude a natureza intima do Poder Judiciario, quér a natureza 
dos factos, que podem motivar a intervenção, a resposta não póde deixar de 
ser contraria e esta intelligencia é corroborada pela jurisprudencia dos paizes, 
em cujas Constituições se verifica esta mesma disposição da nossa. 

Nos Estados Unidos da America do Norte, conforme assevera Bryce, 
sempr e, invariavelmente o Supremo Triliunal, só intervem pelos meios a que 
já me referi e nos casos em que em acção ou demanda se pede sua decisão; 
mas, todas as vezes que as questões são puramente politicas, o Tribunal 
absolutamente recusa a sua intervenção. . 

Diz elle na sua obra denominada- Amerícan commonwealth, vol. 1. 0 , (le): 
" The supreme court has steadly refused to interfire in pure political 

questions. " 
E ninguem contestará o caracter essencialmente político de contendas 

relativas ao exercício siroultaneo de dous governadores, ou de dous congres-
sos legislativos em um mesmo estado, para citar um dos casos do meu pro-
jecto. . 

Von Holst, escriptor allemão, que accuradaruente es tudou as instituições 
dos Estados Unidos Norle Americanos, em sua obra traduzida cm inglez por 
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Mason, pag. 236, igualmente assegura que o Supremo Tribunal Federal, 
occupando-se de qqestões legaes, não se julga competente para questões 
" puramente politicas ". 

No caso tantas vezes já aqui citado, do Estado de Rhodes-lsland, onde 
deu-se dualidade de governo, um cidadão, tendo sido preso pelo comrnan-
dante militar de um elos governos, intentou acção por perdas e damnos, 
fundando-se na illegalidade, na inconstitucionalidade do acto da au:toridade 
que o prendera. 

A decisão judiciaria assim provocada teria de pronunciar-se sobre a ille-
gitimidade dessa autoridade, e a questão, corno sabe o Senado, chegou até o 
Supremo Trilmnal Federal, mas o julgado foi que o caso não era da compe-
tencia do Poder Judiciario, pois a materia, quanto á dualidade de governo, 
era puramente política, já estava resolvida pela autoridade a que isso cabia, 
e os tribunaes deviam estar por essa decisão. 

Os casos indicados no meu projecto, que são os de dualidade de governo, 
e illegitimidade, revestindo esse caracter, essa natureza .de facto inteiramente 
politico, escapam, segundo a doutrina e praxe americana, á intervenção do 
Poder Judiciario. 

Esta mesma doutrina é a que vigora na· Suissa. 
A lei organica do Supremo Tribunal Federal da Suissa, descriminando 

as attribuições de toda a natureza, que foram reservadas a esse tribunal, tem 
o cuidado de declarar designadamente aquellas que não lhe pertencem. 

Eis o que determina esta lei a este respeito , segundo o citado J. Dubs 
Droit public de la Conf. Suisse " part. 2.ª pag. 131 (lê): 

cc Sont également soumi~ à la décision, soit du conseil fédéral, soit de 
l' assemblée fédérale : 

§ 8. 0 Les recours concernant l'application des lois fédéralés prévus aux 
arts. 25, 33, 34, 39, 40 et 69 de la Constitution Fédérale. 

§ 9. 0 Les recours contre lé\1 validité des élections·et votations cantonales." 
O que acabo de lêr são artigos da lei orgauica do Tribunal Federal 

Suisso, que assim arredam da competencia delle materias Ç(Ue ficam na alçada 
de outros poderes por sua natureza propriarnente política ou de ordem 
admiuistrativa. 

Percorrendo-se todo o te}í.to da secção 3. ªdo tit. I de nossa Constituição, 
o qual regula as funcções do Poder Judiciario Federal, não se encontra, nem 
por inferencia ou deducção, ljl competencia da justiça para assumptos pura-
mente políticos; não ha ahi :qenhum ártigo que, ainda mesmo por compre-
hensão (by implication, conforme a theoria americana) :preste apoio á opinião 
de que o Poder Judiciario Ff!deral conhece da legitimidade dos governos e 
assembléas locaes. 

Interprete, fiscal e vingador da Constituição Federal, o Poder Judiciaria 
intervém nos Estados, puni1,1do os crimes políticos, julgando os recursos 
intentados das sentenças da justiça estadual contrarias á Constituição Fede-
ral e julgando os recursos de habeas-corpus denegados pelos juizes e tribu-. 
naes locaes. Intervenção de caracter puramente político, essa não lh'a dá de 
fórma alguma a Constituição de 24 de fevereiro de 1891. 

Do que tenho exposto resulta que o Poder Judiciaria, no nosso, como nos 
Estados q;:i.e teem seu governq pela mesma fórma, por mais amplas que sejam 
suas attribuições, não tem interferencia quando se trata de questões que 
assumem o caracter purame:qte político . (Apoiados.) 

Agora tratarei da interferencia do Poder Legisfativo. 
Na expressão - Governo Federal - do art. 6. 0 evidentemente está corn-

prehendida (e seria escusado fazer disso objecto de demonstração) a interven-
ção desse poder, embora não isolada, nem privativa, mas do Poder Legis-
lativo por si e em suas relações com os outros poderes. 
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É attribuição do Legislativo, diz o art. 34, § 33 da Constituição, " decretar 
as leis necessarias ao exercício dos poderes que pertencem á União " (isto é, 
dos que ficaram cabendo a esta na partilha que entre poderes federaes e 
estaduaes fez-se pela Constituição e constam de seu titulo preliminar) e entre 
elles ficou pertencendo á União o de intervir nos casos do art. 6. 0 • 

Demais, o art. 35 § I. 0 attribue tambem ao Poder Legislativo a obrigação 
de providenc.iar sobre as necessidades de caracter federal. Ora, os factos que 
podem motivar a intervenção, interessam á ordem federal. Não ha nada mais 
claro, não ha competencia mais bem defmida. 

Recorrendo ainda á legislação comparada, que tão util subsidio presta 
nes ta questão, como em outras, invocarei de novo a Constituição Federal 
Suissa e lá encontro entre as attribuições da Assembléa Federal, as seguintes, 
no art. 85 §§ ? e 8 : 

" Les affaires de la compétence des deux conseils sont notamment les 
suivantes : 

§ ;.º La garantie des Constitutions et du territoire des cantons, l'inter-
vention par suite de cette garantie ... 

§ 8.0 Les mesures pour faire respecter la Constitution Fédérale et assurer 
la garantie des Constitutions Cantonales. " · 

São attribuições interventoras que estão dadas ao Poder Legislativo. 
E Sr. l?residente, foi um acto de sabedoria dos constituintes attribuir ao 

Poder Legislativo estas funcções, embora tenha a alguns parecido (como aqui 
se tem argumentado) que o dar a esse poder competencia para conhecer de 
assumptos desta natureza, nos quaes tanto pode intervir a paixão politica, 
viria abrir logar á solução final pelo partidarismo. Mas, Sr. presidente, o 
partidarismo não é inconciliavel com a boa política; e cumpre não tomal-o 
sempre á má parte; elle representa principios, aspirações nacionaes consub-
stanciados em grupos de cidadãos, que se interessam pela realisação de 
certas idéas, tem direito de pronunciar-se no parlamento. 

O Sn. LEITE E OrTrcrcA. - E' o que nós não temos, por ora. 
O Sn. JoÃo BAIUlALHO. - Madison, em uma das boas paginas do Fede-

ralist escreveu o seguinte (lê) : 
" Quando a justiça é duvidosa, que melhores arhitros se pódem desejal' 

entre duas facções violentas, cujos debates despedaçam as entranhas do 
Estado, do que os refresentantes dos Estados da União, que não participam 
da animosidade loca ? 

" Nelles a imparcialidade de juizes se une á affeição de amigos. Felizes 
todos os governos si sempre pudessem applicar este remedio a seus males, 
e feliz o genero humano, si sempre se pudesse fazer uso de meio tão efficaz. " 

Sr. presidente, a Constituição da Confederação Allemã tem muito natu-
ralmente alguns pontos de contacto com as constituições dos Estados pro-
priamente federaes. . 

De maneira que nesta perambulação que temos feito pela legislação 
estrangeira, passando a esse terreno limiLTophe do Estado Federal, entrando 
pelo dominio das confederações, vamos ainda ahi achar subsidio muito apre-
ciavel á ma.teria da intervenção; alti vamos vêr, com o exemplo allemão, dar-
se essa attribuição em certos casos ao Poder Legislativo. 

A Confederação Allemã, na sua Constituição de 16 de abril de 1871 con-
sagra esta disposição lê): 

" Art. ;6. Os conflictos constitucíonaes que surgem nos Estados da 
confederação, na constituição dos quaes não está estabelecida autoridade 
para a solução desses conflictos, são a pedi.do de uma das partes, regulados 
pelo conselho federal e si isso não dá resultado, resolve-se o caso por uma 
lei do Jmperio. " . 
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Temos aqui mais um exemplo de conflictos desta natureza serem resol 
vidos p0r lei. 

Tarnbem ahi achou-se que a melhoir maneira que lh.a: para perim.il- os. é 
c0nfial-os á decisão dos. representantes de todas as opiniões do paiz., é 
entregal-os a esses ' juizes alheios ás animosidades locaes: e. que reunem á 
imparcialidade a affeição de amigos, na phrase do publicista americano •. 

Na constituição do Mexico, este assumpto foi regulado depois de urna 
reforma. Lá entende-se que as questões desta natureza ·de:vem ser da 
attribuição do Senado. Não se quiz fazer o Poder Executivo. o arbiilllo e 
supr emp regulador. Veja-se o art. 72, B - ns. V e V:f da c<iJ.ns:tituiçã.o do 
Mexico: 

" B. O Senado terri o Poder exclusivo de : 
" V. Declarar que ha cessação de poderes constitucionaes, Legi&lativo e 

Executivo de um Estado e que é caso de ser nomeado um governador pro-
visorio que convoque os eleitores conforme ás leis constitucionaes desse 
Estado. 

A nomeação d,e governador pro-visori0' será feita peio :Poder Rx:.ecufil-vo 
fedei·al com approvaçã.o do Senado, da commissãn permanente. Esse g.over-
nador não poderá ser eleito governador constitucioiJJ.al nas eleições que se 
fizei·em por força do decreto de convocação por elle expedido .. 

VI. Resolver os conflictos politicos. quer sejam entre os poderes de um 
Estado quando um delles tenha rec.orrido ao Senado, quer, em consequencia 
desses conflictos, haja perturbação da ordem constitucional por via. das 
armas. 

Neste caso, o Senadq proferirá sua decisão conformando-se com a 
Constituição Federal da Rypublica e a do Estado. A lei regulará. o exercicio 
desta. attrib~ção e da do. ~t. anterior. " . _ 

Sr. presidente, o gran,â.e mestre nesta mater1a, o. qual condens<!m tao 
boas doutri'nas no. seu substancioso livro '" Prmcipios geraes da lei 
Constitucional dos Estado11 Unidos '" Thomaz Cooley,:tem um capitulo, do 
qual não posso furtar-me ~,t lêr alguns trechos ao Senado, porque esclarecem 
de tal modo a questão, quie nos poupam mais reflexões a este respeito . (lê) : 

"Mudança de gopernp. - Uma vez estabelecido em uin Estado um 
g,overno republicano, póde perigar., ou ser posto de parte (a ponto de pedir 
a acção do Congresso em seu favo·r} por um dos varios modos s·egam.tes: 

" 1. 0 Pela acção hostil de algum poder estranho, que tome posse militar 
do territorio de um Estado, e estabeleça algum governo, ~em ser estabelecido 
pelo proprio povo. Um t9'1 governo não seria republicano, qualquer que 
fosse a sua fórma, porque não exprímiria a vontade do povo governado, 
porém a do poder esrranhp, que o estabeleceu. 

11 2. 0 Pela acção revolµcionaria do proprio povo, insurgindo -: se violen-
tamente contra as autoridades constituidas, e pondo d'e parte o governo, 
substituindo-o por outro, ou tentando fazel-o. Neste caso, os Estados 
Unidos seriam chamados a agir, fosse qual fosse a forma de governo, 
que se pretendesse. Tendo-se estabeleci'do as condições necessarias para 
mudanças na Constituição sob fórmas regulares e pacificas, sem recurso á 
revolução, n;lo se considera toleravel em tempo algum a revolução pela 
força . 

11 A theoria de que o povo póde á v.ontade mudar as suas instituições, 
está por emquanto subordinada á sua Constfütição, a qual pode ser 
mudada por certo modo e13pecial, mas por· illação acceita não o póde ser por 
outro modo diverso. 

11 Quando se attenta contra. as institnições, procurando mudal-as por 
qualquer dos modos ac~ma especificados, é dever do go·verno federal 
interpor-se , e proteger o i,:iovo do Estado, defendendo o governo existente 
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pelo emprego da força militar, em toda a extensão, se for preciso, do poder 
NacionaI. 

" 3. 0 Observando st-rictamente as formas prescriptas pela Constituição 
do Estado, para revel-a ou emendal-a, seria possivel ao povo desse Estado 
e-ffectuar taes mudanças, assim como prival-a de seu caracter republicano. 

" Poderia por tal modo estabelecer uma monarchia, ou restringir o 
suffragio de tal maneira que privasse inteiramente a representação do seu 
caracter popular, e deste modo estabelecesse uma aristocracia; e seria então 
o dever do Congresso intervir. 

" Mas era preciso examinar primeiro si as mudanças feitas errun tão 
radicaes em sua natureza, que tornassem o governo não republicano ; e 
uma decisiio negativa proferida pelo. Congresso seria final e concludente 
contra a intervenção. 

u E' sempre possível que o Congresso possa arrogar-se mudanças no 
governo de um Estado por ser elle incerto, quando realmente não é, e para 
transtornar, ou subverter instituições, com as quaes elle não tem o direito 
de se occupru.·. 

" Isto quer dizer, que qualquer poder, embora necessario e embora bem 
estabelecido, póde commetter abusos ; mas em cada Estado deve haver 
algum tribunal para resolver todas as controversias provaveis ; po1·ém, 
como o Congresso está constituído juiz final neste caso, não pode haver 
appello ela sua decisão senão para a resistencia armada. . 

" Reconstrucção. - Toda a vez que o governo de um Estado tiver sido 
deposto por meio de rebel:lião, ou por meio de outra força, tornar·se-ha 
necessario á autoridade existente intentar os meios ele restaural-o. 

" A autoridade mais propria para este fim parece ser a legislatura ela 
União. 

" Como no caso de territorios, se o povo elo Estado, por acto espon-
taneo, organisasse um governo isento de qualquer objecção para si, elle 
poderia ser reconhecido, e o Estado admittido á representaçiio na constancia 
delle. · 

" Mas, para prevenir confusão, seria prudente, sinão absolutamente 
essencial, tornal-o habilitado por qualquer acto. 

" Reclamações em conjlicto relatioamente ao gooerno. - Quando si 
levanta uma controversia a respeito do facto de se ter estabelecido como 
Constituição de um Estado um instrumento particular, e ha reclamantes a 
favor e em opposição a ella, ou quando as repartições executivas ou 
legislativas de um Estado são objecto de contenda, suppõe-se sempre que 
ha nesse mesmo Estado autoridade propria, legitima e etrectiva para decidir 
a disputa. ' 

" Não é negocio que dê direito á autoridade federal para intervir em 
taes casos, a menos que seja regularmente convidada para conceder 
pt·otecção contra a violeucia. 

" Taes contendas devem ser decididas pelos Tribunaes do Estado, 
quando o caso é tal que admitta isso, ou pela camara estadual, ou mesmo 
pela acquiescencia do povo em virtude de reclamação de uma das partes ; 
e o Governo Federal deve acceitar a decisão como final. 

" As autoridades federaes não podem intervir nas questões ele regula-
ridade, que respeitam a economia do Estado, ou nas questões daquillo que 
é proprio e atlinente aos negocios do Estado. 

" Comtudo, no caso ele ser contestado um gooerno elo Estado, póde 
tornar-se necessario ás repartições politicas do gooerno dos Estados Unidos, 
no cumprimento de seus proprios deveres, reconhecer um dos dous 
governos como legitimo; e quando isto tem logar o reconhecimento obrigarâ 
o governo dos Es·tados Unidos em todas as suas dependencias e tambem 
ao povo. 
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" JnCJasão e insurreição. - Incumbe tambem aos Estados Unidos pro-
teger cada Estado contra a invasão, e a pedido da legislatura estadual, ou 
do executivo quando a Camara não póde ser convocada, contra a violencia 
domestica. Este artigo, como se tem dito com verdade, torna-se uma 
immensa acquisição de vigor e força addicional para auxilio do governo de 
qualquer Estado no caso de rebellião interna, ou insurreição contra a 
autoridade legal ; emquanto, por outro l ado, pela necessidade do pedido de 
auxilio, desapparece todo o pretexto para a inte:cvenção nos negocios 
do Estado sob cõr de protegel-o contra a violencia illegal. 

O que expõe assim o publicista americano é o que eu queria no meu 
projecto ; e desde que nos casos figurados o Estado resolvesse em tal ou tal 
sentido, sua decisão prevaleceria, o poder federal não teria mais que 
intervir, salvo para fazer effectiva pela força, sendo necessario, esta decisão. 

O SR. LEITE E. 01nc1cA. - Seria mais conveniente adaptar a Consti-
tuição o recurso para o Tribunal Federal. 

O SR. JoÃo BAnBALHo. - Dessa excursão pelo estrangeiro, Sr. presi-
dente, voltemos agora para a casa, onde vamos achar a boa doutrina no 
parecer de que aqui li hontem uns trechos e é opportuno lêr outros hoje. 

Eu tinha protestado que a expressão Goçerno Federal, comprehende no 
art. 6. 0 da Constituição, o governo da nação com os seus apparelhos, 
constituido com os tres poderes em que está dividido. 

Venho achar esta doutrfua muito hem explicada no parecer n. 34. 
de 1893, que, referindo-se a um projecto de intervenção no Rio Grande do 
Sul, e que naquelle t empo for;i apresentado ao Senado pelo nosso illustre e · 
mallogrado collega o Sr. Theodoreto Souto, - depois ele expor a summa do 
projecto, diz (lê) : 

" A commissão, relendo q capitulo 3. 0 · da ConstituiçãO da Republica, 
que tem por titulo - Das attrfbuições do Poder ExecutiCJo, - não encontra 
em nenhum dos paragraphos p.o art. 48 (todo elle comprehensivo das refe-
ridas attribuições) . clausula al!fuma pela qual se faculte a& Poder E;"'í',ecutiCJo 
permissão para qual interCJir nos Estados, directa ou indirectamente, por si 
ou delegado seu, salvo nas hypotheses previstas no § 15, o qual é concebido 
nos seguintes termos : " Declftrar por si ou por seus agentes responsaveis 
o estado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos casos de 
aggressão estrangeira ou grave commoção intestina u (art. o. 0 , n. 3, art. 34, 
n. 21, e art. 80 da Constituiçãp). 

" Já se vê pois, que en,tre as attribuições constitucionaes do Poder 
ExecutiCJo não existe a de poder interCJir nos Estados sinão nos casos 
especiaes e para o afim e pela fórma determinados no § r5 do art. 48, isto 
é para exercer o poder marcial em casos urgentes e isso mesmo somente na 
ausencia do Congresso Nacional. ,, 

E depois de aclduzir que esse lprojecto pretende entranhar disposições e 
principias repugnantes á nossa fórma de governo, o parecer transcreve o 
art. 6. 0 da Constituição Federal e o commenta da seguinte fórma (lêj: 

" Do espirita e dos termo13 deste artigo resaltam varias questões que 
convem elucidar. 

" Usando desta locução - o Governo Federal - que quiz exprimir o 
legislador constituinte ? 

" A que entidade quiz dir~ctamente alluclir? 
" Ao Poder Executivo da União exercido pelo Presidente da Republica, 

como chefe electivo da Nação ? 
'' Certamente, não ; mas 131im ao conjuncto dos poderes que constituem 

- o GoCJerrw Federal da Uniãp Brazileira, aos · quaes, embora independentes 
e soberanos na esphera delimltada das suas funcções, traçou raias que não 
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podem ser transpostas sem romper-se o equilibrio de todo o nosso mecanismo 
institucional. 

" A' commissão parece clara a intenção do legislador constituinte e nada 
obscura a locução por elle empregada; mas quando fosse ella dubia, quando 
não fosse esta a comprehensão exacta do espírito do art. 6. 0 da Consti-
tuição, e quando es ta não fosse a melhor definição dos termos em que está 
redigido, a boa hermeneutica nos aconselharia a procurar na Constituição 
dos Estados Unidos da. America a disposição similar e referente ás mesmas 
prescripções constitucionaes do art 6. 0 • 

" Eis o que diz a Constituição Americana na sua secção IV : 
" Os Estados Unidos garantirão a cada Estado nesta União uma fórma 

de governo republicano e protegerão a cada um delles contra a invasão e a 
pedido da legislatura ou do executivo (quando a legislatura não possa ser 
convocada) contra violencia domestica. 

« Referindo-se a esta disposição, diz um dos commentadores da Consti-
tuição Americana : 

" Este é o unico caso em que o governo pelo seu nome collectifJo se 
obriga ao cumprimento de um dever. 

" Neste caso a obrigação é dos Estados Unidos para com. os Estados. " 
" Com ligeira differença nos termos, esta é a mesma disposição contida 

no art. 6. 0 da nossa Constituição, e embora sejam es tes diversos, é a mesma 
a idéa contida nelle, e é o mesmo o espirita que anima as palavras 
empregadas. 

" O Governo Federal no Brazil, como nos Estados Unidos da America, 
compõe-se de tres poderes : - O Legislativo, o Executivo e o Judiciaria. 
Foi. portanto, a esses poderes reunidos que a Constituição irnpoz a 
1·estricção contida no referido art. 6. 0 , prohibindo-lhes a intervenção nos 
Estados, salvo nos casos especificados nos seus ns. r, 3 e 4 e para os fins 
nelles de terminados. 

" Facilmente se coml?rehende que sendo a Nação Brazileira uma Repu-
blica Federativa constitmda pela união perpetua e indissoluvel das antigas 
provindas eril?idas em Estados autonomos e independentes com as limi -
tações, estatmdas no nosso estatuto fundamental, não podia estar na 
intenção do legislador constituinte conceder a um só elos poderes ( e princi-
palmente ao Executivo) a faculdade de intervir nos Estados, dando-lhe 
competencia para discernir por si só qual a fórma republicana do seu 
Governo e qual a legitimidade dos poderes locaes nelles existentes . . 

" Si ao Poder Executivo se concedesse essa faculdade, minada pela base 
ficaria a federação dos Estados e a União Brazileira vacilante no seu 
alicerce, facilmente se esboroaria ao primeiro golpe que sobre ella vfürasse 
o mandataria infiel que acaso subisse ao poder. 

" Em taes condições não teríamos um Presidente da Republica, mas um 
verdadeiro dictador e a força centrifuga do poder não contrabalançada pela 
!'orça centripeta, daria Jogar á installação de um cesarismo avassallador e 
incontrastavel . .. .. ... . .. ..... .... . . .. .. . ... .. .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

O parecer entra depois em considerações quanto á normalidade do 
governo do Rio Grande do Sul, sobre a legitimidade dos poderes ahi 
existentes e conclue desta fórma (le) : · 

" Si ha necessidade (e a commissão não cogita agora desta questão) de 
regular-se o modo pelo qual deve ter execução o que está disposto no art. 6. 0 

da Constituição, esta necessidade só poderá ser satisfeita po1· uma lei de 
caracter geral e não por meio de resoluções parciaes concernentes a este ou 
áquelle Estado. 
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Assim pensando, julga a commissão e este é o seu parecer: 
Que o projecto apresentado pelo Sr. Senador Theodoreto Souto nã@ 

deve ser adoptado. 
Sala das commissões, 24 de maio de 1893. - Q. Bocayu()a, relator. -

Aristides Loho. (De accordo~ mas com uma ponderação a fazer.) 
E, portanto, Sr. presiaente, escudando-me ainda em tão autorisado 

parecer, robusteço-me na opinião de que, segundo. tenho cumpridamente 
demonstrado por todo o genero de argumentos, a funcção da interferencia 
do poder federal nos negocios locaes compete ao Governo Federal em seu 
conjuncto, funccionando cada um dos poderes segundo a circumstancia e a 
natureza do negocio sobre os quaes tiverem de intervir. 

E com o que no desenvolvimento desta idéa tenho exposto e tomado 
em consideração, respondo aos que teem entendido que é preciso deferir 
esta attribuição interventora ao Supremo Tribunal Federal como uma 
especie de arbitro para conhecer e regular por sentença a situação politica. 
dos Estados, conflictos de ordem política entre seus poderes, etc. 

Este appello a tribunaes, este recurso extraordinario, este alvitre 
anomalo, de dar funcção especial á. justiça sobre casos meramente politicos 
revela, permittam-me dizer, urna falta de boa orientação na materia, e é o 
esquecimento de que a Constituição é um systema orga.nico para regular 
todos os casos que no governo surg·irem e dentro della, com certeza, e sem 
necessidade de enxertos, encontra.remos todas as medidas necessaria.s á boa 
governação e o remedio a.pplica.vel e salutar em quaesquer circumstancias. 

Foi em virtude de uma desorientação dessa natureza. e do esquecimento 
dos principios que Saint Just, I o celebre convencional, salüu-se um dia com 
o seguinte projecto que se lê na introducção da " Historia. do governo parla-
mentar " por Duvergier de Hauranne (l&) : · 

'' Art. ·1.º As municipali~ades elegerão, de dous em dous annos, na 
occasião da renovação das legislaturas , seis velhos notaveis pelas suas 
virtudes aos quaes incumbirá apaziguar as sedições. 
· " Art. 2. 0 Estes velhos se ornarão de uma bandeira tricolor e de um 
penna.cho branco e, quando assim apparecerem, o povo guardará silencio e 
prenderá os que continuarerq em tumulto . O povo toma por a.rbitros os 
velhos . 

Art. 3. 0 Si a perturbação continúa, os velhos annunciam o luto da lei. 
Os que insultam um velho s40 reputados má.os e perdem a qualidade de 
cidadão ... " 

·Este singular projecto eu p lemb ro simplesmente para mostrar até onde 
podem chegar os espiritos que se desvairam, abandonando os principios, 
unicos que podem encaminhar á boa solução, á solução natural e razoa.vel 
da questão. 

Sr. presidente, como resumo destas considerações, pedirei licença ao 
Senado para ler um trecho de um escritor que citei ha pouco, Von Holst, 
apezar de já estar abusando de ma.is destas leituras (não apoiados); mas, 
tenho necessidade de fazel-a.s para procurar apoio e autoridade ás minhas 
palavras, que não ateem. (Não apoiados.) 

O SR. LEOPOLDO DE BULTIÕEs . - V. Ex. a tem de sobejo . 
O Su. JoÃo BARBALno. - (Lê) : 
" Só uma questão póde haver (trata-se de saber si o governo de um 

esta.do é republicano) e a qua.f dos poderes pertence a decisão definitiva.. A 
côrte suprema t em resolvido ~sta. questão, estabelecendo que o Congresso 
deve decidir o caso, e os tribunaes e o Presidente da Republica devem estar 
por essa decisão como final; como não é uma questão legal, mas puramente 
politica, isto não pôde ser recusado . .. 



" ü Congresso póde se achar ém situação de poder e muita vez de dever 
decidir qual é a lee-itima de duas constituições e qual é o legitimo dos dous 
"'Overnos que tenha um Estado. Embora se ad.mitta em principio que o 
Estado mesmo resolva sua questão, todavia o governo federal póde ser 
obrigado a pronunciar-se por um ou por outro (governo ou assembléa local). 
E neste caso sua decisão é a])solutamente final. 

" A interpretação acceita da palavra " republicano " confere ao Con-
gresso determinar não só si a fórma do governo dos Estados é a republi-
cana, mas ainda si os Estados na realidade são republicas. De mais o 
exercício desse direito póde em _certas circumstancias tornar-se um dever 
imperioso . " 

O Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES. - Isto é uma sentença? 
O SR. JoÃo B.A.Rniu.110. - E ' um trecho de Yon H-0lst. - Constitucional 

Law, pag. 236, traducção de Mason.. 
E' uma obra muito <Criteriosa de autor allemão que merece o ser 

traduzida rios Estados Unidos. 
Está escripta, si assim se póde dizer, em espirito allemão, com superior 

espirito de observação, -sem enthusiasmos, sem exagero, e com fidelidade. 
Sr. presidente, encerrando esta parte das considerações que me 

propunha a fazer, e apezar de já ter-me estendido 'tanto, não posso deixar 
de tomar em consideração ·O projecto que foi votado em 2.ª discussão. 

Peço licença a@s nobres senadores seus autores para fazer algumas 
reflexões muito ligeiras, muito curtas. 

O art. r. 0 no seu § 1. 0 estatue o seguinte (Zé) : 
• Art. 1. 0 A intervenção de que trata. o art. 6. 0 da Constituição Federal 

far-se-ha effectiva nos termos desta lei. 
§ I." Nos casos dos ns. 1, 3 e 4 do referido art. 6. 0 , o Poder Executivo 

poderá intervir para os fins nelles indicados. n 

Esta expressão - poderá - não virá cercear em certas occasiões, a 
acção do Poder Executivo? Em dadas circumstancias não deverá elle desen-
volver a intervenção? Não seria melhor dizer - de()erá inter() ir? 

Os factos podem impôr a :r;iecessidade de interferencia sem demora, 
immediata, obrigatoria e prompta. 

Quando a intervenção fõr necessaria para cumprimento de sentenças ou 
leis federaes, tambem este - poderá - do§ 1. 0 não é sufficiente. 

Dada a sentença federal que obrigue ao Estado e verificado que elle 
obstina-se contra ella, não é indeclinavel e forçada a intervenção do execu-
tivo, desde que a acção do judiciado precisa de seu apoio? 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs. - Deve suppor que o Governo cumpre a 
sua missão. 

O SR. JoÃo BAlIBALHO . - Acho que se podem dar certas circumstan-
cias, em que o Poder Executivo tenha necessidade de ter a iniciativa da 
intervenção, na ausencia do Congresso; no caso de invasão, do § 1. 0 do 
art. 6. 0 , o Poder Executivo deverá logo intervir; no caso do § 3. 0 tambem, 
desde que tiver a requisição do governo estadoal; no caso do§ 4.0

, desde 
que for mister promptamente fazer executar as sentenças e as leis federaes. 

O Su. GONÇALVES CHAVES. - Isto fica a juízo delle. 
O Sa. JoÃo BA.RBALHO. - Logo convinha antes dizer - de()erá. 
Ainda o § 2. 0 estabelece o seguinte (lé) : 
" § 2. 0 No caso do n. 2 compete privati()amente ao Congresso determinar 

a in~er.venção regulando os ter~os della; quando, porém,_ for. urge_n~e 
reprimir a separação de um ou mais Estados, o Poder Executivo mtervrra, 
na ausencia do Congresso. " 
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O Poder Executivo intervirá, diz a segunda parte do paragrapho que 
acabo de lêr. 

Porque razão não se diz a mesma cousa no § r. 0 do art. 1. 0 ? 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES. - Ahi ha uma hypothese perigosa. 
O Sn. JoÃo B.<illBALHO. - Para reprimir a se_paração de um ou mais 

Estados, diz o mesmo paragrapho, o Poder Executivo intervirá na ausencia 
do Congresso. 

Mas a necessidade de reprimir a separação de um Estado póde appa-
recer, mesmo não se dando a ausencia do Congresso. E assim, dada ao 
Poder Executivo a faculdade de intervir por motivo de separação, . desde 
que ella tenha disso necessidade, attendeudo á urgencia, a l?resença do 
Congresso não deverá atar-lhe as mãos ; elle deve providenciar, mandar 
tropas ao Estado e a bem da União fazer tudo o que, em tão grave conjunc-
tura, não possa ser adiado sem perigo para ella. 

O Sn. GONÇALVES CHAVES. - Nesse caso, elle póde intervir perfeita-
mente. 

O Sn. JoÃo BARBALHO. - Aqui diz-se - na aiisencia do Congresso -
mas póde dar-se o caso do Congresso estar funccionando e o E:içecutivo não 
possa quedar-se, sem grave damno. 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs. - Ahi o Congresso constituir-se-ha em 
sessão permanente. V. Ex. sabe que isto é a mesma cousa que o estado de 
sitio . 

O Sn. JoÃo BARBALII;o. - Neste mesmo paragrapho, Sr. presidente, a 
expressão - compete priyativamente ao Cong·resso - merece reparo. Mas 
seria ao Congresso ou ao Poder Legislativo que os nobres autores do 
projecto se queriam referir? Não se poderá suppõr, dispondo-se por este 
modo, houve o pensamen,to de eliminar a sancção, de excluir inteiramente o 
Poder Executivo? 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs. - Exactamente, porque trata-se de uma 
resolução, 

O Sn. JoÃo BARBAL!'.º· - O pensamento da commissão foi tirar a 
sall:cção ~o Poder Exe.cufivo? Mas, nesse caso me parece, que a sancção 
seria mais uma garantia. 

O art. 2. 0 , Sr. presifl.ente, contém uma disposição, que me parece da 
maxima gravidade e exiremo perigo e uma disposição, _que me parece 
escusada. 

O art. 2. 0 , § 1.0 , declara que fica o Poder Executivo autorisado a mobi-
lisar a guarda nacional el,ll todo ou em parte. 

Parece-me que ha urqa exageração de cautela nesta disposição - mobi-
lisar toda a guarda nacional da União. 

O Sn. SEVERINO VIBIJli· - Isto é no caso de invasão. 
O Sn. JoÃo BAnnALHO. - Mas, a miul1a observação não versa simples-

mente sobre a guantidade de força local, municipal, guarda nacional, que 
se queira mobilisar, é sobre o proprio facto da autorisação nos seus effeitos 
e resultados praticos. V , Ex. sabe, Sr. presidente, o que vae nisso com 
relação á lavoura, ao c0:mmercio e a industria, a toda á vida activa da 
Nação. O que é a mohilisação? Pergunte-se ao operario, ao artista, ao 
lavrador, ao commercia~1te, arrancados do logar onde vivem, onde pelo 
trabalho concorrem para o bem publico e são inopinadamente arrastados 
para longe, sem tempo e muitos, a maior parte , sem meios de providenciar 
quanto ao lar que abandonam, quanto a seus interesses e negocios que 
sacrificam. : 
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Mobilisar a guarda cidadã é produzir o maior dos vexames, é necessa-
riamente causar gravíssimos prejuízos a todas as classes da sociedade; 
embora seja isto em nome ele interesse ela mais alta monta e reclamado por 
perigo gravíssimo, só deve ser autorisaclo, cleante de uma causa, cuja 
pressão seja tamanha, que exija o emprcg·o desses meios extremos. 

Mas tudo isto fica sendo uma livl'e faculdade do Poder Executivo, do 
poder que mais facilmente abusa, do poder cujos abusos são a preocupação 
elos publicistas e das constituições . 

Parece-me, Sr. presidente, que muito avisada e sabiamente a Consti-
tuição declarou que isto seria da competencia privativa do Congresso. 
Quando fôr occasião, o Poder Executivo, que tem á mão o exe1·cito e a 
armada, si precisar ele mais tropa, peça-a ao Congresso e sendo então 
necessaria a autorisaçáo, não lhe será negada pelos representantes da nação, 
o que evitará mobilisação feita fóra elas condições regulares e em circums-
tancias imperiosas; sómente cm momentos supremos haja esse vexame, 
esse incomparavel incommodo e damno para os artistas, para os operados, 
para os homens laboriosos, que tanto servem á patria nas fabric.as, que 
irão ficar desamparadas, nas officinas que ficarão desertas, no commercio 
que ficará quasi ao abandono e quiçá em muitos logares inteiramente para-
lysado ! 
. Tamanho foi o escrupulo da Constituição nesta materia que, tendo dito 
que só o Poder Legislativo terá competencia para autorisar a mobilisação da 
guarda nacional, " nos casos em que a Constituiçáo o admitte, ,, 11ão faz 
entretanto menção de caso algum. Tamanha foi a preoccupação, que parece 
que ni'.'to se atreveu o indicar os casos. 

E como é que tomamos esta attribuiçáo e vamos entregal-a ao Poder 
Executivo que, por suas t endencias naturaes ao abuso, póde serv ir-se deste 
acto como arma de perseguição áquelles que não forem adeptos do governo; 
que pode fazer dist<? me<?hanismo de 01·el~m. p_arti~ar.ia e pol~tica? Desse 
modo toda essa prevldencla e zelo da Const1tmçao nao se poderao converter 
mais em pressão e insupportavel onus para o cidadão, do que em garantia 
publica? 

A disposição do n. 2 desse artigo autorisa a abertura de creditos 
extraordinarios para occorrei' ás despezas de intervenção. 

Os nobres Senadores que subscreveram este projecto são quasi todos 
membros da Commissão de Finanças, e não foram escolhidos para esta 
Commissão sinão porque tem muita competencia e autoridade na materia; 
quem o diz não sou eu só, são os votos do Senado que os elegeu para esta 
Commissão e são os seus pareceres, os seus trabalhos, seus serviços. 
SS. Exs. não deviam, portanto, esquecer que na lei n. 589, de 9 de setembro 
de 1850, ha o art. 4. 0 , § 2 . 0 , que determina que quando o corpo le~islativo 
não estiver reunido e houver necessidade urgente de certas a espezas 
" poderá o Governo abrir creditos extraordinarios para occorrer a serviços 
urgentes e extraordinarios não co'mpreheudidos em lei de orçamento por 
não poderem ser previstos por ella. " 

O Sn.s . SEVERINO Vmnu., GONÇALVES CHAVES E OUTROS. - Dão apartes. 
Os Sn. JoÃo BAnBALIIO. - Parece que esta disposição de lei abrange o 

caso do projecto. Não havia, portanto, necessidade de se estabelecer uma 
nova , quaudo já existe em termos taes que póde ser muito utilmente 
applicada. 

UM. Sn. SENADOH. - Dá um aparte. 
O Sn. Jo,\.o BARBALHO. - Porém a lei diz (l§) : " serviços nrgentes e 

extraordin.arios não comprehendidos em lei de orçamento, por não poderem 
ser previstos por ella '" 

Sr. presidente, poderia adduzir ainda algumas outras considerações, 
DOCU111EN1'0S PARLAMENTARES. - VOJ,. J. 80 
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mas 'devo confessar que tenho abusado extraordinariamente da pa'ciencia 
·do Senaâa (não apoiados) e devo agradecer.!lbe de co1·ação ter-se 'élado a 
•tamanho enfado, ouvindo a quem não póde ·trazer cousa alguma para a 
·(j]jscussão mão àpoiados). . 

Sr. presid-ente, ao começar comparei esta discussão á enchente do Nilo; 
é ainda o ~rande 'rio egypcio 'ê{ue me vem fornecer o fecho 1de'ste fl.esalinbado 
i::li:S'Curso . .!!;' uma reminiscencía de leituras de ou:'tro's têmpos, 'e 0 frenado 
me relevará citar-lhe estes conhecidos versos : 

Por la'rgo camp'o, indomito e fremente, 
Corre o Ni'lo espumoso; 

Fel'oz alaga a rapida corrente 
O Egy:pte fabuloso; 

Mas, si na gran carreira, ás ondas grato, 
Tribu,to de caudaes rios acceita, 

Soberbo niío rejeita 
Pobre feudo de incognito regato. 

Peço desculpa ao Sena:do; aqu:i. fica meu pobre feudo, já que não poss-o 
d"at cousa melhor. (ll1uito bem.) 

O Sr. Pesidente. - Declara que estando adeantada a hora e 
achando-se muito reduzido o numero dos Srs. Senadores presentes, fica 
adiada a discussão. 

SESSÃO bE 16 DE SETEMBRO 

São lidas, apoiadas e ppstas conjunctamen:te em discussão as seguintes 
Emendas: 

Onde convier accrescente-se : 
3." tliscussão Art. Logo que for levada ao conhecimento do 

do ·projecto n. 43. 
Congresso a denuncia de actos ou factos passados 
no!J Estados e que se diga constituirem attentados 
COIJ.tra a fórma republicana federativa, reunir-s·e-

hão as Commissões 'de Constituiçõ·es das duas Gamaras, afim de juntas 
examinarem o caso denúnciado. 

'.Art. . Fixará então a Commissão Mixta um prazo sufficiente para 
que todos os cidadãos in~ressados na questão possam adduzir informa-
çõés, quer mandando-as por escripto, quer vindo pessoalmente prestar seus 
depoimentos. 

Art. . A Comm~ssão Mixta cornmunicar-se-ha officialmente, em nome 
do Congresso Nacional, quÇ)r com o Governo dos Estados, quer com outras 
quaesquer autoridades ou funccionarios federaes ou estaduaes, afim de pedir-
lhes todas aquellas informações que possam esclarecel-a sobre o caso em 
questão. 

Art. . Findo o prazo, a Commissão apresentará ao Congresso o seu 
parecer, concluindo, caso i1aja lagar, por uma resolução ou um projecto 
de lei. 
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Art. . São attentatorios contra a fórma rnpublicana federativa os 
actos politicos que, praticados ou 11ão reprimidos pelos Governos dos 
Estados, forem contrarios aos principios consagrados nos arts. I.º, 63,, 6$ 
e 72 da Constituição Federal. 

S. R. - Sala das sessões, II de setembro de 189'1>. - Virgilio Damasio. 
Ao '§ 1. 0 do art. 1. 0 : 

Em logar de - poderá intervir - diga-se - intervirá. - J. Corrêa de 
A1·auj(). 

Ao§ 2 .0 do art. i. 0 : 

Em logar de - quando, porém, for urgente, etc., - diga-se : - except<;> 
quando for urgente reprimir a separação cfe um ou mais Estados, pois nesse 
caso o .Poder Executivo intervirá, providenciando como julgar conveniente 
aos interesses da União. - J. Corré'a de Araujo. 

Ao art. 4. 0 : 

A requisição a que se refere o n. 3 do art. 6. 0 da Constituição Federal 
sómente pôde ser feita p elo chefe do Poder Executivo do Estado. - J. Corrêa 
de Arau,jo. 

Ao § 2. 0 art. 1.0 - Supprima-se a palavra - privativamente. - Co1'rêa 
de Araujo. 

O Sr. Corrêa de Araujo. - Sr. Presidente, não venho discutir nova. 
mente a questão do direito de intervir nos negocios peculiares aos Estados., 
conferido pela nossa Carta Constitucional ao Governo Federal; sobre esta 
questã<;> j_á disse o q1:1e pensav3:, guando exp~z ~o S~nado ?-s diver~encias 
que existiam entre mim e a mawrrn da Comm1ssao M1xta, divergencias que 
me determinaram a assignar com restricções o projecto offerecido pela 
mesma Commissão. 

Votei em segunda discussão pelo projecto substitutivo apresentado por 
alguns Srs. Senadores. 

Entre esse projecto e o substituido existem as seguintes diflerenças cap.i-
taes : o projecto da Commissão conferia ao Poder Legislativo, privativa. 
e orio-inariamente, a attribuição de intervir nos ne~ocios peculiares , aos 
Estados; o projecto substitutivo confere essa attrihmção ao Poder Execu-
tivo. No caso do n. 2 do art. 6. 0 o projecto suhstituido não conferia ao Poder 
Executivo o direito de intervir, quaesquer que fossem as circumstancias; o 
projecto substitutivo concede ao Poder Executivo o direito de intervir., 
quando o Congresso não estiver reunido e tratar-se da separação da União 
promovida por um ou mais Estados. 

Ha pois entre um e outro pTojecto differença capital. 
O projecto substitutivo consagra, salvas algumas modificações a dou-

trina que eu sustentei no discurso a que me referi; por esse motivo votei 
pelo mesmo projecto com o proposito de offereeer emendas em terceira 
discussão, restabelecendo a doutrma constitucional nos pontos em que <elle 
della se afasta. 

Direi algumas palavras em justificação dessas emendas que V. Ex. 
acaba de ler e o Senado julgou dever apoiar. 

A intervenção não é sómente um direito da União, é tambem um dever; 
sempre que se verificar qualquer dos casos de que cogitou o legislador no 
m·t. 6. 0 , o G0verno Federal tem o dever, a obrigação de intervir nos negocios 
dos Estados. 

Pensando assim, entendo que não se deve conferir ao Poder Executi;vo, 
como faz o projecto, a faculdade, o poder de intervir. Não; deve-se declarar, 
reconhecer a obrigação, o dever. 
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Por esse motivo apresentei uma emenda ao § r.º do art. r. 0 , substituindo 
as palavras - poderá intervir - por intervirá. Assim a intervenção consti-
tuirá um dever e não uma faculdade. 

Ao § 2 .º do mesmo artigo offereci uma emenda afim de supprimir-se a 
palavra - privativamente - que ahi se emprega. 

Não pôde-se dizer conferida p rivativamente a um poder a attribuição 
que conferimos a dous. 

Segundo o§ 2.º, o Poder Legislativo e o Executivo teem a faculdade de 
intervir; como pois dizer que é ella privativa do Poder Legislativo? Para 
que f'osse privativa, era preciso que fosse exclusiva de um dos poderes, que 
nenhum outro a podesse exercer. 

O SR. GONÇALVES CHAVES. - Temos o caso do estado de sitio. 
O SR. CoRRÊA DE AnAUJO .- Ha incor recção na linguagem . Pelo facto de 

encontrarmos esta incorrecção nas disp osições da Constituição relativas ao 
estado de sitio, não se segue que devamos commettel -·a na l ei que se 
procura adoptar. , 

Ninguem. me poderá convencer de que uma atribuição conferida a dous 
poderes é privativa de um.. 

Eis o motivo porque apresentei a emenda, supprimindo a palavra -
privativamente. 

Ainda a este § 2. 0 offereci uma outra emenda : segundo a doutrina alú 
consagrada, o Poder Executh(o sómente pôde intervi.J:, dada a separação de 
um ou mais Estados, si o Congresso não estiver reunido . A emenda tem por 
fim fazer desapparecer essa re~tdcção, de modo que quer o Congresso esteja 
reunido, quer não, o Poder Executivo cumpra o dever que a Constituição 
lhe impõe de defender os interesses da União, de oppôr- se á pretendida 
separação. 

Quando expuz as divergep.cias que existião entre mim e a commissão, 
sustentei que o Executivo tinha o dever de intervir immediatamente de 
modo a evitar que o mal se propagasse, que a ordem fosse perturbada, etc. 

Hoje, penso do mesmo m.o4o; entendo que si um Estado tentar separar-se 
da federação, o Poder Executivo tem o dever de intervir em face do art. 6. 0 , 

quer o Congresso esteja reunido, quer não. 
O Su. BocAYUVA. - Apoü1.do . 
O SR. CoRRÊA DE ARAUJO. - Por esse motivo não posso concordar com 

a limitação que faz o § 2. 0 , res~ringindo a intervenção do Poder Executivo ao 
caso em que o Congresso não funccione. 

O SR. Q. BocAYUVA. - Apoiado. 
O SR. ConnÊA DE ARAUJQ. A ultima emenda que apresentei é relativa 

ao art. 4. 0 do projecto. 
Ahi se diz : A requisição a que se refere o n . 3 do art. 6. 0 da Consti-

tuição Federal póde ser feit~ pelas AssemJ)l~as Legislativas, pelo Poder 
Executivo ou pelo Tribunal Jt;tdiciario Superior do Estado. 

Quando, em segunda discussão, eu occupei a attenção do Senado sobre 
o assumpto, disse que não e~tava de accordo com a maioria da comm.issão 
na intelligencia por ella dad~ á expressão governo dos respectivos Estados, 
empregada pelo legislador no n. 3 do a.rt. 6. 0 • 

A maioria da commissão opinava no sentido de que aquella expressão 
com.prebendia - Poder Legisliitivo e Executivo. O meu voto e o do depu-
tado Paulino de Souza foi no ~entido de que a expressão governo alli empre-
gada era restricta ao Poder füi:ecutivo não comprehendia o legislativo. 

Lembro-me de ci.ue, justircando o meu voto, disse ao Senado que, no 
projecto de Constitmção, em vez de governo, se empregava a expressão 



poderes lócaes, . que fôra substituida por aquella, sem duvida alguma menos 
comprehensiva. 

Nesta occasião. o meu illustre amigo, representante de Sergipe, me 
observou que a alteração havia sido feita pela commissão de redacção, 
pois não llie constava que tivesse sido apresentada emenda nesse sentido. 
A esse aparte, eu respondi que se a alleração tinha sido feita pela commissão 
de redacção, me parecia que ella não havia procedido bem; porquanto o 
menor inconveniente que podia resultar do seu procedimento , era o de 
induzir quem tivesse lido o projecto, a acreditar que o pensamento do legis-
lador tinha sido modificar a disposiçã_o ahi consagrada, concedendo sómente 
ao Poder Executivo dos Estados o direito de requisitar a intervenção. 

Hoje posso asseverar ao Senado que a alteração não foi feita por amor 
á redacção, mas por força de deliberação do Congresso Constituinte; a 
Commissão de Redacção , longe de alterar o· pensamenlo do Congresso, 
conformou-se inteiramente com elle, re peitou o que se venceu. 

Recorrendo aos Annaes do Congresso ConstituinLe, encontrámos a fl . 88 
o projecto do governo, a emenda feita pela commissão que organisou o 

_,, projecto adoptado e uma emenda do illustre representante da Bahia, 
Sr. Virgílio Damasio, nos seguintes termos : " em vez da expressão - dos 
poderes locaes - diga-se : - do governo do Estado ou de sua Assembléa 
Legislativa. Esta emenda foi regeitada. 

Ainda mais, par occasião de disculir-se o projecto , segundo se vê a fl s. 
152 dos Annaes, os Drs. José Vicente Meira de Vasconcellos, João Barbalho 
e Bellarmino Carneiro, offereceram ao § 3° do art. 5. 0 , q:ue é hoje o art. 6. 
a seguinte emenda : - Restabelecer a ordem e tranquillidade, á requisição 
da respectiva Assembléa Legislativa ou do respectivo governo, quando 
aquella não estiver funccionando. 

Foi tambem rejeitada esta emenda. O Congr~sso Constituinte acceitou 
uma emenda, substituindo a expressão - poderes locaes - por governo do 
Estado e rejeitou as.emendas, pelas quaes se procurava ampliar ás Assem-
bléas Legislativas o direito de requisilar a intervenção. 

O projecto substitutivo, approvado em 2.ª discussão, altera o n. 3 do 
art. 6°, conferindo ás assembléas legislativas e tribnnaes judiciarios o 
direito ele pedir a intervenção; modifica expressa e irregularmente a doutrina 
adoptada pelo legislador constituinte. Si elle fôr hoje adoptado, como se 
acha redigido, será inconstitucional. 

O SR. Go)IÇALVES CHAVES. - Não apoiado. 
O Sn. CoRnftA DE ARAu.TO. - Tendo o legislador constituinte rejeitado 

as emendas de que acabo de f'allar, não sei como se póde deixar de consi-
derar inconstitucional a disposição do projecto, concedendo ás assembléas 
legislativas e tribunaes judiciarios o direito de requisitar a intervenção. O 
pensamento do legislador está manifesto; foi autorisar unicamente o Poder 
Executivo, o governo dos Estados a requisitar a intervenção. Is Lo me parece 
fóra de duvida, attendendo-se ás emenaas rejeitadas. 

Parece-me, Sr. presidente, que ficam justificadas as emendas que apre-
sentei. Si o SP-nado approval-as, votarei a favor do projecto; si, porém, 
rejeital-as, votarei contra elle, pois não concorrerei com o meu voto, nem 
para restringir, nem para ampliar disposições constitucionaes que sómente 
podem ser modificadas, observando-se o processo estabelecido pela Consti-
tuição. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Leite e Oiticica. - Vem desempenhar-se do compromisso 
tomado na 2.ª discussão deste projecto, discutindo a situação politica das 
Alagoas, e a crise que alli se dera, resolvida dentro das normas constitu-

/ 
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cionaes do Estado; e vem ao mesmo tempo justificar o voto que deu contra 
o mesmo projecto. 

Pede-se o voto do Congresso para o projecto, que foi apresentado como 
inoffensivo, apenas com tres ou quatro pequenos artigos e um pàragrapho, 
que fere de frente a questão, e no qual, justamente, está o perigo do pro-
jecto. 

O § 2. 0 abre uma excepção á competencia, que elle não póde desconhe-
cer, conferida expressamente pela Constituição ao Poder Executivo, e abre 
a porta ao desrespeito pela autonomia dos Estados, á invasão de todas as 
attribuições, ao conhecimento de todas as questões, por pequenas que 
sejam, para matar de vez a federação, autorisando o Congresso Nacional a 
intervir na politicados Estados, prejudicando a sua autonomia. 

O orador refere-se á expressão - manutenção da fórma federativa, e 
pergunta se a fórma republicana federativa precisa de ser mantida quando 
não ha perturbação da ordem publica? 

O orador discorre sobre os factos, que constituem perturbações, como 
a invasão de um Estado por outro para absorver o territorio, para mudar 
o seu Governo, os seus Poderes locaes , sendo tudo isso um ataque á fórma 
republicana federativa; entretanto, o projecto, que concede no art. 2.º ao 
Poder Executivo o direito de intervir em qualquer outro caso de pertur-
bação da ordem, deixa exclusivamente ao Congresso Nacional o direito de 
intervenção, quando for prejudicada a fórma republicana federativa. 

Mostra o orador os inconvenientes dessa disposição, concluindo resultar 
della que o Congresso Nacional terá de pronunciar-se em todos os factos, 
que se derem nos Estados ; causando difficuldades ao Poder Executivo, 
quando a deliberação do Congresso for contraria ao acto por elle praticado, 
em virtude da intervenção a q}ie foi obrigado. 

Ha perigo em conferir-se ao Poder Legislativo a attribuição de entrar 
na politicados Estados por cahsa das conveniencias do momento. 

O Poder Legislativo é irre~ponsavel, é um Poder essencialmente poli-
tico, e as suas decisões ão proferidas de accordo com a politica geral, e 
não cabe dellas recurso; ao p11-sso que o Poder Executivo é responsavel; 
tem a responsabilidade moral perante o paiz e a responsabilidade effectiva 
perante o Con~resso; é, além disso, um Poder de acção prompta, imme-
diata, como e:iugem as circumstancias peculiares, que tornam necessaria a 
intervenção, e por isso deve ser sua attribuição politica de intervir em todos 
os casos do art. 6. 0 • 

Tratando da expressão - Governo Federal - diz o orador que nã.o é 
Governo, nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciado. 

A expressão - Governo Federal acha-se estabelecida na Constituição 
contra as palavras - Governo Local, assim como a expressão - Presidente 
da Republica - está contTa ai; palavras - - Governador ou Presidente do 
E'stado. · 

Depois de varias considerações sobre o assumpto, diz o orador que na 
Constituição estão traçadas francamente · as espheras de cada um dos tres 
Poderes no modo de intervir na politica dos Estados : ___..:no r. 0 caso, nos 
casos do art. 6. 0 , compete ao Pqder Executivo intervir; e só depois intervém 
o Poder Legislativo pelo exame dos casos especiaes que o Poder Executivo 
é obrigado a trazer ao seu conhecimento quando o Congresso se reune. 

Discorre ainda largamente o orador sobre a intervenção> e tendo justi-
ficado o seu voto, passa a estudar o caso de Alagoas, cuja situação politica 
historia e defende ; interrompendo o seu discurso para continuar na sessão 
seguinte por ter dado a hora. 

A discussão fica adiada pela hora, e com a palavra o Sr. Leite e Oiti-
cica, para concluir o seu discur o. 
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SESSÃO DE. 17 DE SETEMBRO 

Continúa em 3.ª discussão o projecto do Senado, n. 3'0, de 18\)5, substi,-
tutivo de de n. 43 de 1894, que dispõe sobre confliotos resultantes de dupli-
catas ou contestações de legitimidade deexercicio de governadares e assém-
bléas dos EstaP,os. 

Veem á M;esa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussã:o 
asi seguin.tes llrnendas : 

Art. i.0 : 

§ 1. 0 - Em vez de - Congresso - diga-se - Poc:j.er Legislativo. 
Art. 2. 0 : 

§ i. 0 - Supprima-se, por ser uma delegação inconstitucional. 
~ 2. 0 

- Supprima-se, por estar o governo pela legislaçj\o a,ctu,al au,to.r.i,-
sado a abrir c1·edito para os c;asos exti:ao1:diuq.riqs e não cogitado na lei de 
orça,mentQ. - Jo,ão Barbal/~e. 

O Sr. Leite e Oiticica. - Prosegue na apreciação dos ultimos iuci-
dentes políticos de Alagôas, contando com a benevolencia do Senado por 
lhe estar distrahindo o tempo destinado a guestões de alcance mais elevado. 

Pl'Dmette que, em compensação, ha de se penitenciar com red.obrados 
esforços no estudo dos assumptos submettidos ao conhecimento do Sena.elo. 
. Si demora-se no exaDle das occurrencias ele caracter particlai:io, de 

interesse local e da cqmpetencia elos poderes esta,dqaes d,e Alagô&s, é porcp.i.e 
a isso o obriga a má comprehensã.o de factos alli verificados. 

Proseg:uindo na exp.osição" hontem interrompida, pede aos seus com-
panheiros de representação que o não interrompam a cada passo, com 
apartes que destoam da calma e gr&\'idacle proprias do debate uo primeir<• 
dos ramo<> do Poder Legislativo Federal. 

Vem munido de provªs, e o coo:i,mentado dos factos que vae decli-
nando, sendo um desenvolvimento logico do as.sm,1i,pto, em face d,e. docu-
mentos e de disposições legaes,, não é para.wovoca,r aip:,i,\·tes ex;a,itado.s·; os, 
seus nobres collegas, si, teem razões i;nais pónde,rOSé\.s a. aUegax, proc;ederão 
mlúto mais regul~ll'mente pedind? a p~avra em tem:p_o. . . 

Tendo o presidente do Superior Tribunal de Justiça occupaQ.o l!lctelJlna-
mente o logar de Governador, emquanto se procedi& á respectiva eleição,, 
voltou, como era natural, a reassumir o exercido do seu cargo. 

Os outTos melubros dq Tribunal entenderam que o logar achava-se vago, 
e oppuzeram-se ao designio de seu collega, convic].ando para preenchel' a 
supposta vaga o Juiz de Direito da ca.p.i,'tal. 

Desde então, deixou de funccionar reg·ularrµe,nte essa coxporação, porque 
insistindo em se reunir fóra da presidencia de quem de direito, o procurado:i: 
g·eral, por sua vez, não se qui~ prestar a subscrever a essa anomalia. 

Entretanto, a Constituiçã.o do Estado ou lei vig·ente c~e a ellé]. se repqrte, 
neste ponto, determina C.(lle a destituição do presidente do Tribunal seguiqq~ 
os tramites expressos, so possa ter logar mediante um decreto do Gover-
nador. 

E, assim sendo, est~ ~Hima alJ,toridade teve de ele.volver a fql);J.;i de J?ª~~
mento, em que se e~clu,ia o legitimo president.e do '.(':ribunl!l _P,~ra, incluir o 
seu substituto illegal. E como o mesmo Tribunal se recusasse a fazex a aH~
ração, a.ccentuoq-se o co111li:cto entxe11 os dous poderes. 
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Essa attiLude inconveniente da suprema magistratma do Estado veiu dar 
corpo a uma corrente subversiva da opinião partidaria em .Alagôas; e, apro-
veitando-se os espiritos apaixonados da presença da um advogado recem-
vindo de Pernambuco, lhe incumbiram a difficil tarefa de apresentar um re-
curso extravagante, fóra da lei e da praxe, contra a constitucionalidade de 
poderes politicos, já em exercicio, perante um tril)llnal que já se mostrava 
suspeito, por actos repetitos. 

A lei fundamental do Estado, não podendo se affastar das normas pre-
cipuas do direito publico e constitucional, consagrou, clara e precisamente, 
que ao Senado competem apenas as eleições presidenciaes, decidir a sua 
validade, declarar e proclamar os eleitos, e, feita a apuração, investil-os 
dos respectivos cargos. 

Lê os dispositivos em que veem exarada com a maior clareza essa dou-
trina, provando á toda evidencia que a funcção attribuida ao Senado não 
consiste apenas em uma contagem de votos. 

Seguiu-se ahi o exemplo da Constituição Federal ; e é para notar que, 
sendo esta menos explicita na especie, ainda não se pensou jamais em 
commetter ao Supremo Tribunal Federal a attribuição de immiscuir-se na 
verificação de poderes, quer no Legislativo, quer no Executivo. 

O sophisma de que lembrou-se o espírito partidario, em Alagôas , é a 
falsa interpretação do art. 66 §II, da Constituição do Estado, que dá ao 
Poder Judiciario a competencia de decidir em questões relativas á violação 
de um preceito constitucional. 

Mas, ainda nesta especie, o e:>tatuto local seguiu a regra estabelecida 
na lei basica. da União : conferir ao Poder Judiciario a funcção de regu-
lar, em especie, mediante ~rocesso, a constitucionalidade de um acto pu-
blico. 

E quem aveutmar-se-ia, por uma analogia subversora do regimen repu-
blicano federativo, a recorr~r do Senado ou da Camara dos Deputados para 
o Supremo Tribunal Feder~,tl em materia de verificação de poderes de cada 
um de seus membros ou dq Presidente e Vice-presidente da H.epublica ? 

Si a carta constitucionitl de Alagôas inserisse, entre os seus preceitos, 
essa competencia exclusiva do Poder Judiciario, consagraria implicitamente 
um attentado contra a harmonia dos poderes políticos do Estado ; e era o 
caso de intervir o Governo Federal para ter logar a revisão necessaria. 

O vocabulo - questõe~ - empregado naquella Constituição quer dizer 
litigio, processo, collisão de direitos entre partes. E é forçar demasiadamente 
a accepção das palavras comprehender naquella expressão a verificação de 
poderes, quer no ramo legüilativo, quer no executivo. 

O Governador e Vice-gqvernador já se achavam no exercício effectiYo 
de seus cargos , tendo-se pr13viamente cumprido as formalidades marcadas 
em lei. 

A am])ição partidaria, servindo-se dos poucos escrupulos de um foras-
teiro, alheio aos interesses e circumstancias intimas da vida politica do · 
Estado, intentou realizar um plano, que se propalava de um modo vago nos 
circulos dos adversarios do Governo como uma surpreza reservada contra 
este. 

Appareceu então o celebre recurso, quando, em face da Constituição, a 
perda do Jogar de Governador ou de Vice-governador só tem logar em vir-
tude de sentença proferida ~m tribunal especial composto ele membros do 
Senado e do Tribunal Superior de Justiça. 

Este, fóra dos tramites legaes , decidiu inconstitucionalmente, violando 
a lettra expressa da lei precipua do Estado, e, além disso, a lei complementar 
da responsabilidade. Em fir,is de abril, em uma sessão secreta, com um pro-
ces,s~dor ad hoc, infringindq? assim, ainda ~ma vez, a lettra de seu regi~e?t_o , 
o 1rilrnnal, tomando conhecimento do allud1do recurso, decretou a destitlllçao 
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do Governador e Vice-governador, os quaes não deviam nem podiam sub-
metter-se a uma decisão de tal natureza, tanto mais quanto oi> seus pseudo 
juizes eram adversarios :>eus, por terem intervindo directa e apaixonadamente 
na politica local, como redactores de orgãos de publicidade em opposição ao 
Governo. 

Organisou-se, então, um movimento sedicioso, com praças de corpo de 
segurança, subornadas pelos inimigos da ordem. 

Um dia, pela madrugada, um grupo de sediciosos apoiados pela força 
estadual, se dirigiu a palacio e intimaram ao Governador para que sabisse 
immediatamente. 

E, como temessem immediata reacção do povo indignado, mandaram 
prender aquella autoridade que com alguns amigos e correlig10narios esta-
vam em um hotel, na cidade. 

Não sendo obedecido, o commandante da diligencia mandou fazer fogo 
contra as pessoas que se achavam dentro do edificio, resultando mortes e 
ferimentos. 

Espalhando-se mais tarde a noticia de que o Governo ela União màlltinha 
em seus direitos o Governo local, legalmente constituido, a junta revolu-
cionaria se dissolveu, terminando o lamentavel incidente da d eposição. 

Tudo volt<•u aos seus eixos; e o Congresso Estadual, usando de uma 
attrihuição expressa na Constituição local , aposentou os membros da 
magistratura do Estado que se incornpatihilisaram para o exercício desse 
ramo do Poder Publico. 

Novo tribunal foi organisado; e, desse modo, teve logar a solução natural 
das cousas em seu Estado . 

Termina, aconselhando aos seus amigos políticos, dalli, que continuem 
a proceder como até agora, sem medo algum da opinião forjada cá fóra por 
telegrammas falsos; aos seus companheiros de representação, aos honrados 
senadores que o interromperam tantas vezes, que deem o exemplo da mode-
ração aos seus correligionarios, afim de que estes não queiram a todo transe 
galgar o poder, contra a opinião livre na maioria do eleitorado. 

O Sr. Virgilio Damasio. - Comprehende o desejo que nutre o 
Senado de ver terminado o presente deba te. Abster-se-Ilia, portanto de mais 
uma vez occupar a tribuna, se não lhe occorresse o imperioso dever de justi-
ficar novamente as emendas, que offereceu á consideração da Casa e que 
foram, porventura, votadas com precipitação na discussão anterior. 

Antes, porém, de entrar na essencia do debate expressará em breves 
palavras seu parecer sobre as amendas apresentadas pelo honrado Seuador 
por Pernambuco. 

Acreclida que é acceitavel a primeira dellas , pois que uão cogita senão 
de corrigir uma allocução má, contida no projecto. O mesmo pensamento o 
anima quauto á segunda, que, por outro lado, não exprime mais do que um 
aperfeiçoamento de redacção. 

Sente, todavia, não poder prestar o seu assentimento á emenda ao ar-
tigo 4. 0 , pelo que offerecerá uma sub-emenda, revelando desta arte a consi-
deração, que vota ao autor daquella e o desejo de chegar a tim rasoavel 
accordo em tão grave assumpto . 

A intervenção deve ser solicitada já pelo Poder Executivo, já pelo Legis-
lativo, por um ou outro dos poderes políticos, excluído em todo o caso o 
Judiciario, cuja competencia no assumpto não se afigura a mais apropriada. 

Isto posto, o orador justifica summariamente as emendas apresentadas. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a 

seguinte Emenda: 
Ao § 2. 0 do art. i. 0 • Em vez de: ao Congresso, - diga-se: - ao 

Poder Legislativo. 
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Sala das sessões 1 ~? de setemb,ro de :r.895- - Vírg ili.o Dam.as.fo. 
Ninguem mais pedindo. a palavra, encerra-se a di~cussão. 

O Sr. Presidente. - Diz que, na fórma do regimento, vae se proce-
derá votação das emendas apresentadas. 

Procede-se á votação das emendas, são regeitadas 
Encerramento as seguintes Emendas : 

Em logar de: - poderá in.tervir, - diga-se: -
da discussão . intervirá. - J. Corrêa de Araujo. 

Ao § 2. 0 do art. r. 0 : 

Em lugar de : - quando, porém, foi: m'gente, etc., - cliga-se : - excepto 
quando, for urgente, reprimir a separação de um ou mais Estados, pois 
nesse caso o Poder Executivo intervirá, providenciando como julgar mais 
conveniente aos interesses da União . - J. Corrêa de Araujo. 

Ao art. 4. 0 : 

A r equisição a que se refere o n. 3 do art. 6. 0 da Constituição P.ederal 
sómente póde ser feita pelo che.fe do Poder Executivo do Estado . - J . Corrêa 
de Araujo .. 

Ao § 2. 0 art. r. 0 • Supprima-se a palavra - privativamente. - J . Corrêa· 
de A:raujo. 

A.l.'t. r. 0 § r. 0 • Em vez de - Congresso - diga-se: - Poder Legislativo. 
Art. 2.º § r. 0 • Supprima-se por ser uma delegação inconstilucional. 
§ 2.º. Supprima-se, por es tar o governo pela leg·islação actual autori-

sado a abrir credito para os casos extraordinarios e não cogitados na lei do 
orçamento. - João Barbalho . 

E' ªJ?.provada a seguint~ Emenda : 
Ao § 2. 0 do art. r. 0 • Em vez de - ao Congresso - diga-se : - ao Pocler 

Legislativo. - Virgilio DaTr(lasio . 
São rejeitadas as seguirttes Emendas : 
Art. . São attentatorios contra a fórma r epublicana federa.tiva os. 

actos politicos que, praticaqos ou não reprimidos pelos governos dos Esta-
dos, forem conllrarios aos principios consagi'ados nos arts . r. 0 , 63, 68 e ?2 da 
Constituição Federal. 

S . R. - Sala das sessões, II de setembro de 1895. - Virgilio Damasio. 
Onde convier accrescente-se : 
Art. . Logo que for levada ao conhecimento do Congresso a de-

nuncia de actos ou factos passados nos Estados e que se diga constituírem 
attentados contra a fórma r~publicana federativa, r eunir-se-hão as commis-
sões de Constituição das duas Camaeas, afim de juntas examinarem o caso 
denunciado . - Virgílio Damasio. 

Ficam prejudicadas as. ~.egttintes Emendas : 
Art. . Fixará então a commissão mixta um prazo sufficierute para 

que todos os çidadãos interessados na questão possam adduzir informações, 
quer mandando-as por escripto., quer vindo pessoalmente prestar seus de-
poimentos. 

Art. . A commissão mixta commmricarsc-ha officialmente em norue 
do Congresso Nacional, quer com o governo dos Estados, quer com outras 
quaesquer autoridades ou funccionarios federaes ou estadoaes, afim de 
pedir-lhes todas aquellas informações que possam esclarccel-as sol'>re o caso 
em questão. 

Art. . Findo o prasp, a commissão apresentará ao Congresso o- seu 
parecer, concluindo, easo hllf-j a lugar, por uma resolução ou um projecto de 
lei. - Virgilio Damasio. 
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O SR. PRESIDENTE. - Diz que vai se vo·tar º' projecro. 
O SR.. PINHEIRO MACfuWO (pel'a ordem). - Requer que a votação seja 

nominal. 
Consultado, o Senado resolve affirmativamente. 

O Sr. Presidente. - Diz que se vae pro.ceder á chamada para avo-
tação nominal do pro.jecto, devendo responder - sim - os Srs. Senadores 
que o aprovarem, e - não - os que o rej.eita.rem. 

Procede-se á chamada. e· respondem-sim- os Srs . Francisco Machado, 
Costa Azevedo, João Pedro, Cruz, Coelho Rodrigues, J. Catunda., Almíno 
Atfonso, Oliveira. Galvão, Almeida Barreto, João Neiva, João Barba.lho, Rego 
Mello , Messias de Gusmão, Leandro Maciel, Coelho e Campos, Severino 
Vieira, Virgilio Dama.sio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil Goulart, E. 
Wandenkolk, Golça.lves Chaves, C. Ottoni, Leopoldo de Bulhões e Aquilino 
do Amaral (25); e - não - os Srs. Joaquim' Sarmento, Antonio Baena, 
Manoel Barata, Pires }i'erreira, Nogueira Accioly, João Cordeiro, José Ber-
nardo, Abdon Milanez, Corrêa. de Arau10, Joaquim Pernambuco, Leite e 
Oiticica, Rosa Junior, Eugenio Amorim,~· Boca.yuva, Lopes Trovão, Mora.es 
Barros, Campos Salles, Jon.quim Mm·tinho, Vicente Machado, Arthm· Abreu, 
Raulino Horn, Esteves Junior, Julio Frota, Ramiro Barcellos e Pinheiro 
Machado (25). 

O Sr. Presidente declara que a votação ficou empatada, e que, portanto, 
na fórma. do regimento será reproduzida na sessão seguinte. 

Vem á Mesa a seguinte Declaração de voto : 
Votei contra o projecto relativo á intervenção nos Estados por autorisar 

o Poder Executivo a mobilisar a guarda nacional, e ás assembléas Legisla-
tivas e Tribunaes Judiciarios dos Esta.dos a reqlúsitar a mesma intervenção 
- disposições estas, que reputo contrarias á Constituição da Republica. -
Moraes Barros. 

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO 

Desempate da votação em 3.ª discussão do projecto do Senado, n. 3o, 
de 1895 , substitutivo do de n. 43, de 1894, que dispõe solJre conílictos resul-
tantes de duplicatas ou contestações de legitimidade de e.x:ercicio de Gover-
nadores e Assembléas nos Estados. 

O SR. PRESIDENTE. - Declara que se vae proceder a.o desempate da 
votação symbolicamente. 

O SR. ESTEVES JuNIOR (pela ordem). - Requer que a votação seja nomi-
nal. Consultado, o Senado resolve affirmativamente. 

O Sn. PRESIDENTE·. - Diz que se vae proceder á chamada para a votação 
nominal do projecto, devendo responder - sim - os Srs. Senadores que o 
approvarem, e - não - os que o rejeitarem. 

Procede-se á chamada e respondem - sim - os Srs. Francisco Machado, 
Costa Azevedo, João Pedro, Cruz, Coelho Rodrigues, J. Catunda, Almino 
Affonso, Oliveira Galvão, Almeida Barreto, João Neiva, Gomes de Castro, 
João Barba.lho, Rego Mcllo, Messias de Gusmão, Leandro Maciel, Coelho e 

' Campos, Severino Vieira, Virgilio Damasfo, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, 
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Gil Goulart, E. Wandenkolk, . Gonçalves Chaves, C. Ottoni, Leopoldo de 
Bulhóes e Aquilino do Amaral (26); e - não - os Srs. Joaquim Sarmento, 

Antonio Baena, Manoel Barata, Pires Ferreira, No-
R.ejeiç:ão gueira Accioly, João Cordeiro, José Bernardo, Abdon 

_ Milanez, Corrêa de Araujo, Joaquim Pernambuco, 
do pro1ecto Leite e Oiticica, Rosa Junior, Eugenio Amorim, 

Manoel de Queiroz, Q. Bocayuva, Lopes Trovão , 
Paula Souza, Moraes Barros, Campos Salles, Joaquim de Souza, Joaquim 
Murtinho, Vicente Machado, Arthur Abreu, Gustavo Richard, Raulino Horn , 
Esteves Junior, Julío Frota, Ramiro Barcellos e Pinheiro Machado (29). 

O SR. PRESIDENTE. - declara que o projecto foi rejeitado por 29 votos 
contra 26. 



N OTA 

Projectos n. 11 (1894) e 53. 

Em 12 de Junho é pizblicado o parecer da Commissão de Consti-
tuição conclizindo com um projecto siibstitutiço e çoto em separado com 
projecto siibstitutipo do projecto da Commissão. Em 26 anniinciada a 
discussão prepia para estabelecer preferencia entre os projectos 53 e II 
para base da discussão, os Srs. Erico Coelho e Junqueira Ayres falam 
apresentando este um requerimento de adiamento da discussão dos pro-
jectos sobre o art. 6 . º até ser dado o parecer da Conunissão mixta. 
Em 27 ora o Sr. Paulino de Souza que requer que os projectos e sizbs-
titutiPos Poltem á Commissão. Oram os Srs. Erico Coelho, Paulino de 
Souza, Eduardo Ramos pela ordem. E' encerrada e adiada a Potação. 
Em 28 são apprOPados os requerimentos dos Srs . Junqueira Ayres e 
Paulino de Souza. 





·CAMARA [JO'S DEP'UTADOS 

SESSÃ«D DE ;12 rDE .JUNI-a:O 

Par-ecer sobre a in'tervenção dos Poderes Federa-es 1nos Estados, concluindo 
por projecto firmado pela commissão e outro em separado if:os Srs . Elduar-
do Ramos e Luiz Domingues. 

Foi t>bjectô lite •accurado .e-x;ame da Commissã:n de Constituição, Legis-
lação e Justiça, .O projec~O de rlei :sob n. l rt, de 1894, confoume O impresso rda 

·Gamara; assim ·como a •pr0posição legislativa que, 
'Parecer. ·de preferencia áquelle, •ofl'ereC'eu ao juízo collectivo 

de seus companheiros o relator ·deste f1auecer . 
Considerando, que o _primeiro .restringe .a lei interpre tativ.a ao aI' t. 6. 0 , 

.ao passo que o segm1do desenvolve a doutr:in.a,jntervencionista dos Poderes 
Federaes nos Estados, estudando não só esse topico, como .tambem muitos 
outros da Constituição da Republioa, no que explicita ou implicitamente 
entendem com o assumpto, concorda a Comrriissã.o em firmar o projecto do 
Sr. Erico Coelho e submettel-o a decisão da Camara, nos termos elo ·art. 145 
do regimento ; salvo o direito de cada signatario expôr por escripto ou ver-
balmente ·em q_ue aetálhes discordar i:la J>roposiç·ão de lei ·que vem a ser a 
seguinte : , 

O Congresso Nacional .resn'lve.: 
Art . r. 0 • ,Por iprino~pios constitucionaes da Republica .Federativa, sob 

o regimen da democracia e da ·libe11dade, 'aos quaes os Estados, em sua 
phase originaria e durante a evolução, devem respeito absoluto com .pro-
mulgar seus estatutos fundamentaes e leis org·anicas, entenda-se: 

'A. - A .mlião perenne dos Estados, a ,fim d!e ire:i;petuarem a Nação 
(c., art. r.º); subentendendo-se que à supremacia mos negocio~ do interior e 
do exterio1' é prerogativa exclusiva da B.epublica no 'seu .todo .(c., art. 15), e 
que, a autonomia é faculdade .inherente aos Estados, cada qual .na sua 
~sphera . (c . , art:63) conforme os estrttutos que adqp.tarem livremente, sem 
prejuizo dos Mlmicipios seus subordinados (c., art. 68), posto que autono-
mos tambem em tudo quanto fôr do seu interesse peculiar. 

_B. - Os Poderes assim fecleraes como estaduaes e municipaes são dele-
gações do povo político ( c., prefacio).; subentendendo-se, que os cidadãos 
com direito do voto e alistados legalmente na orbita da União são os mesmos 
para todos os effeitos da ·democracia nas orbitas do Estado e do Municipio, 
·assim como é 'o mesmo processo eleitoral (c., art. ']o). 
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C. - A liberdade na sua comprebensão a mais lata, assegurada pela 
Constituição Federal (c., prefacio, arts. 72 e 78) não só aos brazileiros como 
aos estrangeiros, em virtude da legislação civil, commercial e criminal, inva-
riavel por toda a Republica (c., art. 34, n. 23); subentendendo-se, que os 
Estados devem offerecer com suas leis processuaes todas as garantias, de 
par com a União. 

Art. 2. 0 • Incumbe aos .Orgãos da Soberania Nacional (c., art . 15·e 35) 
com observar e fazer cumprir a Constituição da Republica, assegurar aos 
Estados todo o poder ou direito que lhes não foi negado expressa ou impli-
citamente (c., art. 65) e providenciar a bem. 

I. Da paz interna sinão a policia, em circumstancias de força maior ; 
II. Da ordem das instituições privadas do Estado e Município com os 

direitos do povo político; 
III. Da autonomia dos Estados, sua harmonia reciproca e com a União; 
IV. Da justiça nas causas e conflictos, litigios e i·eclamações que affecta-

rem a União, o Estado e Município entre si ou com as nações estrangeiras . 
Art. 3.0 • Na conformidade dos artigos antecedentes dar-se-ba a inter-

venção dos Poderes federaes nos Estados observada a seguinte distincção 
de competencias : 

§ I.º. Do Congresso Nacional: 
a) Caso os estatutos do Estado em origem ou em evolução não se cinjam 

aos princípios ?onstilucio~aes. d?- _União impor-lhe, quando mal consLituido 
ou mal orgarusado, as +nsllt~ço~s de outro ~stado .CID:e melho!' s~ lhe 
adaptar, a té que as emei;i.das, mdicadas como for de direito consLttuc10nal 
da 1-lepublica, sejam acceitas pela assembléa legislativa, com poderes espe-
ciaes do Estado sujeito á esse regímen provisorio (arts. 63 e 68, combinados 
ao 2. 0 das disposições trari.sitorias). 

b) Quando fôr posta em duvida a legitimidade dos Poderes do Estado, 
de sorte a garantir ao poyo o regímen representatiYo com a fidelidade do 
processo eleitoral. 

e) Havendo collisão entre os Poderes do Estado, a hem da ordem ele 
suas instituições privadas e da paz interna. · 

d) Sempre que fôr n~cessario autorisar o Presidente da Republica a 
nomear un detentor no Estado onde não houver governo legitimamente eleito 
ou legalmente empossado. 

e) Occorrendo os casqs explicitos sobre as letras - b - d - deste para-
grapho, ordenar incontinente a convocação do eleitorado que estiver no Es-
tado alistado a esse ten;ipo afim de, seja mandar seus representantes á 
assembléa constituinte oµ legislativa ordinaria, seja eleger governador ou 
presidente. 

f) Conceder a approvação nos casos de incorporação, subdivisão ou 
desmembramento dos Estados a fixar o prazo dentro do qual o novo Estado 
em hypotbese deverá promulgar sua constituição por delegados especiaes do 
povo poliLico que estiver nessa intenção (art. 4-º). 

g) Resolver em defin,itiva sobre ajustes e convenções, embora sem ca-
racter poliLico, que os E&tados celebrarem entre si, assim como referendar 
ou não os que nesse particular o P1'esidente da Republica houver approvado 
(arts. 65 e 48, n. 16). 

h) Fixar, de facto, O" limites dos Estados entre si e com o Districto Fe-
deral (c., art. 34, n. 10). 

i) Compete outrosím ao Congresso Nacional a declaração do estado de 
sitio por tempo determinado, suspendendo-se para os habitantes do logar as 



garantias constitucionaes que a lei restringir, e mais a acção do o-overno 
esta~ual , si tanto fôr pre~iso, na.: extrema ~ecessidade de reprimir a" confla-
graçao no Estado ou dab1 repeliu· aggressoes de forças estrangeiras (arts. 80 
e 34, n. 21). 
. j) Nos ~~rmos da lettra precedente, o Çongresso . :a~ion.al. tem a prima-

zia de mob1lisar nos Estados a guarda nacrnnal ou milicia c1vica assim tam-
bem chamada; seja no caso cte guerra, seja no caso de grave commoçiío 
intestina (c., art. 34, ns. II e-20) . 

§ 2. 0 • Do Presidente da Repu]Jlica. 
A. - Observar os preceilos constitucionaes da União com executar as 

leis e medidas politicas ou sentenças federaes, de conformidade com os 
§§ i.• e 3.• deste artigo (c., art. 6. 0

, n. 4 e art. 60). 
B. - Na ausencia do Congresso, nomear o detentor do governo estadual, 

occorrendo o caso expresso sob letra d,§ I. 0 ; observando, porém, a segunda 
parte da lettra A do art. 4. 0 • 

C. - Manter com brru1dm·a ou medidas de rigor os estados lrn.rn101úco:; 
entre si, sob a supremacia da União e assegm·ar-lhes a antonomia, cada 
~ual pelo seu lado; obrigan~o a acceilarem uns .dos . outros oi: ?o Di:5tricto 
l<cderal os documentos publicas de natureza leg1slat1va, ad111uustral1va ou 
judiciaria que não infringfrem os preceitos conslilucionaes ela Republica 
(c., art. 6. 0 11. 2, e arts. 65 e 66). 

D. -- Conceder approvação aos ajustes e convenções sem caracter poli-
tico que os Estados celebrarem entre si, ad referendum do Congresso Na-
cional (arts. 65 e 48 , n. i6) . 

E . - Declarar por si ou por seus agentes responsaveis o estado de sitio 
por tempo determinado, durante as férias do Congresso Nacional; obser-
vando a disposição constante da lettra i do § i. 0 deste artigo (c. arts. 80 e 
48 n . 15). 

F. - Utilisru· a guarda nacional ou milicia civica no Estado onde houvrr 
commoção interna ou mobilisal-a dahi, embora não esteja reunido o Coll-
gresso Nacional para resolver incontinenti sobre o caso de guerra (c. art. 6. 0 

n. l e arls. 48 ns. 3 e 8), assumindo o commando dessas forças ou desi-
gnando quem deva exercel-o. · 

G. - Independente da declaração de estado de sitio e de audicncia do 
Congresso Nacional, em caso de menor perigo publico, restabelecer a tran-
guiliidade e prevenir desordens nos Estados, empregando, si preciso fôr, as 
forças federaes de mar e terra ( c., art. 6 n. 3 e art. 14). 

H. - Fazer a policia terrestre, fluvial e marítima entre os Estados e o 
Districto Federal e destes com paizes estrangeiros, a bem da saude publica 
e nà medida das necessidades. 

J. - Administrar os soccorros de assistencia publica, que o Cong1·esso 
Nacional votar aos Estados que os solicitarem no caso de calamidade qual-
quer (c., art. 5.0 ). 

§ 3. 0 Da Justiça Federal. 
N. 0 I. O Suprerno Tribunal Federal julga, originaria e privativamente 

( c., a.rt. 59) : 
a) as causas e conflictos sem caracter politico entre a União e o Eslauo 

com o Municipio ou entre Estados uns com os outros; 
b) os litígios e reclamações jurídicas entre o Estado ou o Municipio e 

nação estrangeira : 
e) os contlictos dos juizes ou tribunaes federa.es com os dos Estados, 

assim como de juizes ou tribunaes de um Estado com os de outro; 
POCUMENTOS l?ARLAME!;TARES . - VOL. l. 3t 
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d) incumbe tambem a.o Supremo Tribunal Federal conceder originaria.-
ment<;i ou mediante recurso, ordem de habeas corpus a nacionaes e estran-
"'eil'os, salyo aos detidos ou desterrados, sobre quem recahirem as medidas 
de excepção tomadas durante o estado de sitio pelo Poder Executivo ou seus 
agentes de confiança (c., arts. 61 e 80); 

e) julgar em ultima instancia e em gráo de recurso (e., arts. 59 e 6I); 
N. 0 r. Quando se questionar sobre validade ou applicação de tratados 

e leis federaes e a decisão do tribunal do Estado fôr em contrario. 
N. 0 2. Quando se contestar a validade de leis ou actos dos governos 

dos Estados, .em face da Constituição e leis federaes e a decisão elo tribunal 
do Estado considerar validos os actos ou leis impugnadas. 

N. 0 3. As questões que versarem sobre espolio de estrangeiro, quando 
a especie não estiver p1'evista em convenção ou tratado. 

N. 0 4. Sobre as decisões dos juizes federaes nos casos expressos sob o 
n. II deste paragrapho. 

d) Rever a todo tempo os processos findos em materia criminal (c., 
art. 81). 

II. - Os juizes federaes processar e julgar (c., art. 60) : 
a) em geral quaesquer causas, em que o individuo fundar a acção ou 

defesa em preceito da Constituição F ederal, contra a União, o Estado ou o 
Municipio; 

b) os litígios entre um Estado e habitantes de outro ou entre habitantes 
de Estados differentes, vatfando as leis respectivas; 

e) os litigios entre Municipios de Estados diversos; 
d) conceder ordem de habeas-corpus nos casos em que igual attril)uição 

é conferida ao Supremo Tribunal Federal. 
Art. 4. 0 O pr9cedimerr~o elos Poderes Federaes nos Estados terá logar : 

. A) por iniciativa do Senado ou da Camara ou mediante representação 
dirigida ao Congresso Nacional por um Poder qualquer, estadual ou muni-
cipal, do Estado em questão : nos casos constantes do § r. 0 , art. 3. 0 

B) mediante requisição do governo do Estado : nos termos do art. 3. 0 , 

§12. 0 , lettra G. 
C) nos casos r efeJ1idos sob o § '3. º do art. 3. 0 ; segundo as disposições do 

decreto n. 848 de I t çle outubro çle 1890 e lei n. 221 de 20 de novembro de 1895. 
Art. 5.0 Revogadas as disposições em contrario. 
Sala da commissão de constituição, legifilação e justiça, II de junho de 

1895. - Erico Coelho, relator. - Medeiros e Albuqiwrque, com restricções. 
- F . Tolentino, com restrtcções. -Martins Costa Junior, corn restricções . -
Dino Bueno, com restricçües. - Eduardo Ramos, Luiz Domingues, vencidos 
com projecto em separado. - Carlos Vaz de J.11e llo, presidente, com res-
tricções. 

Art. r. 0 A attribuição, conferida ao Governo da União pelo art. 6. º da 
Constituição, será exercid,a pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal 

Federal e Presidente da Republica, na parte que 
Substitutivo a cada um destes poderes pertencer, pela fórma 

ao estabelecida na presente l ei. 
projecto da commissão. . Art. 2. 0 Ao Congresso Nacional. compete 

annular, no todo ou em ·parte, as constituições, 
l eis e resoluções, promulgadas por autoridades esta,duaes, que contrariem 
ou embaracem o funccion,amento regular do regimen republicano federativo . 
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Art. 3 .0 Ao Supremo Tribunal Federal compete decidir, em especie os 
litigios .e .conflictos que occ?rrã? na org~sação., r~c?mposição, investidura 
e exerc1c10 dos poderes leg1slat1vo, executivo e Judicia.rio dos Estados sem-
pre q~e os int~ressados fundarem suas pretenções em direitos garahtidos 
por leis preexistentes. 

Art. 4. 0 Ao Presidente da Republica compete : 
- Assegurar a execução das leis e sentenças fcderaes. 
- Repellir invasão estrang·eira ou de um Estado em outro mediante o 

emprego das forças federaes e dos contingentes da força armada' dos Estados 
mais immediatamente interessados. 

Em qualquer destes casos as forças estaduaes ficarão sob a exclusiva 
direcção da autoridade militar do Presidente da Republica, em.quanto dura-
rem as operações de guerra. 

- Restabelecer a ordem e tranquillidade nos Estados á requisição do 
respectivo presidente ou governador, quer do poder le()"islativo ou qualquer 
de suas Gamaras, quer do poder judiciaria, representado pelo mais elevado 
tribunal. 

No exercício desta attribuição o Presidente da Republica não poderá 
recusar as sufficientes garantias da força federal á autoridade estabelecida 
a menos que sua illegitimidade seja declarada nos termos do art. 3. 0 • ' 

Não será em caso algum, mantida a posse de autoridade publica resul-
tante de deposição, acclamação ou quaesquer outros actos revolucionarias. 

Mantendo o titular da autoridade ou daquelle que fôr della desapossado 
pela violencia, o Presidente da Republica providenciará sobre o processo e 
prisão dos autores e cumplice~ dos de~c~os po~ticos com1~ettidos. . 

Aquelle que exercer autoridade política obtida por meio de dC'pos1ção ou 
pronunciamento tumultuaria, além das penas em que incorrer como co-res-
ponsavel pela acção criminosa, ficará privado por 10 annos de exercer cargos 
publicas de qualquer natureza, e perderá as vantagens daquelle que já tiver 
exercido . 

Art. 5. 0 A fórma republicana federativa, de que trata o art. 6. 0 n. 2 da 
Constituição Federal, comprehende não sómente os principias inherentes ao 
governo republicano sob o regímen federal representativo, traduzindo-se nos 
Estados por constituições e leis adequadas , como as garantias e direitos 
expressos ou implícitos que a mei;ma constituição assegura aos cidadãos 
brazileiros e aos habitantes do territorio da Republica. 

Art". 6. 0 Quando, em virtude da annulação de constituições, leis ou reso-
luções dos Estados por infringentes do systema constitucional federativo, 
faltarem nestes os_ orgãos d~ um governo reg.~ar, o Presidente _da Republica 
proverá á nomeaçao de um mterventor ou IDIIllstro, que assumirá a superin-
tendencia da administração do Estado, pelo tempo ei;trictamentc uecessario 
á eleição e posse do representante ou representantes do poder accphalo . 

Nas instrucções, que o Presidente da Republica expedir para esse fim, 
se absLerá de autorisar actos de governo que não forem indispensaveis para 
acudir aos encargos publicas urgentes do Estado. 

A nomeação do interventor ou ministro recahirá em cidadão reconheci-
damente idoneo, e alheio aos interesses e perturbações do Estado desorga-
nisado. 

Paragrapho unico. O Presidente <la Republica submetterá á approvação 
do Congresso as providencias que houver dado para a reorgamsação do 
Estado. 

Poderá, ·todavia, solicitar do corpo legislativo, si estiver reunido, ou 
convocando-o extraordinariamente si o não estiver, as medidas ele reorgani-
sação, sempre que lhe parecer de extrema gravidade a situação elo Estado 
desorganisaclo. 
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Art. 'J·º O processo e julgamento dos litigios e conflictos a que se rel'ere 
o· art. 3. 0 será estabelecido em regulamento expedido pelo Poder Executivo, 
tendo em vista a celeridade compativel com a instrucção judicial e garantias 
das partes interessadas. 

Art. 8. 0 Os governadores ou presidentes dos Estados remetterão ao Pre-
sidente da Republica e á Mesa de cada uma elas camaras do Congresso 
Nacional, as constituições, leis, decretos, e em geral todas as publicações e 
jornaes officiaes . 

Taes publicações serão recolhidas em secção especial das respectivas 
secretarias. 

Art. 9.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Projecto que . estabelece os casos de intervenção do Governo Federal em 
ne!focios peculiares aos Estados nos termos do art. 6. 0 n . . 2 da Consti-
tuição da Republica, e dá outras providencias. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. r. 0 São casos de intervenção do Governo Federal em negocios pecu-
liares aos Estados, nos termos do art. 6. 0 n. 2 da Constituição da Republica, 
os seguintes : · · 

r. 0 a proclamação pelo1 povo ou a decretação por alguns dos poderes 
estad1iaes da fórma de governo monarchica em qualquer 

Projecto n. º 11 de su~ts modalidades ; 
de 1894. 2. 0 A coparticipação, por actos positivos e claros, 

dos governadores ou presidentes de Estados em qual-
quer movimento revolucionaria, geral ou local, que vise modificar, no 
sentido monarchico, o reg;imen estabelecido pela Constituição de 24 de 
Fevereiro; 

3. 0 A opposição ou resistencia dos governadores ou presidentes aos 
decretos e sentenças dos poderes legislativo e judiciario estaduaes em 
materia de responsabilidacJ.e dos mesmos governadores ou presidentes, uma 
vez que o respectivo proce,sso tenha seguido os tramites legaes; 

4. 0 A recusa, sob qm,tlquer pretexto, por parte dos governadores ou 
presidentes , de deixarem o poder no fim do respectivo período governativo; 

5. 0 A dissolução pelos governadores ou presid,entes, por acto escripto 
ou por mero emprego de força material, dos congressos ou assembléas 
legislativas estaduaes, quando á dissolução se opponha texto expresso das 
respectivas constituições. 

Art. 2. 0 Entende-se por fórma de governo monarchico, qualquer que 
seja sua denominação apparente, aquella em que ao chefe do Poder Exe-
cutivo são concedidas, conjuncta ou separadamente, as prerogativas da 
vitaliciedade, da irresponsabilidade por crimes políticos, da transmissão 
do poder aos respectivos perdeiros necessaríos ou simplesmente legítimos. 

Art. 3. 0 A intervenção do Poder Executivo Feçleral em qualquer dos 
casos do art. r. 0 será ohrigatoria, immediata e energíca, cingindo-se esse 
poder o mais possível aos preceitos da Constituição do Estado de que se 
tratar e obedecendo ás sel'fuintes regras : , 

a) Nas hypotheses dos ns. I e 2, agirá o governo em vista da comrnu-
nicação da autoridade foP,eral superior, militar ou judicial existente do 
Estado, e na falta de t~~l conununicação pela simples notoriedade dos 
factos ; 
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b) No caso do n. 3, a intervenção federal terá por base requisição ou 
reclamação, devidamente escripta e assignada, de dous terços dos membros 
do poder legislativo do Estado ou da maioria dos membros do tribunal 
judiciaria encarregado do julgamento do governador ou pre idente; 

e) Na hypothese do n. 4, a acção elo governo será provocada por qual-
quer das corporações incumbidas pela Constituição do Estado de dar posse 
aos respectivos governadores ou presidentes; 

d) No caso do n. 5, a intervenção dar-se-ha em vista de reclamação 
documentada do poder legislativo estadual, representado pela mesa ou 
mesas da Assembléa ou Congresso respectivo . 

Art. 4. 0 A acção interventora do Poder Executivo Federal para manter 
nos Estados a fórma republicana federativa será exercitada pelos meios 
que ao mesmo poder parecerem mais expeditos -e praticas e visará conforme 
as hypotheses, a repressão do movimento popular ou do procedimento 
inconstitucional do chefe do executivo estadual. 

§ 1. 0 Relativamente aos governadores ou presidentes, as medidas a 
tomar serão, nas hypotbeses dos ns. 3 e 5 do art. I. 0 , a intimação para 
restabelecerem a ordem legal perturbada e, no caso de recusa, o substituição 
delles no governo por quem de direito, com auxilio e sob a protecção da 
autoridade militar federal; na bypothese do n. 4 a substituição immediata, 
com intimação prévia para a cessação das funcções governativas. 

§ 2 . º Nos casos dos ns. 1 e 2 os expedientes a empregar serão acon 
selhados pela gravidade das circumstancias. 

Art. 5. 0 Dos seus actos de intervenção nos termos desta lei o Poder 
Executivo da União dará conhecimento, em mensagem especial, ao Con-
gresso Nacional. 

Art. 6. 0 Praticados os actos necessarios para o i'estabelecimcnto da.paz 
ou da normalidade constitucional nos Estados, o governo federal nenhuma 
outra providencia poderá tomar que offenda a autonomia política e admi-
nistrativa dos mesmos Estados, não lhe sendo licito estender a intervenção 
a outros casos não declarados nesta lei. 

Art. ?·º Os governadores ou presidentes que por effeito da intervenção 
federal tiverem deixado o exercicio de seus cargos, ficarão destes privados 
até que sejam absolvidos pelos tribunaes competentes, federaes ou esta-
duaes, dos crimes em que tiverem incorrido. 

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - Gamara dos Deputados, 25 de Junho de 1894. - lvlartins Junior. 

SESSÃO DE 26 DE JUNHO 

E' annunciada a díscussão prévia para estabelecer a preferencia entre 
o projecto da commissão de constituição, legislação e justiço., sob n. 53 e 
de n . II, para escolha do que deve servir de base á discussão. 

O Sr. Presidente. - O Sr. Martins Junior na sessão do anuo 
passado, offereceu á consideração da Gamara um projecto gue foi enviado, 
sob n. II, á Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, a qual deu 
parecer no anno corrente, concluindo por um projecto totalmente diverso 
daquelle sobre o qual ella tinha de opinar. 
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Na fórq1a do art. Iqp do reg'irr1e:µto, toatançl!'Hw de assii.mpto ungente, e 
<le alta importaucia, entendi dever cop.sulta~· a Gama11a sobre qual çios 
projectos devia ser por ella prefei::ido, pqra ordem do debate, e qestas con-
dições declaro aberta a discussão sobre a materil:l- (r). 

Yem á Mesa, é licj.p, aripiado e posto gonjUD,Gtame~t.e em discwis/lo o 
seguint~ Requeri.u:!ento : 

Requeiro que seja adiada a discuss4o qos pr.ojectos que regajlj,m~ntf!lll 
o art. 6. 0 çla Constituiçii.q papa vifeJD. 1'!, çl,isc~ssão 

R.equerimentQ. junctame~te COJil o qµe ;i.presentar fl. c0,mqijssão Jlar~IJ.
mentar IDIJfta1 encfJ.rfêgil;da de estm;lªr Q asêu,mp\g. 

S. R. - Sala das se ssões, 26 d,e hrnpp g.~ 1§9& . ......., .f unqqçirÇt 4YN!li· 
Fica a discussão a,diada pelfJ. hor.a. 

[3EJSSAO DE 27 DE JUNF{O 

E' annunciada a continua9ão da discllssão prévia para e!ltabeleoer a 
preferencia entre o projecto da comnússão pe cOP.Stit'1.iç4g, legi!üaçãQ e 
justiça, sqb n. fi3 e de nr 11 para escolha do que . !leve servir ~e b;íse á 
dis!)ussão (COP'} o requerill!ento qo Sr. ~unqµej.ra Ayres). 

() Sr. P3iulip.o de Sq'1za. - Pedi a pa)a,vra l!JlÍcarp,ente par11 lllandar 
á Me~;i. u:rp. requerimento. 

T~ndp o nobre 4ep"\l;~!J.dp p,o:r fern,ampµcq o Sr. IWart!n,s Jun,ior a,pre-
sentªi:lP o fl.IJ.no pa~sa{:to urn projecto es~abel~çerg}.o, o~ ca,so§ 4e µi~~J?Vel\ção 
do governo federal nos negocios peculiarçs a,qs Es~ados 1 foi ~s~a g:rfJ.ve 
Illateria sujeita á consideração da mustre Commissão de Justiça e Cons-
tituiç4o. 

A esta comµússão o ip.ustre deputado ~ meu pr.ezado amigo, Sr. Dr. 
Erico Coelho·, apresentou tambem úm outro projecto substitutiv9 do pri-
meiro. A Commissão de Justiça e Constituição, pmém, limitou-se a opinar 
pela prel'crencia entre os dous projeo~os, n,ão çl~u o s~µ Pfl.r~cer ~Qbre o 
oonte(\dq p.e µenhum çj.pllps, ~ei:p. sobre p p,rqjecto çlo s~ j\1artins Jt"lllior, 
nem sobre o do nobre dep-i+tado pelo Rio de Janeiro. 

O SR. Emco COELHO. -- N;\p ª1~P!Q:gQ, p~ço a palavra. 
O Sa. PAULINO DE SouzA. -- Diz a commissão no seu parecer (lê) · 

" ... só acceitou o projecto do illustre deputado pelo Rio de Janeiro para os 
fins do art. r45 do Regimento. ,, 

O Sa. MARTINS CosTA. -:-- Foi este o meu pensamento. 
O Sa. PAULINO DE SouzA. - O art. 145 do Regimento diz (L ê) . 
PP.rHm.to, a Cpmmi!'!sãq de Justiç~ op~ou ap~µas sobre esta ~re.liminar. 
Serij.\ desej;i.veJ qµe a n,1esma qpi;µmjs.si!.g çlésse o 1>ell P.l:J.rect;ir Q.t;i "!§rttis 

sobre o conteudQ de ·upi e Q.~ pu;~ro. qps 401+11 projectos. " 
Eis a razão, Sr. presidente, do requerimento que vou ler e mando á 

Mesa (U). 

(r) Depois do President~, oram os Srs. Junqueira Ayres e Erico Ooelh<?, 
cujos discursos não constam. dos A11ng~s. • 
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Vem á Mesa, é lido, apoiadp e posto conjuuotmne11te em. 1fo;cussão o 
seguinte Requerimento: 

Requeiro ql).e o projecto n. II e os substitutivos a elle aprei;enta,qos 
vol~em á. commissão de Co!lstituic;ião, Legislação e Justiçµ, afim i;le ~;:µ· 
paFCOet' sobre o conteudo dos mesmos projectos. 

~· · R. - Sala das sessõesi 27 de [Junho de 1895. - Paulino de Siouza 
Junior. 

O Sr. PaqliQ.O de Souza Junior (para uma explicaçãe pessoal). -
l)qas pa)a,vr;i.s apenas p!).ra a expliçação qt\e vou dar. · 

Devo dizer á Clamara que não pretendi collocar a questão nos teFmos 
em ql).e o nopre deputado acaba de collocal-a e vejo-me até em uma s~tua
çãg qifficil e embaraçosa. 

Antes c!e apresen~ar o meu requerimento, consultei a algt\nS membJ:1os 
da Commissão 'de Justiça, com quem tive ensejo de conversar a este 1•es-
peitq, e pergup.tei se a commissão julgar-se-hia melindrada com a ª"pre-
sep.tação · <;leste meu requerimento, e ·estes tres illmitres me~ros, os 
Srs. Dino Bueno, Eduardo Ramos e Ma11tins Juniqr, me declararam que de 
nenhum modo poderia a commissão julgar-se melindrada. · 

Foi só depois dessa d,eolaração tão peremptol'ia que eu r.esolvi a apre-
sentar o );Ileu requeriment9. 

O nobre deputado, na segunda parte d,Q seu discurso, l ev;antou ttma 
d1J.vida simplesmente para teií o prazer- ele desfazel-a, e oqnstruiu um cas-
tello pa1:ia deital-o apaixo. . 

ETsta duvida Sl, Ex. queuia que eu a tivesse lembrado, mas, feli~mente, 
não a for,mulei. 

Diz o paFeeer. da eommissão (Le). 
I-la quem ligue o verbo suhmetter. a füima~» nos teimas do art. 145. elo 

Regirne:µto. 
Nã0 ha uma palavra sobre 0 contep.do de uma materia tão grave. 
O art. 145, do Regimento refere-se ·unicamente á preferencia na ordem 

dos tuabalhos. 
O fim de meu :vequerdmento é. o &e.gq!rrte : 
Que terminada essa discrussã.n p11e.v·~a e. anteS, de, @:nli•ap P.!l< ilisY.1.J.S.SãQ qq 

assumpto, voHe, Q pare,cgr• 4 Cm:p.m~si>,fw ele .Tnsttça !).fi!Il de, qqe f<S~l\ e,lµcide 
o ponto. · 

Já vê o nobre deputado que em uma dis,Q~$.S,<:í,Q. ~ii.A sJ1nplef:l QQW,Q eiHft, 
µii,o pQ4iB- hanr- d.e, )lljnha P€1-rt(l iµtuit,os. d.~ n1çlj.µdrsµ· a, $\Ht pe&soa, e 
$, .BJ~, fa?i n:p1itq fDJi,l e.m ç:plloçar- !'- qiiei;tãq µp pé em ql!e. c.olloca. 

UM. Sa. DEPU'l'ADO. - Mas a Camara é que não aoceita. 
· O SR. PAULINO DE SouzA Jm.'{IOH. - P~la, gi.iµha, parte, d~clare ao n0pr~ 

4ep.-µt!l-Àº C[Çl.e, ~~ste$ ter!fi.os, eu não a acQeito (1). 

o Sr, fü•ic() Çoelqo (para uma explicar;ãp pessoal). - Sr. presid~nte , 
n;ig qqer~i;igo pô,r a C.amara, em. e~araçqs, s?li?i~o da 9am,~rã. a m1~ª 
expµerf!.çq.o de gi.embrq ela Gomm1ss!).O de Constrturçao, Leg!sla,çao e Justiça, 
e peço á Camara que não insista elll rejeitar 0 meu pedido d~ demi!isã,o, 
visto como ~nsistirei erp. rfl~eitar essa honrosa incumbericia. · 

O P1';_fRJi:f:lII!Ji:N'P;;. - O :p!;)d!dq de V. Ex;. será tomado ~m consideraç:ãq, 
eilf occl}.S!(l.P om10rtlJ.na· 

(r ) Fala o Sr. Eriço Coelho , antes d9 Sr. Paulino de Souza, não eonstando 
doe Annaes o seu discuvso. 
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O Sr. Eduardo Ramos. - Diz que já presentia o que a Gamara está. 
testemunhando, no dia em que veiu a tribuna reclamar conLra a confusão 
que se preparava, com a existencia de duas commissões para estudar um 
mesmo assumpto, a Cornmi.ssão Permanente, á qual fôra remettido o pro-
jecto do Sr. Martins Junior sobre a intervenção do governo federal nos 
Estados, ao mesmo tempo que se nomeara uma Commissão Mixta para 
apresentar um projecto sobre este gravissimo problema. . 

O orador disse, naquella occasião, que essa duplicidade de orgãos 
adietas a uma mesma ordem de idéas, era não sómente irregular, porque 
poderia comprometter a convergencia e unidade de esforços que a solução 
da dil'ficil ques tão es tava a exigir, atulhando a Mesa de projectos sobre 
projectos, como porque, parecendo que a escolha de uma Commissão Mixta 
trazia como effeito immedi.ato concentrar em suas mãos o estudo e iniciativa 
da materia, um trabalho parallelo de uma outra commissão, depois disso, 
iria provavelmente melindrar a Commissão Mixta, induzindo a crer que era 
dispensavel ou pelo menos inefficaz a sua cooperação. 

Não foi ouvido o orador, e agora o tumulto previsto está se patenteando 
nessas discussões de adiamento, de esperas, de volta á reconsideração , que 
teem sido provocadas pelos requerimentos que se debatem. 

Em tudo isso está percebendo um funesto.symptoma. Allegam a escassez 
de tempo, e o tempo se consome no limiar do debate, quando a atrocidade 
da perspectiva de uma desorganisação de Estados, desorganisação que se 
generaliza e propaga com a rapidez com que um cyclone caminha! 

Allega-se que é cedo a"fnda para cogitar do assumpto, e no entanto são 
já passados 5 annos de experiencias do regimen em que a voragem do 
perigo, por ausencia de coordenação constitucional, por manqueira, na 
iuncção legislativa de prover ao desdobramento dos preceitos cordiaes do 
regimen, está alastrando jllguns Estados hoje, e amanhã outros, etalvez 
um dia todos , graças á política parlamentar das contemporisações, graças 
ao amanhã fatalista e imprevidente que ba de ser o fomento das crises, e o 
desmoralisador das instituições. . 

Diz que as leis, princiJ?almente as leis politicas que interessam á . per-
petuidade de uma forma de governo, não são necessarias e boas pelos 
males que curam, mas o são, principalmente que evitam. 

Alguem disse, vendo o nosso esforço por adequar a acção constitu-
cional ás perturbações loqi.es, que pelos males ia-se iniciar o período de 
impossibilidade ás revoluções. 

Nem menos essa nobre esperança pode deter as tentativas dilatarias da 
iniciativa parlamentar! Diz que, nem ao menos essa nobre esperança, 
porque já não quer dar forma a esse bom ideal, a essa aspiração de homens 
livres, affirmando desde agora a efficacia das m edidas com que aos pro-
jectos apresentados diligenciam conseguil-o. 

Soffreu hontem uma emoção profunda e pungente, vindo alterar-se 
contra l;l- opp9rtunidade d1t _lei reguladora da intervençã_o federal, a fig~ra 
por mmtos t1tulos sympathíca ao orador, o Sr. Junqueira Ayres , a cnJaS 
fascinações da palavra as opiniões que elle defende irradiam com o pres-
tigio centuplicado, e com um poder impressivo tal que exige dos que o 
combatem força e numero valor e tenacidade. 

Crê, todavia, que em dias livres, si já não lhe bastam os testemunhos 
dos dias decorridos, das miserias .soffridas, das convulsões supportadas, e 
dos assaltos e dos crimes, que a estatística dos attentos e dos observadores 
está registrando nas convulsões da politica local em alguns pontos da Repu-
blica brazileira (Apoiados). 

Si não bastam ao Robre deputado pelo Rio Grande do Norte, ha de ver 
em pouco crescerem, em quantidade e perigo, essas desgraças que S. Ex. 
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quer deixar sem remedio, pois, a tanto equivale não determinar quem, e 
quando, e porque meio ellas se podem renovar (Apoiados geraes). 

Suas palavras de hoje, dada á questão a sorte desejada, por seu pre-
claro conterraneo, hão de reapparecer-lhe como o conceito de uma prophe-
cia, e então, a sua conscieucia, sempre pura, lhe exprobará a imprevidencia. 

O escolho que encontram os projectos parnce um expediente protella-
torio; mas o orador, votando por elle, quer que fique resalvada essa nociva 
intenção. Esperará, sim, pelo trabalho da Commissão Mixta, não porque 
queira soccorrer-se della como de um instrumento de dilações indefinidas, 
mas porque está certo de que a illustre commissão não tardará com o seu 
trabalho. · 

Quanto ao escolho em que o projecto veiu bater, no seu primeiro 
ensaio, que lhe oppõe a palavra magnificamente do seu illustre amigo, a 
Camara saberá contornal-o, cautelosamente ; sómente elle será para nós 
como esses pareeis de JJerolas e coral que os navegantes veem surgir ino-
pinadamente do seio as ondas, e ao qual, passada a tormenta, voltam 
para enriquecer de seus tbesouros (Muito bem; muito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encenada a discussão e adiada a 
votação . 

Na sessão de 28 são approvados os requerimentos dos Srs. Jrmqueirn 
Ayres e Paulino de Souza. 





EXTINCÇÃO 

D A 

COMMISSÃO MIXTA 





SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO 

O Sr. Francisco Glicerio. - Sr. presidente, o voto da Camara, em 
relação ao caso de Sergipe, não foi traduzido de um modo expresso, mas é 

fóra de questão que a maioria vencedora rejeitou o pro-
Expediente . jecto elaborado pela Commissão Mixta, porque entende 

que o Congresso Nacional não deve intervir nos Estados 
pelos processos estabelecidos no projecto que foi submettido ao estudo da 
Camara pela honrada Commissão Mixta de uma outra Casa do Congresso 
Nacional. 

Assim se me afig·ura que a Commissão Mixta está prejudicada, e posso 
informar á Camara de que no Senado já se votou a extincção desssa com-
missão. 

O que me traz á tribuna é proporá Camara, por seu lado, tambem con-
sidere extincta a Commissã.o Mixta, por me _parecer que a sua missão, 
attenta á votação da Camara, está prejudicada. (Muitos apoiados e nâo apoia-
dos. Trocam-se apartes.) 

Apresento a indicação : a Camara· opportunamente a.discutirá. 
Sr. presidente parecerá clue a minha posição na gues Lão de Sergipe foi 

contradictoria, e os meus alil!gos da imprensa federalista do Rio de Janeiro 
o teem declarado. 

U111 SR. DEPUTADO. - Ha essa imprensa tambem? 
O SR. FRANCISCO GLICEmo. - Houve no Rio de Janeiro, dantes, uma 

imprensa neutra que é hoje francamente federalista. (Trocam-se apartes.) 
Quando eu digo que a imprensa neutra transformou-se em imprensa 

francamente federalista não tenho o intuito de a censurar, pelo conti·ario, si 
ha alguma cousa que merece nota é para louvar a franqueza com que a im-
prrnsa neutra vem declarar as suas opiniões. 

Mas, eu dizia que poderia parecer contradictoria a minha situaçáo nesta 
questão, asseguro que não é. 

No anno passado quando se deu o caso agudo de Sergipe e eu me pro-
nunciei do modo como os collegas se recordam e consta dos Annaes, disse 
que não encontrara nas attribuições do Congresso Nacional meios correctivos 
de reposição do governador deposto de Sergipe; portanto, votando contra o 
projecto da Commissão Mixta eu estava coherente com o meu modo anterior 
de pensar. 

Por mais respeito q:ue me inspire o parecer da Commissão Mixta, o que 
é exacto é que cliscorde1 do fundo do seu trabalho legislaLivo, tanto que desde 
a sessão passada acompanhei o meu illustre amigo e collega o Sr. MilLon, 
votando pelo projecto que consignava a intervenção nos Estados, de modo 
geral, assignalando a attribuição ao Poder Judiciaria . 

O SR. MILTON. - E' verdade, dou testemunho disso. 
O SR. JosÉ MAa.rANo. - Opinião de V. Ex. que suJfraguei e que suffrago 

ainda hoje. 
O Sn. GONÇALVES MAIA. - De modo que o voto do anuo passado foi 

meramente platonico; si foi um voto platonico a Camara não o devia dar. 
O SR. FRANCISCO GucERIO. - O meu voto em relação ao projecto do 

Sr. Milton não foi platonico, foi um voto effectivo. 
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Mas, Sr. pres idente, a mtútos se afigura que a rejeição do projecto da 
Commissão Mixta importa em uma desesperança para aquelles que não estão 
na posse dos governos dos Estados, trazendo assim algum descredito para 
as instituições por quanto pareceria que elias não teem a flexibilidade neces-
saria para obviar as difüculdades supervenientes na elaboração elo regimen. 

Mas, Sr. presidente, é esse mesmo o processo pelo qual os povos con-
quistam as instituições liberaes de que se servem : é com a laboração dos 
tempos, é com a laboração dos proprios soffrimentos destes povos que elles 
criam instituições que asseguram o regimen da liberdade. 

O Sn. LEOVIGILI>O FILGUEIRAS. - Mas não com os attentados ás suas 
proprias instituições. 

O Sn. FRAi'\"crsco GLICERIO. - Pelo facto da União se r ecusar, em res-
peito á federação, a intervir, não se segue que o regímen federativo deixe de 
attender aos clamores elos q,ue são injustamente perseguidos, e não se queira 
concluir contra o regímen ieelerativo, porque na propria federação os que 
soíITem encontram os recursos necessarios de reacção dentro do terreno 

leg~ão é• provavel que restabelecido o imperio da lei da Republica nos Es-
tados, os clamores daquelles que são victimas não sejam ouvidos, em pri-
meiro logar pelo influxo benefico da opinião publica, e em segundo logar 
pelo jogo _normal das instituições em relação á j.ustiça e á politica dos Esta-
dos. (Apoiados.) 

O Sll. JosÉ MARIANO. - Mas nos Estados em que seja difficil regu-
larme:p.te chegar a es te re~ultado? 

O Srr . FRANCISCO GucERIO. - Respondo ao nobre deputado. 
O l'egimen republicano federativo deslocou o centro de opiniões que 

dantes era na côrte, exactamente para os Estados. 
O Sn. JosÉ MARIANO. - Dá um aparte. 
O Srr. FRANCISCO GLICERIO. - Peço a attenção elo nobre deputado por 

Pernambuco, que sei que tem interesse na solução destas questões. 
O Sn. JosÉ MAIUANO. - E digo ainda: por mais suspeito que se queira 

me tornará Republica desejo uma solução pacifica. 
O Su. FRANCISCO Gqcmuo. - Nunca considerei V. Ex. suspeito á 

Republica, pelo contrario i::onsiderei-o como um corpo estranho nos partidos 
rnonarc.hicos no tempo do imperio. 

Em relação á União, os mesmos atropellos se deram. 
inguem poderá contestar que em relação á União, restabeleceu-se 

completamente o imperio da lei; assim elle ha de restabelecer-se nos 
Estados , porque já em mµitos Estados a lei está plenamente restabelecida. 

Em seguida ha de se restabelecer tambem o imperio da lei nos muni~ 
cipios, pol'que este regin~en pai·te dos mLtnicipios para os Estados e dos 
Estados para a União, como em sentido inverso parte da União para os 
Estados, e dos Estados p~ra os municípios. 

Mas, é preciso que os partidos constitucionaes se formem para disputar 
constitucional e legalmente o poder na União, nos Estados e nos municípios. 

Felizmente a situação segue este caminho. (Apartes.) 
Quando os partidos abrirem mão do desejo immoàerado de represalias 

materiaes, e se resignarem á funcção do voto pela discussão e pela imprensa 
os governadores dos Estados, os intendentes municipaes hão de submetter 
por força, irresistivelment!J á acção da opinião publica. 

O SR. JosÉ MARIANO. - Menos os Barbosas Limas. 
O Sn. FRANCISCO GLICERIO. - Mas, fallou o nobre deputado de Pernam-

buco, quando SS . Exs. foram eleitos deputados em estado de sitio! 
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Pois, um governador, que tinha o estado de sitio nas ~uas mãos deixa o 
partido adverso ~l~ger seus representantes, tendo uma lei de ferro, como a 
lei do estado de sit10? 

O Sn. JosÉ MARIANO. - Nesse tempo não tinha a força material precisa 
para os abafar. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO. - Como não tinha? Pois não dispunha da 
força policial? 

O SR. JosÉ MARIANO . - Não estava ainda organisada; só depois é que 
foi augmentada e organisada. 

O SR . FRANCISCO GLICERIO. - Concorram os nobres deputados taml>em 
por sua parte para que o Estado entre nas normas regulares e consti-
tucionaes . 

O SR. JosÉ MARIANO. - Concorra V. Ex. para a moralidade do seu 
partido lá. 

O Sn. FuANCisco GLICEmo. - O partido republicano federal de Pernam-
buco, por occasião da eleição, compoz sua chapa de dous terços, deixando 
um terço para a opposição disputar. Isto é uma conducta muito respei-
taYel. (Apartes.) 

Estes factos não se passam sómente em Pernambuco, passam-se em 
dill'erentes Estados. 

O nobre deputado está se apaixonando inutilmente. 
O SR. José MARIANO. - Não apoiado. 
O SR. FnANCisco GucEmo. - S. Ex. é mais responsavel pelas desordens 

de seu Estado, do que o partido do governo. E eu digo porque. 
Porque o nobre deputado em vez de seguir os caminhos regulares, 

legaes e constitucionaes, permitta que o iliga, sem faltar ao respeito devido á 
sua pessoa, dirigiu-se por caminhos inconstitucionaes; pretendeu, dadas as 
circumstancias em que o paiz se achava, tomar conta do poder. A respon-
sabilidade mais pesada é de V. Ex. (Apartes.) 

Assim, pois, desde que nos Estados os partidos se convençam de que 
não podem contar mais com a União por intervenção nelles, em favor deste 
ou daquelle grupo, os partidos hão de se estabelecer de accordo com as 
normas naturaes da vida política. 

E attendam os Srs. deputados; o partido que está no governo da União, 
e na quasi. totalidade dos governos dos Estados, não tem uma existencia 
indefinida. 

Nós provavelmente governaremos durante muitos annos, pelo impulso 
qne claramente se vê que recebemos, principalmente de uma victoria assi-
gnalada da süuação politica que venceu uma immensa revolta. E' natural. 

Mas o nosso domínio não ha de ser interminavel. 
Por consequencia, digo eu: é preciso que os mais deputados, que cons-

tituem nos Estados os partidos em opposição, renunciem os meios revolucio-
narios, para tomarem o caminho constitucional. 

O Sn. PAULINO DE SouzA JUNIOR. - Ou intervenção, ou revolução. · (Ha 
outros apartes.) 

O SR. ERANCisco GucERIO. -O digno relator da Commissão Mixta disse-
me em aparte que : ou a intervenção ou revolução. E' exactamente a essa 
synthese qne estou combatendo ha muito tempo. 

Emquanto os grupos oppostos e desgostosos ag·uardarem a intervenção, 
seja de um ou de outro poder da União, nunca os partidos constitucionáes 
se formarão ; porque esses estarão sempre espreitando as dissidencias dos 
partidos que tem o governo nos Estados, para apanharem pelos cabellos a 
occasião opportuna de empolgarem o poder. 
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O SR. JosÉ MARIAl'<O. - Si querem estabelecer a confiança, deem-nos a 
effectividade das leis. 

O SR. FRANCisco GLicEruo. - V. Ex. conhece as minhas opiniões. 
Ainda ha pouco, no Estado onde eu inflúo, como membro do partido 

que dirijo, nós fizemos igualmente uma lista de dous terços, reservando 
publicamente para a opposição o outro terço ; e sómente quando os membros 
da opposição, pela voz ele seus chefes, declararam que não concorreriam á 
eleição, é que os nossos amigos formaram a lista completa. 

No Maranhão a mesma cousa se observou: em Minas o 'mesmo facto. 
No Rio, não se fez a lista de dous terços , mas o processo correu livre-

mente. 
O nobre deputado por Pernambuco póde contar commigo para não dar 

a minha responsabilidade a excessos commettidos contra os nossos adver-
sarios em qualquer eleição. 

Quando os partidos em opposição renunciarem aos meios revoluciona.-
rios, e quando no seio da Camara se demonstrarem fraudes que prejudiquem 
a verdade da eleição, não tenho interesse algum em dar a minha responsa-
bilidade para esses factos. 

Sr. presidente, demorei-me mais tempo do que esperava para justificar o 
meu requerimento. 

O SR. GONÇALVES MAIA. - V. Ex. não respondeu a uma pergunta, que eLt 
julgo aliás, importante, V. Ex. achou que estava dissolvida a Commissão 
Mixta, mas nada disse sobre os casos que ,a ella estão affectos, como os da 
Bahia, Amazonas, etc. 

O SR. FnANCisco GLicEruo. - Os papeis que estão sob a guarda e estudo 
da Commissão Mixta, par,ece-me que não teem outro destino sinão serem 
archivados. · 

O meu requerimento é o seguinte (Lê) : 
Não é minha intenção concorrer para o abafamento das queixas e cla-

mores levantados nos Esta,dos. 
Não digo que os dignos deputados que reclamam contra injustiças gne 

allegam terem sido praticadas nos seus Estados, não tenham ra;-:ão. Núo 
entrei, e não entro, no exatne dessa questão, porque reconheço e confesso a 
incompetencia do Poder Legislativo para fazel-o; o que não impede que para 
o anno, .livre da acção das paixões politicas do momento, se legisle ele um 
modo geral em relação á regulamentação do art . 6. 0 da Constituição, si o 
Congresso Nacional julgar .de utilidade que a reforma seja feita. 

A rejeição do caso de Sergipe, como a extincção da Commissã o Mixta, 
encarregada de es tudar os outros casos, não importa, como disse no principio 
de meu discurso, uma desesperança para ninguem. 

Mando á Mesa o meu requerimento. (Mili to bem, muito bem.) 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o seguinte Requeri-

mento: 
Requeiro que se considere prejudicada a missão da Commissão Mixta, 

encarregada de dar pareceres em relação aos casos de Sergipe, Bahia e outros 
Estados. 

S. R. Sala das sessões, 29 de outubro de I895. - Francisco Glicerio. 
O Sr. Leovig·ildo Filgueiras. - Sr. presidente, antes de tudo per-

gunto a V. Ex. si, pedindo a palavra sobre este requerimento, a discussão 
fica adiada ou prosegue. 

O SR. PRESIDENTE. - ;Entra immediatamente em discussão. 
O SR. LEOVIGILDO FILQUEIRAS. - Quando se discutiu na semana passada 

o projecto relativo ao caso de Sergipe, tive occasião de communicar aos 
amigos que com.migo conversaram a respeito, que julgava, como já havia 
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demonstrado em discurso que havia proferido, perfeitamente legitimo o 
go.verno do coronel Valladão; e qu~ndo ainda hou".esse duv:idas sobre a legiti-
midade de uma das duas Assembleas a que se retere o prOJecto, essa questão 
estava prejudicada, por já ter terminado o periodo de · funcções de ambas 
essas Assembléas. 

Restava, portanto, unicamente o caso da illegitimidade ou não do governo 
do coronel Valladão naquelle Estado; e ,desde que o projecto nem si quer 
considerava illes-itimo o governo desse illustre cidadão, porque mandava o 
governo federal mtervir apenas para garantir no seu posto o vice-g·overnado1· 
do mesmo Estado, e não o governador .eleito, pronunciei-me no sentido de ser 
mantido no Estado de Sergipe o governo do Sr. coronel Valladão. 

Votei, portanto, contra o projecto, de accordo com os principias que 
adopto. 

Mas, Sr. presidente, isso não implica o meu pronunciamento em relação 
á questão de intervenção ou não intervenção do governo da União nos nego-
cios politicos dos Estados. 

8obre esse assumpto já tive occasião de pronunciar-me em tres sessões 
consecutivas, no começo da nossa actual sessão e não poclia incoherente-
mente votar de modo contrario. 

Muitos collegas, com os quaes entendi-me a respeito, pronunciaram-s e 
do mesmo modo, declarando que, comquauto julgassem conveniente manter-
se o principio da necessidade da intervenção do &·overno federal em negocios 
politicos dos Estados, quando nelles estivesse alterada a respectiva ordem 
constitucional todavia votaram contra o projecto relativo aos negocios de 
Serg·ipe, por considerarem illegitimo o governo em cuja posse se achava o 
coronel Valladão. 

E' evidente que a Ca.mara. não pronunciou-se ainda sobre a necessidade 
da intervenção ou não intervenção do governo federal nos negocios cons-
tantes dos papeis sobre os quaes a Commissão Mixta tomou conhecimento, 
para dar parecer e mas unicamente sobre um dos casos. 

Entre os substitutivos apresenta.dos a esse projecto, um delles, o do 
Sr. Gaspar Drummond, foi por elle retirado e a Camara annuiu porque 
entendeu que as idéas contidas naquelle substitutivo deviam constituir pro-
jecto especial, sobre o qual a Camara poderia posteriormente pronunciar-se. 

As outras emendas apresentadas eram todas relativas ao caso de Sergipe, 
eram todas relativas á legitimidade ou illegitimidade do governo do coronel 
Valladão. Coherentes, portanto, foram todos os senhores; apezar de interven-
cionistas, votaram contra o projecto relativo ao caso de Sergipe e contra as 
emendas apresentadas ao mesmo projecto. 

Sendo assim, me parece que a missão da Commissão Mixta não está 
terminada pelo facto de haver a commissão se pronunciado sobre um dos 
casos sujeitos ao estudo da nobre commissão, em face de um projecto com o 
qual a CanÍara não concordou; e nem póde V. Ex. eximir-se do dever de, á 
medida que forem sendo exonerados membros dessa commissão, ir no-
meando substitutos desses membros, de accordo com o compromisso que , 
ainda na sessão de hoje, tomou V. Ex. para commigo, quando levantando eu 
essa questão, V. Ex. declarou que na hora do expediente fazia a nomeação 
requerida. 

O SR. JosÉ MAIUANO. - Sejamos justos : apresentou-se agora uma pre-
judicial, emquanto não fôr decidida pela Camara, não poderão ser feitas 
essas nomeações. 

O Sn. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Estou provando que V. Ex. vae decla-
rar-me que, em face da indicação que acaba de ser apresentada, V. Ex. não 
tem o deYer de satisfazer esse compromisso que commigo tomou. 

Parece-me, entretanto, que antes da votação dessa indicação, ella não 
DOCUMEXTOS l'AULAMENTAllllS. - VOL . !. 3!! 
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póde constituir caso julgado pela Gamara · e por ·conseguinte nada impede q:ue 
V. Ex. faça essa nomeação, embora depois a Gamara se pronuncie no sentido 
dessa indicação. 

Sei, Sr. presidente, que basta ·ter ella sido apresentada pelo illustre 
leader da maioria para que naturalmente seja sanccicinada pela maioria da 
Gamara,.. . 

O Sn. JosÉ MARIANO. - Isto não, porque V. Ex. tem visto: que muitas 
vezes a maioria nãQ tem acompanhado o illustre chefe. 

O Sn. LEOVIGILDo FILGUEIRAS - ... recusando assim attender ás queixas 
dos Estados que ;vivem sob a perseguição de regulos e que não terão outro 
recurso sinão appellarem ou para o tempo, aguardando que justiça se venha 
a fazer por um caso inesperado qualquer, ou, conforma.rido-se, com essa 
deliberação, retirando-se os partidos em opposição da politica do paiz: 

O Sn. MILTON. - V. Ex. está em divergencia com a imprensa do seu par-
tido no Estado que não quer a intervenção. 

Fica a discussão adiada. 
Na sessão de 30 ora o Sr. Augusto Freitas. Em 4. de novembro é 

encerrada. a. discussão. . 
E' approvado o requerimento do Sr. Glicerio na sessão de 9 . 
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NOTA 

Projectos n. 0
• 260, 256, 257. 

Em 8 de Novembro 1895 o Sr. Gaspar Drummond justifica um 
projecto, e o Sr . Costa Machado um outro. Em 2 de Dezembro requer 
o Sr. Drummond que o pro.fecto Costa Machado seja dado para dis-
cussão independente de parecer . E approçado o requerimento . Em 5 
oram os Srs. Glicerio, Costa Jlfachado. E' encerrada a I.ª discussão. Em 
9 é apprMado o projecto. O Sr. José Mariano requer e é concedida dis-
pensa de interstício. Em 10, entra em 2 .•discussão. É lido um substi-
tutiço do Sr. Drummond. Ora o Sr. Costa Machado. E encerrada a 
2.• discussão. Em r3 é approçado o projecto.Em 17 de Junho de 1896, 
entra em 3.• discussão. Oram os Srs. Chagas Lobato, Cincinato Braga 
(que offerece substitzitií10), Costa Machado e L. Filgzieiras (que offerece 
szibstitzitiço) e Glicerio. E encerrada a discussão e adiada a çotação, 
até parecer das emendas. A' Commissão de Constitziiçao. 

Pende de decisão. 





GA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 8 DE NOVEMBRO 

O Sr. Gas~ar Drummond - Não venho contrariar o honrado re-
presentante do Estado de Minas, o meu nobre e distincto collega, que, co m. 

a autoridade do seu nome, acaba de apresentar um 
Expediente. projecto intervencionista, dando assim a prova ampla 

da pm·eza de seus sentimentos de cavalheiro, de 
homem sincero; pelo contrario, venho prestar a S. Ex. o meu franco auxi-
lio. V. Ex. deve recordar-se de que, por ocçasião ele se discutir aqui o caso 
de Sergipe, olfereci um substitutivo e que, por occasião da votação a Camara 
permittiu-me que o r etirasse, reservando-me o direito de postel'iormente 
offerecel-o como projecto . 

E' o que venho fazer neste instante, desempenhando-me do compromisso 
que então assumi; offereço hoje, como projecto, o substitutivo de então e 
que, por não me ter. sido devolvido, eleve achar-se sobre a Mesa, além de 
que está publicado nos jornaes que toda a gente conhece. 

Tenho dito e repetido mais de uma vez que a questão de intervenção é 
uma questão muito séria e tem um alcance mui.Lo maior que· aqueUe que 
estamos a medir todos os dias nesta Camara; entretanto, sem que eu faça 
nem de leve uma censura á Camara, vejo que a essa questão não se tem 
ligado aqueUa importancia que seria de esperar. 

A intervenção é a questão da vitaliciedade da Republica e da sorte da 
federação, convençam- se disto. Sinto que neste instante o intento da Camara 
é fazer o sacrificio de tudo isso, e si o é, eu tambem venho trazer a minha 
acha de lenha verde para o sacrificio que se vae fazer; colloco-a no alto da 
montanha, colloco-a junto de V. Ex. , e a Camara que faça o sacrificio de tudo, 
já que o Senado rejeitou a regulamentação do art. 6. 0 , conferindo a compe-
tencia de intenrir ao Poder Legislativo, e já que anteriormente havia sido 
rejeitado mesmo nesta Camara um projecto que attribuia a compelencia 
ao Judiciario. · 

Ainda resta alguma cousa, depois de tudo isto, é a competencia do Exe-
cutivo. Ha pouco a Camara rejeitou o caso ele Sergipe, sem que até hoje se 
pudesse saber si o fez em especie ou em g·eneralidade, e o Senado tamhem 
ha pouco rejeitou o caso da Bahia; mas r esta ainda alcruma cousa, é pre-
ciso que não fique pedra sob1·e pedra,. é pr ciso que o i'.:ongeesso Brazileiro 
deite abaixo tudo para depois perguntarmos si ficará. de pé a federação. 

Fica sobre a Mesa , até ulterior deliberação o seguinte projecto. . 1 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. 0 O Governo Federal só poderá intervir em negocios peculiares aos 

Estados nos casos dos ns. 1, 2, 3 e 4 da Constituição da União . 
Paragrapho unico. Por Governo Federal entende-

Projecto. se o chefe do Poder Executivo. 
Art. 2. 0 Quando a intervenção se fizer precisa nos 

termos do n. 2 daquelle artigo, para manter a fórma republicana federa-
tiva o governo federal nomeará interventor, afim de resolver o caso occur-
rente. 

Paragrapho unico. O interventor poderá dispõr das forçafl federaes para 
tornar effectiva a resolução. 
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Art. 3.° Fórma republicana federativa é o regular funccionamento dos 
legítimos poderes políticos instituídos nas Constituições dos Estados , cujas 
organisaçoes respeitarem os preceitos da Constituição Federal. 

Art. 4. 0 Para occorrer ás necessarías despezas, o Governo Federal fica 
desde já autorisado a abrir creditos. 

Art. 5.0 Sempre que o governo intervier em negocios peculiares a qual-
quer Estado, em Mensagem especial dará conta ao Congresso Legislativo. 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - Sala das sessões, 8 de novembro de 1895. - Gaspar Drumnwnd. 

- José Mariano . - Gonçalves 1vlaia. - Lourenço de Sá. - .Arthur Orlando. 
- Tolentino de Carvalho. 

O Sr. Costa ~:(achado. - Diz que na sessão de 8 do mez passado, 
concedendo a amnistia occupou a tribuna e teve occasião de, com toda a 
franquenza, lealdade e patriotismo, criticar o tratado de paz feito no Rio 
Grande. 

Foi simplesmente uma critica, mas que era necessa.ria para sustentar e 
votar a amnistia de g:ue se tratava. Mas , votando a amnistia, o orador 
votava uma providencia salutar, não como um complemento da paz, dizia, 
mas como uma medida importante para esse fim. Naquella occasião, tomou 
a liberdade de aprcsen tar á consideração da Camara, duas medidas sem as 
quaes aquella paz seria, em :ma opinião, illusoria. 

O orador está certo, porém, qu - uma vez acceilas as suas idéas , se 
consolidará a paz no Rio Grande. 

Uma dessas m edida,s diz respeilo ao Poder Executivo e della não se 
occupará agora. Mas a outra, que é como que a chave de ouro, para fechar 
o cyclo revoluciona.rio em nosso paiz, é uma medida importantissima e con-
siste em o Congresso, sem perda de tempo, fazer uma lei, definindo a inter-
venção nos Estados, por parte do Governo Federal. (Muito bem.) 

Ora, corno governo f 0 deral não é o Poder Executivo, nem o Poder Legis-
lativo, nero o. Pode!' Judiciario, de per si, essa lei deve precisar, em face do 
art. 6. º da Constituição, a competencia de cada um desses poderes , quando 
lenham de intervir. (Apoiados .) 

Dizia ainda, o orador, que sem essa lei não se podia esperar a paz neste 
paiz P- que sem ella não votaria a favor da amnistia, porque entendia que era 
um mal. 

Nessa occasião, concitou o patriotismo da illustre Commissão de Legis-
lação e Justiça para que tratasse do assumpto e incitou o proprio leader da 
maioria com palavras que importavam quasi um pedido, para que S. Ex., 
olhasse para esse magno e importantíssimo assumpto. 

E' decorrido um mez e nesse sentido nada ha feito. Pelo contrario, do 
resumo que leu lá fóra, 40 discurso do illustre general, sustentando seu re-
querimento de dissolução da Commissão Mixta, o orador concluiu, talvez 
mal, que o pensamento de S. Ex. era deixar os Estados viverem de per si, 
enfim, desenvolverem-se apenas debaixo da protecção Divina, parece que 
S. Ex. suppõe que a mo11alidade dos Estados ha de desenvolver-se e appa-
recer com o tempo, que jia de chegar o momento em que nesses Estados, 
em que ha lucta, se com·ençam os partidos dominantes que devem respeitar 
a justiça e os direitos do1,i seus concidadãos. 

Mas isso, exclama o orador, é não conhecer a natureza humana ! 
Por isso vem hoj e apresentar um projecto nesse sentido, sómente assi-

gnado por si ; quer carregar com toda a responsabilidade. 
A nomeação de uma Commissão Mixta, feita pela Gamara, para apre-

sentar uma lei de intervenção, importa reconhecer a necessidade de tratar 
desse assumpto. 
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O Sn. JosÉ IGNACIO. - Ainda bem que V. Ex . não tem questão no seu 
Estado, e isso prova que não são só os interessados que clamam. 

O Sn. CosTA MACHADO. -A Camara viu o Senado, uma corporação polí-
tica importante, votar a intervenção em Sergipe; essa intervenção, porém, 
cahiu nesta Camara. Os nobres depulados viram que hontem o seu prezado 
amigo e deputado pela Bahia o Sr. Filgueiras, apresentou um projecto de 
intervenção. 

Tudo isso prova que é necessario qL1e o Congresso tome uma resolução 
qualquer a respeito, porque, si o Congresso quer proceder com todo o pa-
triotismo, si o partido federal respeita a federação , é clarissimo que não 
póde deixar de zelar dos interesses des a federação. (Apoiados .) 

E' necessario que esse partido, si realmente é federal , mostre por meio 
de actos que concilia os interesses de todos os Estados e não ha in Leresse 
maior na Republica do que o respeilo dos direitos dos outro . 

O Sn. MATTA MACHADO. - A não intervenção absoluta é a morle da fede-
ração. 

O Sn. CosTA MACHADO. - A intervenção em senLido absolu lo quer dizer 
o seguinte : a não intervenção. 

Si o Congresso, o Executivo e Judiciado reconhecem que não tem com-
petencia para tanto, isto quer dizer que aos Estados assiste o direito á re-
volução (apoiados geraes); e isto é a condemnação da federação. 

O Ol'ador não quer se along·ar, reserva-se para sustentar o projecto em 
occasião opportuna. Entende que elle será apoiado, nem pó de deixar de ser. 
Os seus collegas j á se acham fatiga.dos; e a hora está adeantada. (Não 
apoiados.) 

O Sn. MATTA MACHADO . - V. Ex. es tá prestando immenso serviço. 
O Sn. CosTAiVIACHADO . - Vae enviará Mesa o seu projeclo e pede ao 

Sr. presidente que depois de apoiado, o remetta á respecliva commissão 
afim desla dar o seu parecer. 

A ella, neste momento, implora que olhe para e te assumpLo compa· 
trioLismo como amigos de seu paiz e trate de dar o seu parecer com toda 
urgenria. 

O Sn. JosÉ MARIANO. - Apoia.do ; e o caso reclama . .\'fão comprehendo 
como se possa encerrar o Congresso sem votar qu alquer cousa a esse res-
peito. 

O Sn. Cosl'A MACHADO. - Espera do patriolismo da Ca.mara que todos 
concorram com suas luzes e saber para que este projecto, que tem muitos 
defeitos, seja emiqnda.do e corrigido , e se faça alguma cousa para salvar a 
Republica Federal representativa da nossa Patria. (Muito bem ; muito bem .) 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação o seguinte projecto. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 A intervenção do Governo Federal da União, nos Estados, auto-

risada pelo art. 6. 0 da Constituição compete : 
§ I. o : 

a) a.o Poder Executivo nos casos dos ns. 1 e 4; 
Projecto. b) a.o Poder Le~islativo, no caso previsto no n. 2, 

. quando por lei ordina ria ou constitucional do Estado 
houver offensa á Constituição Federal ou dos princípios consagrados na 
mesma; 

e) ao Poder Judicia.rio, quando os poderes do Estado exerçam autoridade 
illegitima, ou se constituam de modo contrario ao regimen representativo, 
base da Republica federativa; 
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d) ao Poder Executivo, nos casos previstos no n . 3, na ausencia do Con-
gresso, e estando este reunido depois .ile sua resolução, precedendo em am-
bos os casos requisição dos governos estad.uaes. 

§ 2.º Excepto a intervenção do Poder Executivo referente aos ns. r e 4 
t oda a intervenção na fórma decretada, só terá lagar em consequencia de 
petição feita e assignada por cidadão brazileiro, eleitor ou pelo juiz seccio-
nal, sendo acompanhada de provas ou documentos que justifiquem o pedido 
da intervenção. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em conlTario . 
S. R. - Sala das sessões, 8 de novembro de 1895. - Costa Machado. 

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO 

O Sr. Gaspar Drummond. - O seu intento vindo á ·tribuna é pedir 
ao Sr. presidente uma informação, e crê que S. Ex., cordato e generoso 

como é não lh'a recusará. 
Expediente. Assim, deseja saber si os differentes projectos 

apresep.tados sobre a regulamentação do art. 6. 0 , de 
intervenção nos Estados, e que foram julgados objectos de deliberação pela 
Camara, já foram presentes á commissão e si o presidente desta já os des-
tribuiu. 

Além desta informação que solicita do Sr. presidente, levanta uma 
duvida e espera que S. Ex. espirilo aclarado como é, lh'a resolverá. 
' Como S. Ex., sabe, os projectos e indicações enviados ás comrnissões 

teem um prazo de 15 dias pfira a elaboração do respectivo parecer. 
· Assim, deseja saber si este prazo é contado da data da apresentação 
na comrnissão ou de distrih\lição aos membros dessas commissões que teem 
de dar parecer a respeito. 

Deve adeantar o juízo que formula a este respeito 
Parece-lhe que o prazo aeve ser contado da da:ta da apresentação, por-

que de outTo modo póde ser sophismado o direito que tem a Camara de 
discutir o projecto independente de parecer, quando o prazo esteja esgotado. 

O sophisma se daria por este modo : seria presente á commissão o pro-
jecto, o presidente não o di&tribuiria, e assim nunca a commissão poderia 
tornar effectiva a sancção de sujeitar o projecto á discussão independente 
de parecei'. 

Como porém, Sr. presidente dog·malisa, o orador se submetterá á sua 
decisão. 

E' esta a duvida que t~ha de su(\"gerir. 
Si se mostra solicito em procurar solução para tudo isto, é porque 

attende a que a sessão já vae muito adeantada e já estamos ero3.• pr01·oga-
ção; e parece· lhe que é dever da CamaTa não encerrar os seus trabalhos sem 
responder ás questões que se acham lembradas e exaradas na Mensagem elo 
homado Presidente da Rep~blica, e que S. Ex. considera de urgente solução. 

Aguardando a resposta do Sr. presidente, lembrará apenas, que os pa-
peis a que ha pouco se referiu fo1·am presentes á commissão, mas não foram 
distribuidos ; e a :falta de distribuição , segundo lhe consta, é devida á ausen-
cia do presidente da mesma commissão. 
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O SR. PnESIDENTE. - · Os projectos offerecidos á consideração da Gamara, 
depois de julgados objecto de deliberação, vão á commissão, e ao presidente 
della cabe dar-lhes a devida direcção. 

Na fórma do Regimento, o projecto sobre o qual a commissão não der 
parecer poderá entrar na ordem do dia, si assim fôr resolvido pela Gamara. 

O SR. GASPAR DRUMMOND. - O que pergunta ao Sr. presidente é de 
quando se começa a contar esse prazo ; si é da data em que os projectos são 
presentes á c0mmissão, ou da data em crue o presidente os distribue; por-
que de outro modo não se póde tornal' effectiva a sancção da Gamara, de 
poder discutir o projecto independente de parecer. Imagine-se, por exemplo , 
que o presidente não distribue os papeis ; como contar o prazo ? 

O SR. PRESIDENTE. - A Mesa não póde admittir a hypothese de que os 
papeis quando enviados á commissão não sejam distribuidos. 

O SR. GASPAR DnUMMOND. - Então, 'Sr. presidente, julga gratuita a sua 
hypothese ! E ' uma solução. 

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO 

O Sr. Gaspar Drummond (pela ordem). - Sr. presidente, já vão 
adeantadas as sessões da Gamara e as commissões es tão tão atarefadas que 

não pódem emittir parecer sobre as magnas questoes 
Expediente. que dependem de pareceres. 

Entre estas questões, como uma das principaes que 
affectam a vitalidade e sorte da Republica, acha-se a questão da intervenção 
nos Estados. 

Foram apresentados, ha mais ou menos um m ez, alguns projectos a i·es-
peito deste assumpto; esses projectos pendem de parecer da commissão. 

Succede, porém, que a commissão se acha tão sobrecarregada de ser-
viços que, sou o primeiro a reconhecer, eUa não poderá emittir parecer a 
respeito desta questão. 

Eu pedia á Com missão de Legislação e Justiça para dar parecer ; mas . 
reconhecendo que ella está sobrecarree-ada de muitos afazeres e accumulo 
de serviço que sobre ella pesa, deixo o.e fazel-o para requerer a V. Ex. que 
consulte á Gamara si concede que o projecto do Sr. Costa: Machado sobre 
intervenção nos Estados seja discutido independente do parecer . 

O SR. PRESIDENTE. - Não posso acceitar o requerimento do nobre depu-
tado. Estamos na ordem do dia, que só póde ser interrompida por um reque-
rimento de urgencia . 

O SR. GAsP~n DRUMi\'IOND. - Nesse caso r equeiro urgencia. 
Consultada, a Gamara concede a urgencia pedida. 
Consultada si a materia de urgencia é tal que deva interromper a ordem 

do dia , a Gamara decide afilrmativamente. 
Em seguida vem á Mesa, e é sem debate approvado o seguinte Reque-

rimento: 
Requeiro que, independente de parecer da respectiva commissão, seja 

dado para ordem do dia, até final discussão, o projec-
R.equerimento. · to do Sr. Costa Ma- cbado sobre a intervenção nos 

Estados. 
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1895. - Gaspar Drummond. 
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SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO 

O Sr. Francisco Glicerio. - Pouco tenho a dizer, mesmo para 
não embaraçar a votação do Orçamento da Despeza do Ministerio da 

Fazenda. Todos conhecem na Camara as minhas 
l.• discussão opiniões em relação a do projecto de intervenção 

nos Estados. Em these não sou contrario á inter-
d o projecto n. 256 . venção nos Estados, porquanto a propria Consti-

tuição é intervencionista. De que se trata é de 
esclarecer alguns pontos obscuros da Constituição, maxime no que respeita 
aquella disposição que manda o governo federal intervir para manter a 
fórma federativa e republicana nos Estados. Na duvida entre dar a minha 
approvação a um projecto que viole a autonomia dos Estados , e prejudicar 
um projecto que tente regulamentar a materia do art. 6. 0 , prefiro prejudicar 
o projecto da intervenção, tal é a desconfiança que esta me inspira. 

O projecto do Sr. Costa Machado tem no art. 2. 0 uma disposição incons-
titucional, é aquella que se refere á intervenção do Poder Legislativo para 
corrigir leis dos Estados que firam a Constituição Federal. 

Ora, isto está expresso na Constituição, quando firma a competencia do 
Poder Judiciario : mas não enxergo nenhum inconveniente em que se vote o 
projecto em r. ª discussão, para ser emendado ou rejeitado em 2.ª. Continuo, 
entre tanto a declarar qye na duvida, serei pela rejeição de qualquer 
projecto, tal é o horror que me inspira a idéa da intervenção nos Estados. 
(Trocam-se diversos apal't(fs.) 

Acho que a intervenç~o do governo federal está no art. 6. 0 da Consti-
tuição, resta verificar si as palavras - governo federal - se referem 
sómente ao Poder Executivo, ou ao mesmo tempo aos tres poderes · consti-
tucionaes de modo que é preciso que se saiba desde já que eu vou aLé o 
ponto de reo-rilamentar o art. 6. 0 ; mas não de regulamentar o modo de se 
fazerem as eleições nos E~tados, nem as deposições de governadores. 

O Sn. GONÇALVES lYIAlA. - Ninguem quer isso. 
O SH. FRANCISCO ÜLfCERIO. - Creio que assim me pronunciando não 

offendo suscep tibilidadcs daquelles que se arreceiam de uma exagerada 
intervenção. Assim me parece que seria melhor votar-se o projecto em 
primeira discussão, porque na segunda dá-se emenda, ou se rejeita. Repito, 
não sou amigo do projecto ; mas desejo que elle passe á segunda discussão, 
e então conversaremos. 

Fica a discussão interrompida até a conclusão da votação das ruaterias. 

O Sr. Costa Maclu;tclo. - Sr. presidente, na 1.ª discussão um projecto 
trata-se de conhecer da sua utilidade. Essa utilidade, a respeito do meu 

projecto, está já verificada, porquanto não só o Con-
Encerramento da gr('lsso nomeou uma Commissão Mixta para apresentar 

. _ urq projecto sobre o mesmo assumpto, como o illustre 
1.• D1scussao. leader da maioria declarou não serinfenso ao proj ecto, 

ap~nas desejando que elle passasse á 2. ª discussão 
para ser approvado, ou r\'!jeitado, emendado ou substituido .. 

Em consequencia di$to, desisto da palavra, aguardando-roe para a 
2 . ª discussão. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encenada a discussão. 
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SESSÃO DE 9 DE DEZEMBRO 

E' posto a votos e approvado em r.• discussão o seguinte projecto 

PROJECTO ' . 256 DE 1895. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. 0 A intervenção do Govemo Federal nos Estados, autorisada pelo 

art. 6. 0 ela Constituição, compete : 
§ r.º : 
a) ao Poder Executivo nos casos ns. r e 4; 
b) ao Poder Legislativo no caso previsto no n. 2, quando por leiordinaria 

ou constitucional do Estado houver· offensa á Constituição Federal ou aos 

Projecto 
n. 256 de 1895 . 

principios consa00rados na mesma ; 
e) ao Poder Judiciario quando os poderes do Estado 

exerçam autoridade illegitima ou se con tituam de modo 
contrario ao regimen representativo, base da Republica 
Federativa ; · 

d) ao Poder Executivo nos casos previstos no n. 3, na ausencia do Con-
gresso, e estando este reunido depois de sua resolução, precedendo em 
ambos os casos requisição dos governos estaduaes. 

§ 2. 0 Excepto a intervenção do Poder Executivo referente aos ns. r e 4, 
toda intervenção, na fórma decretada, só terá logar em consequencia de 
petição feita e assi&'nada por cidadão brazileiro eleitor ou pelo juiz seccional, 
sendo acompanhada de provas ou documentos que justifiquem o pedido de 
intervenção. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

O Sr . José l\lariano (pela ordem) . -Requer e obtem dispensa <.le 
intersticio para o projecLo entrar em 2.ª discussão . · 

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO 

E' lido, apoiado e posto em discussão o segtúnte projeclo. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. 0 O governo federal só poderá intervir em negocios peculiares aos 

, Estados nos casos dos ns. 1, 2, 3 e 4 da Constituição 
Projecto n. 0 260, da União. 

de 1895. Paragrapho unico. Por governo !ederal entende-se 
o Chefe do Poder Executivo. 

Art. !:!.º Quando a intervenção se fizer precisa nos termos don. 2 daquelle 
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artigo, para manter a fórma republicana federativa, o governo, federal 
nomeará interventor, afim de resolver o caso occurrente. 

Paragrapho unico. O interventor poderá dispor das forças federaes para 
tornar effectiva a resolução. ' 

Art. 3. ° Fórma republicana federativa e o regular funccionamento dos 
legitimos poderes politicos instituidos nas Constituições dos Estados, cujas 
organisações respeitarem os preceitos da Constituição Federal. 

Art. 4. 0 Para occorrer ás necessarias despezas, o governo federal fica 
d esde já autorisado a abrir Cl'editos . 

Art. 5. 0 Sempre que o governo intervier em negocios peculiares a 
qualquer Estado, em Mensagem especial dará conta ao Congresso Legis-
lativo. 

Art. 6. 0 Re·vogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - Sala das sessões, 9 de novembro de 1895. - Gaspar Drummond. 

-- José Mariano. - Gonçalves Maia. - Lourenço de Sá. - Arthur Orlando. 
- Tolentino de Carvalho. 

0 Sr. Costa i\lachado. - Vou estudar, deba:tendo-o, o prqj ecto que 
offoreci á illustrada con::;ide·raçã0 da Camm·a. 

Sr. presidente, todas as incertezas, todas as duvidas 
2.a Discussão que teem apparecido da parte do Congresso, r eferentes 

. a um projecto de lei de intervenção, com caracter 
do proJecto 256. peculiar, e bemassim, a urn projecto .de lei, tendente a 

regqlamentar a intervençã0 dos poderes federaes nos 
Estad©s , em face do art . 9.0 <ila nossa Co:astituição, proveem da diversidade 
de idefas, ,da noção ou da definição ,que dev.e-se dar das palaV'J.·as - o 
governo Federal. . . 

Sr. presidente, que é preciso uma J.ei nesse sentido, foi reconhecido pelo 
Congresso, n.omeando um'a C©mmissão Mixta paim tal fim. 

· Que ha necessidade Çle uma intervenção nesse sentido foi reconhecido 
pelo illustre Presidente da Republica na Mensagem dirigida ao Congresso. 

Que ha necessidade d,essa lei provam as agitações em diversos Estados, 
e ainda mais, a reluctancia que tem tido os t res poderes da União em prover 
de r ecurso as reclamaçõe1;; ~e partem dos Estados. 

Sr. presidente, aqueUa Commissão Mixta, depois de estudar com todo o 
p atriotismo o assumpto, ~tpresentou á consideração do Senado , seu ·projecto 
que cahiu, e essa devia ser a sua sorte, visto que a commissão entendia que 
o governo federal não erp. outra cousa mais do que o synonymo do Poder 
Legislativo . 

Sr. presidente, o goyerno federal'não exprime o Poder Legislativo , o 
Poder Executivo, ou o PoÇler Jucliciario ela União, cada um de per si, é cousa 
clarissima diante da Constituição. · 

Nem eu sei como se possa suscitar duvidas a respeito. Si porventura, o 
legislador quizesse desio·nar, quando falla no governo Federal, o Poder 
Legislativo, ou outro qu~quer d os poderes da União, clarissimo é que teria 
estab elecido a cornpetencia des·se poder para intervir nos quatro casos do 
art. 6. 

E' claro, como a luz dp dia, salvo si o legislador constittúnte era incapaz, 
e anar chico ; mas não ha tal. 

A Constituição de 24 ele feve11eiro 1prova o contrario. P0r conseguinte 
toda a affirmativa em s;entido de l.1estringir á acção de um só poder o 
governo federal, não podr ser admittida 

Depois Sr. presidente, tem apparecido outros projectos d,e intervenção, 
do caracter peculiar delles não cuido ; tive occasião de apresentar este que 
se acha em discussão. 
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E' bastante a Cama.ra lançar sobre elle um simples olhar para compre-
hen~er que este pro~ecto não rese~~e-se do espirita p~rtidario, p.ão preoccupa 
.se disso que por a.hi chamam politicagem, mas exprime tão somenle aquillo 
que o seu. autor entendeu qu~ devia ser acceito pela Çamara, visto que 
neste proJecto apparece a acçao dos tres poderes aa Uruão, e nessa acção 
consequencia d_o ~x.ei:cicio desses p_oderes é que está o governo federal, por 
que governar e dirigir, governar e um facto; go1Jerno federal não exprime 
funcção de um poder, nem é o poder. 

Supponhamos que os tres poderes da União se conservassem em com-
pleta inacção ; porventura, existiria o governo da União ? 

Não. Si na Constituição não se acha definido o g·overno federal, si na 
Constituinte não foi creado esse poder, mas si essas palavras devem corres-
ponder a uma realidade, eu entendo que essa realidade são os tres poderes 
federaes, no caso de intervenção e a isso é - que eu chamo governo 
federal. 

Mas, para hem orientar a Camara, declaro que assim como esse poder 
quando exerce as funcções proprias, as suas attribuições privativas nunca 
exerce cumulativamente a sua acção, mas isoladamente, no caso de inter-
venção, esses poderes, tambem, exP-rcem a sua acção isola.damente. 

Quero que me cornprehenda.m e para explicar bem o meu pcni;amento, 
eu vou passar em revista a disposição do art. 6. 0 • Poderá o g·overno federal 
iutervÍI' nos Estados : I, para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado 
em outro. Ora, Sr. presidente, é claríssimo que para estabelecer-se qual o 
poder que deve exercer a acção intervento1·a é preciso conhecermos a missão 
dos poderes, e ao mesmo tempo a natureza do facto que provoca a inter-
venção. Este facto de invasão no territorio nacional ou de um Estado em 
outro é um facto material, é um acto de força ; claríssimo é portanto, que a 
intervenção deve ser feita pelo Poder Executivo, que é aquelle que manda 
na força publica, porque a· invasão armada repelle-se por meio das armas, 
e não por meio de decretos. 

Diz a Constituição - poderá o governo federal intervir : 4, para ter 
logar a execução ·das sentenças e leis federaes. Suppõe a hypothese de 
haver reluctancia no cumprimento de um dever constitucional. 

Qual é o meio de fazer com que as sentenças e leis federaes sejam 
executadas? 

E' sem duvida o emprego da força. Mas, o poder que tem á sua dispo-
sição a força publica e que póde operar incontinente é o Poder Executivo; 
logo, a intervenção nesse caso compete ao Poder Executivo. 

Diz a Constituição - poderá o governo intervir : 3, para restabelecer a 
ordem e a trauquillidade publica nos Estados, á requisição dos respecti!JOS 
go1Jernos. 

Ligo á palavra - governo nos Estados - a mesma idéa dos tres 
poderes em exercício. Não se póde restabelecer a ordem e a tranquillidade nos 
Estados sem ser por meio da força; mas póde-se me objectar : e no caso da 
reclamação ser feita por dous governos dos Estados, ambos reclamando 
para si legitiinidade; como poderá o Poder Executivo attender a essa dupla: 
reclamação? E' claríssimo, Sr. presidenle, que quando o legislador estabelece 
a intervenção, neste caso po1· parte do Poaer Executivo é em consequencia 
da reclamação de um poder legiLimo. E esse poder é legitimo, ou porque 
não se lhe contesta a leg·itimidade, ou porque um outro poder federal já 
reconheceu a sua legitimidade. Mas qual é esse poder que na hypothese 
reconhece, ou conhece da respectiva legitimidade? E' o que vou mostraTnas 
ponderações que pretendo fazer sobre o n. 2. 

Diz a Constituição : poderá o governo federal intervir : 2, para manter a 
forma republicana federativa; estas palavras provocam diversas interpre-
tações. '· 
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Eis a grande difficuldade : nós não podemos convenientemente inter-
pretar uma lei, desde que ligarmo-nos só á disposição litteral, á material da 
lei, especialmente quando é uma legislação systematica, que obedece a 
principios como a nossa Constituição. E' preciso, pois, sabermos o que é 
Republica Federativa segundo a Constituição. 

O art. 6. 0 da Constituição como todos os outros artis·os, estão ligados 
ao primeiro artigo da mesma. O que é, pois, essa Republica Federativa? E' 
aquella que tem por base, sob pena de não existir, o regimen representativo . 
O que é o regimen representativo? E' o rcgimen do suffragio, em que a 
maioria impõe a lei, em que a maioria governa. Logo, naturalmente, seguindo 
do principio constitucional da União é preciso que um dos poderes federaes 
intervenha para fazer com que o vinculo da União não se quebre. Qual é 
esse poder? Eu distins·o : ou a violação é feita pelo Poder Legislativo do 
Estado, por acto ou lei, ou não é, porque póde ser feita por acto do Podel' 
Executivo estadual, ou do Poder Judiciario. Sendo feita por uma lei, neste 
caso o Poder Legislativo da União deve intervir. Mas como? Annullando 
simplesmente a lei. 

Mas quando a injuria é feita por um acto de qualquer dos outros poderes, 
que ataca a base da Republica Federativa, isto é, o regimen representativo , 
nesse caso o Poder Legislativo já não póde .tomar conta do facto, porque 
elle só véla pela Constituição legislando. E' preciso, pois, um outro poder . 
Julgo que os meus collegas háo de achar plausível a minha theoria de 
direito constitucional, visto como disse ha pouco que o g·overno federal é a 
acção resultante do exercicio dos tres poderes federaes. 

Ora, si o art. 6. 0 falia np governo federal, necessariamente os tres poderes 
hão de intervir, cada um opportunamenle e a proposito. E, digo mais aos 
senhores de)?utados, que se porventura a doutrina que estabeleço não fôr verda-
deira, desa110 a Gamara, d'esafio a todos os homens illustrados do meu paiz 
e ao outro ramo do ConoTesso que me mostrem si os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciario nio interveem nos referidos casos, quando, e como, 
em C/,,ue occasião hão de intervir como governo federal. 

l< orçadamente corno resultado das minhas cogitações, cheguei a esta 
conclusão : que o Poder Legislativo intervem como l oder Legislativo, velan-
do pela Constituição, no cp.so de offensa ao systema representativo partindo 
do Poder Legislativo esta.qual ; nos outros casos em que o governo federal 
tem de apreciar o direito disputa.do entTe duas partes colectivas é clara a 
competencia do Poder Jud,iciario. Quando fa.llo em duas partes collectivas é 
porque vou suscitar aqui µma questão importantíssima., para a qual hei de 
chamar a attenção da Camara e do propio Senado, porque a questão não foi até 
hoje collocada no terreno em que pretendo avental-a. 

. Eu disse ha pouco quy a acção dos tres poderes não ê conjuncta, não é 
snnulta.nea, porque QS tres poderes em caso nenhum, quer exerçam acção 
regular, dentro das suas atribuições, quer no caso excepcional e extraordina-
rio da inlervenção, a sua acção é isolada. Não quero dizer com isto que os 
outros poderes ta.mbem não appareçam; mas successivamente. O facto da 
intervençáo, pórem, perte:µce só a um poder, e, conforme a natureza do facto, 
esse poder ou é o Executivo, ou o Legislativo ou o Judicia.rio. Tem-se agita-
do , discutido esta questãq e no Senado principalmente; mas notei que todas 
aquellas pessoas que discutiram essa questão, a collocaram em um terreno 
diverso, quizeram conhecyr da intervenção do Poder Judiciario, segundo a 
nossa Constituição, al'firw1ando nesse caso especial a sua competencia segun-
do as attribuições priva~ivas e andamento regular do propio poder. Esta 
questão de julgar em especie refere.se ao jule-amento regular do Poder Judi-
ciario, quando ha uma co;ntenda a respeito a.e direito privado particular ou 
antes de um facto sujeito ao direito commum, de uma questão de ponto 
criminal, civil ou commercial; mas quando se trata da intervenção dos podere.!I 
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cada um dos poderes exerce uma funcção especial e passageira. Não s e pôde 
pois, argumentar com o exercicio de um poder dentro da orbita r egular, 
diurna, em que esse poder exerce as suas funcções para o caso em que elle 
exerce funcção meramente politica e sobre assun1pto politico, de um caso 
extraordinario , de sorte que preciso o que sustento : os poderes que interoeem , 
interoeem realmente como poderes politicos , porque todos elles são obrig ados 
a zelar pela Constit7.lição, e por consequencia pela f ederação. 

Intervem cada um como poder excepcional, porque o facto que reclama 
a intervenção é ·excepcional. E a prova está nis to : que o Poder Executivo, 
quando intervem, intervem como poder politico em nome de interesses gc-
raes offendidos na occasião, mas sem atribuição privativa para isso; que o 
Poder Legislativo quando intervem tambem intervem irregularmente, porque 
regularmente elle não annulla as leis dos Estados; o mesmo acontece com o 
Poder Judiciario. Isto quer dizer que, na hypo these, tTata-se do excrcicio de 
poderes excepcionaes, com cm:acter excepcional , e em relação a factos exccp-
cionaes; logo, si quizerrn0s neste caso argumentar com as regras a que está 
sujeito o Poder Judiciario, no exercicio das suas attrihuições priva tivas nos 
entraremos em um dedalo de que nunca poderemos sahir. E ' o que aconteceu 
com o Senado. 

O SR. Eruco COELHO - A intervenção do Poder Federal nos Estados é 
hoje uma questão bysantina. 

O Su. CosTA MACHADO. - Não ha necessidade ser bysanlina para quem 
prestar-lhe attenção, para quem não quizer ostentar erudição procuranrlo a 
opinião dos commentadores estrangeiros, para quem q1úzer observar com 
toda placidez os preceitos constitucionaes em seu espirito, em sua lettra e em 
seu systema. 

Sr. presidente, o que sustento é o seguinte: os tres poderes politicos, quando 
interveem, interveem excepcionalmente ; e por conseguinte não poderu estar 
sujeitos ás r egras contidas nas secções primeira, segunda e terceira da Cons-
tituição, onde se trata das atribuições privativas dos poderes, e si não fos se 
assim desnecessario seria o art. 6. 0 porque não teria explicação. 

Sr. presidente, antes de concluir, mesmo porque não tenho argumenlo a 
responder na defesa que estou fazendo do meu projecto -vou tomar em con-
sideração o que disse o illustre leader da maioria. 

S. Ex. como chefe de um partido que tem grandes responsabilidades no 
momento actual quando appareceu na trib1ma inspirou-me toda a confiança, 
e toda a esperança. Entendi que vinha auxiliar esta obra patriotica , eleval-a, 
tornal-a digna do Congresso e do paiz ; mas S. Ex. começou dizendo que era 
intervencionista, porque a intervençáo estava decretada na Constituição, 
pórem que tinha medo, que cheg·ava mesmo a ter horror da intervenção . 

O Sn. FRANÇA CARVALHO . - Fóra da Constittúção. · 
O Sn. CosTA MAcHADo. - Mas nós, meu colega, não estamos LTatando 

sinão da intervenção dentro da ConsLituição. 
Nessa occasião eu queria ver o illustre chefe dizer: a intervençáo é uma 

materia delicada é perigosa, visto que trata-se da autonomia dos Estados ; 
mas é digna do nosso estudo para que daqui saia uma obra, não que attente 
contra a autonomia, mas que garanta(!. federação . 

S. Ex. portanto náo me satisfez nes ta p arte. Depois disse S . Ex. á Ga-
mara que o meu projecto era insconstil"ucional ; peço ao illus lre leader e ao 
nobre deputado que me interrompeu com o seu aparte, que mos trem qual o 
artigo da Constituição offendido pelo meu projecto . 

O Sn. FRANÇA C.IBVALHO. - O projecto é francamente ampliativo el a 
Constituição . 

O Sn. CosTA MACHADO - Is to é bom ele dizer. 
DO CUl!lllNTO S PARLAMENTARES . - VOL . I. 33 
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O Sn. FnANcrsco G:r.rcElUO. - V. Ex. não se recorda de que fundamentei 

a minha proposição . 
O Sn. CosTA MACHADO. - Não senhor; V. Ex. occupado coin as gran-

des questões do paiz... ' 
O Sn. FRA1-vcrsco GLrcEruo . - E essa é das grandes . 
O Sn. FnANÇA CARVALHO. - E' basica. · 
O Sn. CosTA MACHADO . - ... com a salvação da Republica e os meios 

necessarios para essa salvação, disse dogmaticamente que o proj ecto era 
inconstitucional. 

O Sn. FnAi-vcrsco GLrCERIO. - O art. 2. 0 do proj ecLo de V. Ex., dá 
competencia ao Poder Legislativo para conhecer da inconstitucionalidade 
das leis, quando pela Constittúção essa competencia pertence ao Poder 
Judiciario. 

O SR. CosTA MACHADO. - O nobre deputado vae ficar satisfeito com a 
minha res:posta: logo, o artigo não é inconstitucional, porqlie si é inconsti-
tucional dar essa attribuição ao Poder Legislativo é incon§titucional dal-a a 
qualquer outro poder. 

O Sn. FHA.Ncrsco Gt.rc1,mro. - Perdão; essa attribnição já está conferida 
pela Constituição, ao Poder Judiciario. 

O Sn. CosTA MACHADO . - Onde? 
O Sn. FrtANcrsco GLrc~ruo. - No art. tí9. 
O Sn. CosTA MACHADO. - Eu agora vou em auxilio do nobre deputado. 

E' o arL. 593, 3 - lettra B. 
Mas V. Ex. reflectindo sobre esse artigo, verá que nelle não se trata de 

um recurso estabelecido p~ra o Poder Federal das decisões do governo esta-
dual, mas sim de um recurso em caso julgado, entre parte<>, depois de fina-
lisado o processo e, ahí, s13 ventilou a validade da lei, ou acto do governo 
estadual em face da Const~tuição; então o Tribunal F ederal não anulla a lei, 
mas em face de duas leis em collisão julga pela constitucional. 

O Sn. FllA1'1crsco GLrci.mro. - Tolitur questio: si não há. recurso, não há 
julgamento. 

O Sn. CosTA MAcHADq. - E' mesmo porque não há processo, julgamen-
to, e recurso, quando UID ft lei estadual fere a Constituição, ou qualquer acto 
do governo dos Estados lhe é contrario, que nem uma aplicação tem aos 
casos mencionados o art. 59 - 3 - b - da Constituição. V. Ex. não tem 
razão. 

Mas pelo proj ecto eu estabeleço cxact.amente esse rectu'so. -
V. Ex. está na obrig~ção de me dizer ag·ora: si a intervenção não se der 

no caso prescripto no me-q projecto, unico de intel'venção do Poder Legisla-
tivo, para annullar as leis es taduacs, em crue caso este poder ha de intervir ? 

O Sn. CASSIANO no N4SCIMENTO. - Em nenhum. 
O Su. COSTA MACHADO . - Perclõe V. Ex. 
A Constituição não e:q tendcu assim, e tanto que creou o art. 6. 0 

O SR. F1tANÇA CAIWALHO. - Mas V. Ex. empresta á. Constituição um 
recurso que ella entendeu não dever dar. 

O Srr. CosTA MACHADÇ>. - Senhores ! Eu fico doudo n este Congresso I 
Pois si eu estou apenas regulando uma materia que a Constituição prescre-
veu, como é que se diz qlfe estou creando coisas que não existem na ConsLi·· 
tuição? 

O Sn. FnAXÇA CARVALHO. - Está creando um recurso. 
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O SR. CosTA MACHADO. - A Constituição não deu a nenhum poder a 
faculdade da intervenção. 

O SR. CASSIANO DO NASCIJllENTo. - Deu ao governo federal. 
O SR. CosTA MACHADO. - Mas governo federal é a acção dos tres pode-

res políticos da Nação . 
O. SR. CAsSIAi'<o DO NASCIMENTO. - Pelo espirito da disposição é o 

Poder Executivo . 
O SR. ZAMA - E esse é que deve intervir; é quem executa. 
O SR. J osÉ MARaNo. - Pois vamos dizer ao Poder Executivo isso 

mesmo. 
O Sn.. JosÉ lGNACIO. - E precisamos dizer porque parece que elle tem 

duvidas. . 
O Sn.. CosTA MACHADO. - Até certo ponLo os nobres deputados teem 

razão: realmente quer a deliberação, intervindo, seja do Poder Legislativo 
quer seja do Poder Judiciario, quem executa é o Poder Executivo. 

UM Sn. DEPUTADO. - E tanto elle póde intervir, que já interveiu no Rio 
Grande. 

O Sn. CosTA MACHADO. - Para que apaixonarmos uma quesLão true é 
tão b onita, que é tão importante? O governo Federal não é outra cousa si 
não a acção dos tres poderes em exercicio, logo, não póde ser só um dos 
poderes. 

Estou definindo a competencia de cada um, quando api;iareça facto que 
reclame a intervenção de u m ou outro. Mas afinal, o Poder Executivo équem 
executa, ou as decisões do Poder Judiciario interventor, ou então as deci-
sões do Poder Legislativo interventor. 

Não elimino a acção do Poder Executivo, mas quero que todos os tres 
poderes segundo a natureza do facto, intervenham não simultaneamente mas 
isoladamente e depois os outros harmonicamente, como poderes reg·ulares, 
auxiliem, ou façam effectiva a decisão do Poder Executivo. 

O Sn.. ZAMA. - O nobre deputado quer que os outros poderes possam 
provocar intervenção do Poder Executivo. 

O SR. CosTA MACHADO . - Não quero tal. Si por exemplo uma lei esta-
dual viola a Constituição, como póde o Poder Executivo intervir sem o con-
curso do Poder Legislativo? 

O art. 63 da Consti tuição diz que os Es tados se regem pela Constitui-
ção e leis, que adoptarem uma vez que estejam dentro dos principios cons-
titucionaes da União. . 

Mas si não estiverem dentro desses princípios? Qual o poder que fará 
lei? Não póde ser o Legislativo porque este não legisla para os Estados, 
apenas diz ao Estado - essa disposição é contraria á Constituição, fica por 
conseguinte ele nenhum effeito. 

Impondo po1•ém a Constituição ao Poder Legislativo o dever de velar 
pela Constituição, como elle ha de velar pela ConstiLuição na hypothese 
figurada sinão por uma lei. 

Sr. Presidente, apresentei este projecto á consideração desta illustre 
Camai·a por tres motivos. 

Primeiro, porque quando se discutiu a amnistia, declarei que votava 
pela amnistia plena por entender que era uma das medidas indispensaveis 
para pacificação geral do paiz. . 

Indiquei uma outra medida elo. alçada do Poder Execulivo ; declarei que 
a medida complementar era uma lei regulando a intervenção nos Estados 
mas desde que uma lei regulando a intervenção nos Estados era a chave de 
ouro sem a qual não podia haver paz, concitei a maioria da Gamara, ao meu 
illustre chefe para fazer alguma cousa nesse sentido. 
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Completo silencio foi a resposta que mereceu esta minha indicação, e 
como deputado entendi ser de meu dever apresentar o projecto. 

Segundo, tendo o Sr. Presidente da Republica em sua Mensagem, lem-
brado a conveniencia ele uma lei reguladora da competencia dos Poderes 
para intervir nos Estados, eu que pertenço ao partido republicano federal, 
entendi que o Presidente da Republica que foi eleito por esLe partido devia 
merecer toda nossa confiança, e que por conseguinte o Congresso não podia 
encerrar os seus trabalhos sem accudir ao appello de S. Ex., sob pena de 
ser considerado como um acto de hostilidade, a S. Ex. o inclifrerentismo do 
ConPn'esso. 

rerceiro motivo, e este o mais importante para mim. Os nobres depu-
Lados não levem-me a mal fazer novamente a seguinte declaração : sou r epu-
blicano da escola do direito e do dever, e em taes condições entendi ser pre-
ciso dar aos partidos em opposição nos Estados uma valvula de salvação 
visto que nenhum inconveniente ha nisto. Ou os partidos que se juls-am 
opirmidos nos Estados teem de seu lado o direito, e nós não podemos deixar 
de atendel-os, ou não o teem, e neste caso os poderes competentes devem 
estar habilitados a fazer jusLiça a quem de direito . 

E' preciso que os deputados da maioria procurem por todos os meios 
acabar com as mjusticas, as calumnias que estão surgindo. 

E' preciso mostrar por factos, e não por palavras que apoiamos o Presi-
dente da Republica e vamos ao enconLro daquelles que precisam de remedia 
para fazer valer seus direitos nos Estados. 

O SR. ZAMA - Tive von.tade ele apoial-o mas não achei em que apoiai-o. 
O SR. CosTA MACHADO. - A mim? 
O SR. ZAMA. - O Sr. Presidente da Republica. 
O SR. CosTA MACHADO. - E' questão que não vem ao caso. 
O SR. ZA111A. - Quem não sabe carregar com a responsabilidade do 

cargo, não deve occupal-o. 
Nada ha de mais desgo~toso a um homem do que procurar a justiça c a 

lei onde ellas devem ser per.manentes e não haver sinão a solidão, e sob o 
manto da prudencia, vtrdaÇleiras impunidades. 

O SR. CosTA MACHADO. - Vou agora referir-me ao meu illustre chefe. 
Quando v.i o illustre gener~, sahindo de seus habitas, tomar em considera-
ção o meu humilde projectp fiquei desvanecido e mesmo vaidoso. 

Achei que era muita honra para o humilde orador descer S . Ex. das 
alturas em que se acha para apoiar, ou combater o seu projecto. 

Esta illusão porém desappareceu como fumo deante da reflexão; S. Ex. 
não cuida de casos pequenos. 

Lembrei-me de que S. Ex. não quereria talvez que o partido que bem 
dirige cahisse em contradif!ção, isto é, convenci-me de que S. Ex. pedia que 
o projecto fosse. votado en,i primeira discussão. unicamente J>Or tratar-se de 
assumpto de utilidade já reconhecida, e temer que a mataria sem a sua 
palavra de ordem votasse contra, reflectindo, mudei de opinião; S. Ex. não 
dirige uma maioria de ineptos. 

Não podendo atinar cpm o motivo, por que o illustre leader, contra os 
seus habitas occupou a tribuna para tratar do projecto, então com a malicia 
do., fracos presumi que S. Ex. resolveu terçar armas com o humilde sol-
dado para provar que naqa se deve fazer sem a sua approvação; que eu 
tinha procedido mal, pra4cando um acto de indisciplina, visto que o meu 
projecto náo foi approvadp por S. Ex. 

Quiz mostrar com istq que a indisciplina devia ser castigada para que 
não grasse em todo corpq do exercito. 

Foi uma tactica de S. Ex. Não affirmo mas conjectura . 
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Mas o illuslre chefe não tem razão; deve ficar-me muito agradecido. A 
disciplina nos partidos não é tão rigorosa com0 a disciplina militar. 

Ora, no exercito mesmo ha casos de indisciplina que salvam o exercito 
e aq;uelle que o commanda; e a historia nos mostra que a disciplina tem 
trazido ás vezes a derrota do general e de todo exercito e a indisciplina a 
salvação. 

Para amenisar a aridez do debate eu ligeiramente contarei dous factos 
que veem a proposito. 

Começava a batalha de Ligny quando Napoleão, aquelle homem estu-
pendo lembrava que, para esmagar Blucher era necessario ter um reforço 
de tropas. 
. No campo de batalha elle escreveu uma ordem a Ney para que lhe man-
dasse 20 .000 homens. 

O mensageiro seguiu. Não long·e de Ligny encontrou um corpo de 
20.000 homens, commandado pelo general Derlon: Derlon ao ler a ordem, 
entendeu que devia correr em auxilio do seu imperador, e assim fez; mas 
che{?ando ávista dos dous exercitos que combatiam, elle, reflectindo que, 
havia infringido as ordens de Ney, retrocedeu; lembrou-se que transgredia 
a disciplina militar, visto que estava debaixo das ordens do marechal 
Ney : este marechal o havia destacado para contornear a formidavel posi-
ção dos Quatro-Braços; Chave da Campanha da Belgica. 

O que aconteceu? Napoleão foi vencedor, mas não teve os 20.000 homens 
para esmagar os seus inimigos ; Blucher escapou com a noute, e no dia 
seguinte decidiu da sorte de Napoleão em Waterloo! 

Vou contar um facto da nossa historia, lá houve obediencia céga e cá 
desobediencia reflectida : 

Começava a batalha na ponte de ltororó. 
O duque de Caxias, vendo que era necessario atravessar o Santo Anto-

nio, deu ordem ao general José Luiz Menna Barreto, que commandava a 
cavallaria para que o fizesse em logar determinado. 

O general Mennà Barreto, chegando no logar, não podendo passar o 
rio, em vez de voltar, seguiu rio acima e depois de andar ·muito, pôde 
vadear ó rio. 

Quando já tinha caido morto o nosso primeiro official de linha - Fer-
nando Machado, e se achavam feridos gravemenfe Gurjão e ltaparica, e havia 
na ponte um. fluxo, e refluxo de soldados que avançavam, e recuavam de 
parte a parte no momento terrivel de incertesas . Menna Barreto chegou, 
bateu de flanco os Paraguayos e salvou a nossa bandeira. 

Si o distincto general Menna Barreto seguisse cegamente as ordens rece-
bidas, talvez, fosse certa a nossa derrota, porque o bravo Ozorio só chegou 
com o 1. 0 corpo meia hora depois do nosso triumpho. 

A minha indisciplina tem por fim salvar o partido federal de uma der-
rota, e ao general Glicerio de um Waterloo! Si parvis licet componere 
magnis. 

Eu disse ha pouco que pertencia ao partido federal. Este partido foi 
formado no momento em que a política republicana aconselhava um agru-
pamento para indicar os candidatos á presidencia, e vice-presidencia da 
Republica. Mas os partidos não se formam quando se quer. 

Passada essa occasião, hoje não ha razão para a existencia do partido 
federal que significa muito, e não significa nada. 

Pois bem Senhores; os partidos conservador e liberal no imperio não 
foram formados de um sójacto. 

Depois da carta outorgada, ainda decorreu bastante tempo para que 
elles se formassem. 
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O SR. BELISAIHO DE SouzA. - Mas tinha havido partido exaltado, 
moderado ... 

O SR. FRANcrsco GLicEruo. - Ambos queriam monarchia constitucional 
representativa. 

O SR. CosTA MACHADO. - Agradeço muito o aparte de V. Ex. porque 
vem em auxilio de minha idéa. 

Logo o que devemos fazer ? 
E' crear na Republica dous partidos constitucionaes. 
-O SR. FRAl'1Crsco GLICERIO. - Está contradictorio. 
O SR. BELISARIO DE SouzA. - Tão queria um , agora já quer dous. 
O SR. CosTA MACHADO. - O aparte de S. Ex. não 1·evela aquelle espírito 

fmo que lhe reconhecemos . I rão disse que não queria partido nenhum; eu 
disse que não existia, no presente, partido alg·um. 

O SR. BELISARIO DE SouzA. - Dá um· aparte. 
O SR. CosTA MACHADO. - Meus Senhores, nós não temos partidos, 

porque m esmo o partido federal diz muita cousa e não diz nada. (Ha 
apartes.) 

Este partido advog·a a federação, a União , tendo como seu evangelbo a · 
nossa Constituição. . 

_ Ora, como eu ia dizendo, a es te partido pertencem todos os grupos que 
estão apparecendo, excepto o monarchico . 

Disse eu então, que nós ílue es tamos aqui devemos formar dous parti-
dos constitucionaes ... 

Mas, o meu collega tão calmo, sempre tão attencioso, me interrompe 
sem eu ter concluído nada. 

O SR. BELISARlO DE Souz,<\.. - E' porque V. Ex. é suggestivo, dá-me 
conclusões antes de tempo . 

O SR. CosTA MACHADO. - Pois eu não quero ser mais suggestivo, e por 
isso quero proseguir na minh fl argumentação. 

Disse eu que assim como na monarchia com o tempo é que apparece-
ram os dous partidos, conservador e liberal, e, como esses partidos repre-
sentaram no seio da Constituição dous princípios, que tinham existencia 
permanente, assim tarubem, esses princípios, que não morrem nas . socie-
dades livres, d evem apparecer no seio da Republica ; devemos por isso for-
mar na Republica dous partidos, um que r epresente o antigo partido con-
servador, e o outro o liberal. 

Estarei porém em contr11-dicção com o que ha pouco affirmei quando 
disse que os partidos não se formam quando querem? 

A Gamara está vendo que estes partidos já estão apparecendo no Con-
gresso, onde ha tendencias para formação de ambos, havendo deputados 
que querem dar toda a força aos seus Estados, tirando para elles tudo o que 
podem dos cofres da União ; \':l mesmo ha outros que não se importando com 
a União por um acto de fraqueza do coração, de sentimentalismo, votam con-
tinuamente pensões, e augmento de pensões, quando os cofres se acham 
exhaustos e ha outros que votam em sentido contrario. 

Não é isto exacto? E o que prova? 
E' que aquelles não se i~portam com a unidade da Patria 
Eu sou daquelles que querem d ar toda a força á União, poupando o seu 

dinheiro, afim de que elle possa acudir aos seus compromissos; e por con-
seguinte salvar a sua honra; apresentando um projecto como este, provo 
ainda. que quero sobretude a federação, e essa federação não existirá desde 
que não houver a intervenção justa, legal e constitucional do governo fede-
ral nos Estados; eu pertenço ao partido conservador da Republica o qual 
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é o maior que existe neste . paiz, e posso assim affümaJ...o ; sem ~·eceio de 
contestação. 

Sou conservador na Republica, porque antes de tudo quero a unidade 
na Patria, e o seu engrandecimento, e ella não póde ser grande sinão uni-
dade. 

Agora, vou satisfazer ao desejo manifestado pelos apartes dos nobres 
collegas . 

Não é preciso, dizem, a divisão do partido federal visto que nós já temos 
o partido revisionista, em embryão o partido parlamentarista e o monar-
chico resuscitando do passado ... 

Mas, Senhores, quando fallo em partidos, fallo dos partidos constitu-
cionaes regulares. 

O SR. BELISARIO DE SouzA. - Os partidos todos são constitucionaes. 
V. Ex. está. com a doutrina de Canovas del Castillo, que admitte parti-

dos legaes e illegaes. 
O SR. CosTA MACHADO. - Eu disse J?artidos constitncionaes. 
O partido parlamentarista é :ll1constitucional. (Troca,m-se apartes.) 
O SR. BELISARIO DE SouzA. - Não apoiado; não sou parlamentarista 

por emquanto, rnas, é urn partido perfeitamente constitucional. 
ü SR. ZAMA. - -Si a propria Constituição dá os meios de se fazer a revi-

sfw, corno é que se chama inconstitucional á creação de um partido com 
tal firn? 

O SR. CosTA MACHADO. - Eu disse que existem tres partidos ern 
embryão, e comecei fallanclo no partítlo revisionista. V. Ex. comp1·ehende 
que não pode haver um pai'tido revisionista, porque a revisão é um facto 
que póde estar dentro do programma dos dous partidos constitucionaes. 

(Trocam-se apartes.) 
O SR. ZAMA. - Mas, não ha nenhum facto para o qual não haja os 

meios preparatorios. 
O SR. CosTA MACHADO. - Ora, si póde entrar no programma dos dous 

partidos constitucionaes, o conservador e o liberal (talvez esteja irritando 
o ouvido de muitos dos nobres deputados, fallando nesses dous partidos, eu 
quero me r eferir aos partidos autonomista e unionista) ; si dentro do pro-
"ramma de ambos os partidos, uma vez formados, se podem fazer as emen-
das á. Constituição, claro está que o partido revisionista jamais será um par-
tido de principias. 

O partido parlamentarista, sim, é um partido, porque tem um ideal a 
realisar, tem um principio, qual é elle? 

E' reformar a Constituição, afim de se estabelecer no paiz o que se 
chama - systema parlamentar. Mas, o systema parlamentar já. uma vez o 
Sr. Zama confessou, qué não póde existir sinão com a Republica Unitaria. 

O SR. ZAMA. - Perdão, pelo contrario, acho que o parlamentarismo é 
perfeitamente compatível com a federação. 

O SR. GASPAR DRUMMOND. - O parlamentarismo estava da Constituição 
da monarchia? Estava no systema. 

O SR. CosTA MACHADO. - Assim como no Chile não estava na Carta lá 
e cá, o parlamentarismo appareceu de facto. 

Senhores, eu estou argumentando com a Constituição, mas VV. EExs. 
não. me querem ouvir. Tem se foliado muitas vezes nesta Camara, que existe 
aqui o parlamentarismo ; mas não ha tal. Si dermos um sentido absoluLo á 
palavra parlamentarismo, isso então existe em todos os governos onde ha 
Parlamento, mas, no sentido politico , nunca houve porcrue o parlamenta-
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:irismo não é outra cousa sinão o governo em que o ministerio é delegação da 
Gamara, em que a votação da Gamara póde derrubar um governo. 

Pergunto eu : o Presidente da Republica ou algum dos seus secretarias, 
terá de deixar o poder em consequencia de uma moção do Congresso? 

E' impossivel o systema parlamentar com a Republica Federativa! Ond e 
é que se viu? Pois seremos nós os iniciadores ? ! 

Não quero alongar-me neste terreno, em occasião opportuna dar-lhe-hei 
maior desenvolvimento. Entendo que, devo agora tomar em consideração o 
apparecimento do partido monarchista, por duas razões; r. ª não só em con-
sideração aos distinctos nomes que assignaram o manifesto, distinctos pela 
coherencia porque eu não fallo dos que foram hontem monarchistas; 2.ª por 
que esta tribuna é tambem uma tribuna de educação e de discussão para 
esclarecimento da opinião publica, unico poder soberano no nosso regímen. 

Tolerante, como sou, não posso deixar de respeitar essas manifestações; 
mas repu])licano, não posso deixar de protestar contra ellas, discutindo. 

Foi annunciado o manifesto monarchico como uma cousa importantís-
sima que tinha de apparecer a 15 de novembro. E ele facto appareceu. Era 
preciso que nesse quadro de luz e de alegrias apparecesse uma sombra, 
appareceu a somJ)ra. Gemeu a montanha e sahiu um ratinho, enfesado, 
rachitico e de cabellos brancos. . 

O processo que querem seguir é a evolução, mas evolução para o 
passado! . 

Realmente, ha nisto um mysterio . 
A evolução é sempre progressista, entretanto querem evolução, voltados 

para o passado. Mas não lfaço questão disto. 
Quaes as idéas importantes que appareceram nesse manifesto? 
Duas ; a primeira é a :,intriga com o povo dizendo que a Republica rene-

gou a Deus. 
E' o grande argumento. 
Como esses regeneradores pertencem a uma escola política, restaura-

dora, religiosa é natural CJUe sejam mysteriosos . 
A Republica renegou a Deus ! Sou obrigado a perguntar qual será esse 

Deus? · 
Será o Deus omnipotente, sabia e bondoso que se nos revela em tudo ? 
Será esse Deus que sie r evela no homem, na sua consciencia pelo prin-

cipio do dever, do bem, da justiça, pelos direitos naturaes? 
Não póde ser, porque entre os direitos naturaes a Republica encontrou 

consagrado esse que tem cada um de adorar o seu Deus pela manefra por-
que entender ; a Republica, respeitando esse principio, decretou a liberdade 
de culto ; logo não é esse Deus a que querem referir-se. · . 

Será a negação do Deus dos catholicos, de Jesus? 
Cuido tambem que não ! porque se é, t enho o direito de dizer que a 

monarchia é que renegou, a Jesus, e vou proval-o : 
A Republica collocou a religião em um pé elevado, reconheceu-lhe 

todos os direitos : a igreja catholica pode adquirir bens de raiz, na sua 
economia interna não ha intervenção possivel do Estado, é ella que exclu-
sivamente faz a nomeação dos seus bispos, funda e approva as suas irman-
dades e ordens religiosa . 

Então, a Republica r enegou a religião só porque separou a igreja do 
Estado, porque deixou ele ter um exercito de batinas assalariadas '! 

Não póde ser outra cousa. 
Mas, Sr. presidente, esquecem-se do O'rande preceito de Cbristo, porque 

á muita gente convém esquecel-o, Jesus ilisse regnum meum non est ex hoc 
mundo : o meu reino não é deste mundo, dai a Cezar o que é de Cezar, e a 
Deus o que é de Deus. 
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Jesus foi quem separou a igreja do Estado, e a Republica não rez mais 
do que respeitar esse principio. 

Com ella não é possivel mais a prisão dos Bispos. 
Vamos a outra idéa do manifesto que é repetida por todos os descon-

tentes. 
A Republica trouxe para este paiz a miseria, a carestia dos generos, a 

baixa do cambio e a guerra civil com todas as crueldades. 
E' preciso que a isso eu dê uma resposta, e serei generoso. 
Está na consciencia de todo o homem que pensa, que a questão do 

cambio é uma questão economica, que a carestia de vida é devida á falta 
de trabalho. 

Mas quem desorfl"anisou o trabalho neste paiz? 
Não foi a Republica. 
Aquillo que a monarchia fez em cinco dias produzindo todos esses 

males, a Republica teria feito muito antes, e com toda a conveniencia. 
E' preciso que dis-a agora alguma cousa relativamente ás luctas que 

teem apparecido depois da Republica. 
Nãcr se lembram esses homens (como tem falta de memoria essa gente), 

que na monarchia tivemos muitas. revoluções? · 
Tivemos o 7 de abril, tivemos a de 24, a de 42, a de 48, e fmalmente a 

de 15 de novembro. 
As crueldades ! Mas esquecem-se ele que houve no tempo da monarchia 

uma inconfidencia em Minas, e que o governo paternal da monarchia não 
teve um momento de piedade para com aquelles homens, cujo crim~ era 
amar a sua Patria, crime esse que foi depois glorificado na rebeldia de 
Pedro I ! 

Foram banidos, e um delles esquartejado, sua casa arrasada e salgada: 
essas cousas todas, que os nobres deputados sabem. _ 

Não se lembram que depois da dissolução da Constituinte, . a . mao 
armada, houve a revolução de 24, e que, então, 12 cidadãos dos mais illus-
tres foram victimados. ão se lembram que a Camara do Senado d~ Pe~
nambuco, tendo protestado contra a dissolução, viu o seu illustre ?JlSPL-
rador, o frei Caneca, condemnado, no Rio de Janeiro, sem ser ouv1~0, a 
forca, e no dia da execução, não se presLando 2 carrascos ao seu offic10 -
contra um homem tão virtuoso, e sabio, fo1·am seviciados, e após Cane~a 
J'usilado. Não se lembram que em S. Paulo, um cidadão distincto, cahm 
ferido pelo punhal de um sicario, assalariado pela realesa? Não se lem-
bram que o grande Rattechliff foi assassinado, a sua cabeça cortada, sal-
gada, mettida em um barril, e mandada de presente para Portugal? 

Tudo isto são factos que os monarchistas esquecem para neste momenLo 
calumniarem a Republica. . 

O Sn. GASPAR Dr.uMMOND. - E' o íructo das paixões. 
O Sn. V ALLADARES. - E nós tivemos o Paraná em pleno seculo 19. 
O Sn. CosTA MACHADO. - Então não venham argumentar com esses 

factos contra a Republica. Mas eu quero ser generoso para com os monar-
chistas, concedo tudo, mesmo o dobro do que elles dizem; pergunLo a elles, 
o que querem? A logica diz que o que querem, é acabar com estes abusos. 
Mas se os abusos existiram no tempo da monarchia, como querem ellcs 
voltar á monarchia? Logo a aspiração desse partido, o seu fim é voltarem 
a um governo forte, de ferro, absoluto, que acabe com os abusos, e con~o 
~s abusos são consequencia da liberdade, que mate tan1bem a pr~p1·ia 
liberdade. Não sei se me comprehenderam, Senhores, os abusos tla liber-
dade só pódem ser corrigidos pela propria liberdade. Desde que houver 
um governo, que é o que elles querem, forte, de ferro, que faça _ calar a 
consciencia, emudecer a tribuna parlamentar e popular, a imprensa, essa 
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luz que illumína continuadamente a sociedade, desde que a pretenção dos 
novos regeneradores é fazer o desapparecimento de todas as ·Conquistas 
da civilisação, é claro que nós, republicanos, ao passo que os .restauradores 
nos dão as costas caminhando evolutivamente para o passado, devemos 
dar-lhes as nossas seguindo para o futuro . A liberdade é que corrige os 
proprios abusos, por meio da cP.nsura, por meio da critica, do estygma 
lançado pelos bons contra os máus, e finalmente quando a sociedade acha-se 
como que perdida, apparece a revolução, e s.i a revolução não triumpha em 
nome da liberdade, ainda ha para salvar esta o recurso da dynamite e da 
lei de Lynch. Não sou partidario deste m eio de lucta ; mas muitas vezes o 
seu emprego é necessario para salvar a lfüerdade. 

Eu tenho m·e alongado e quero concluir. 
Já disse bastante em relação ao meu projecto, entendo que elle, modi-

ficado pela sabedoria da Gamara, é uma necessidade a bem da paz, da tran-
quilidade, a bem do futuro e da íntegridade da Patria. Mostrei a conve-
nienciâ de formarmos partidos aggremiados no seio da Constituição a b em 
da propria Republica. . 

Agora tenho de dizer ao nobre e illustre chefe, o homem do passado , 
com quem estive sempre junto nesses tempos idos, dos quaes talvez já se 
não lembre, em que nos unia a mesma fé, a mesma esperança , participa-
va.m os dos mesmos desgostos, gozavamos das mesmas alegrias, que si 
S. Ex. continuar a se oppôr a uma lei de intervenção nos Estados, - qizcm-
tizm miztatus ab iLlo. · 

Aos meus correligionarios republicanos aos que amam a Republica e a 
Patria, aos que são convictos e sinceros, e reconhecem a Repul)lica como a 

unica fórma de governo compatível com a dignidade 
Encerramento da humana, com a minha alma amargurada de republi-

. _ cano convicto, com o meu coração torturado e cheio 
2. ª d1scussao. d,e luto , direi. -Sizmum crede nefas animam preffere 

· pudori, et propter vitam vivendi p erdere causas. 
(Mu ito bem; muito be,m . O orador é muito f elicitado). 
Ninguem mais pedindo a palavra é encerrada a discussão do art. I. º e 

sem debate a do art. 2. 0 • 

SESS,Ã.0 DE r3 DE DEZEMBRO 

O Sr. Ga~par DruP.1m~nd (pela ~rdem) .-;-Sr. P.residente, como V. E~. 
sabe apresentei um substitutivo ao prOJeCto. Si eu viesse com este substi-

tutivo substituir não um ou outro artigo, mas todo 
Approvação do q projecto, occasião opportuna seria a terceira dis-

aussão. 
projecto n . º 256. Por uma inadvertencia minha apresentei- o 

cm 2. 0 • 

Peço , pois, que cons-q.lte a Gamara se consente na r etirada do meu subs-
titutivo. · 

Consultada, a Gamara concede a retirada pedida. 
E' annunciada a vot :tção do art. r. 0 do projecto. 

O Sr. Chagas Lo~ato (pe la ordem). - Sr. presidente, desejava que 
V. Ex. me informasse si a votação do artigo pôde ser feita por partes. 
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O SR. PRESIDENTE. - Póde, si Y. Ex. i·equerer, mas na conformidade do 
Regimento deve ser por artigos. · 

O SR. CUAGAS LOBATO. - Si estiver na competencia de Y. Ex. requeiro 
que proceda á votação par partes. 

O SR. PRESIDENTE - Vou, pois, submetter a votos o art. r. 0 , § r. 0 • 

E' posto a votos e approvado em 2.ª discussão o art. r. 0 com o para-
grapho e as seguintes lettras : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. 0 A intervenção do govemo federal nos Estados, autol'isada pelo 

art. 6. 0 da Constituição, compete : 
§ J.º : 
a) ao Poder Executivo nos casos dos ns. 1 e 4; 
b) ao Poder Leg-islativo no caso previsto no n. 2, quando por lei ordi-

naria ou constitucional do Ei;tado houver offensa á Constituição Federal ou 
aos principias consagrados na mesma ; 

e) ao Poder Judiciaria quando os poderes do Estado exerçam autoridade 
illegitima, ou se constituam de modo contrario ao regímen representativo, 
base da Republica Federativa; 

d) ao Poder Executivo nos casos rirevistos no n. 3, na ausencia do Con-
gresso, e estando es te rewüdo depois de sua resolução, precedendo em 
ambos os casos requisição dos g·overnos estaduaes. 

E' posto a votos e approvado o seguinte paragTapho ; 
§ 2. 0 Excepto a intervenção do Poder Executivo referente aos n. 0 I e 4, 

toda a intervenção na fórma decretada só terá logar em consequcncia de 
petição feita e assignada por cidadão brazileiro eleitor ou pelo juiz seccio-
nal, sendo acompanhada de provas ou documentos que justifiquem o pedido 
de intervenção. 

E' posto a votos e approvado o seguinte art. 2. 0 : 

Rovogam-se as disposições em contrario. 

SESSÃO DE 17 DE JUNHO (1896) 

O Sr. Chag·as Lobato. - Muito a seu pesar toma a palavl'a para 
impugnar este projecto, tanto mais, quando elle foi apresentado pelo seu 

especial amigo e companheiro de bancada. 
3.a discussão O SR. CosTA MAcnADo. - Obrigado. 

O Sn. CHAGAS LOBATO. - Entretanto, tendo 
do projecto n. 256 negado o seu voto em 2.ª discussão ao projecto, não 

póde dai-o hoje em 3.• discussão, apezar de ter es tu-
(1895). dado e ·ver se podia conformar-se com a doutrina 

que nclle se procura estabelecer. 
O projecto tende a traduzir em lei especial a disposição do art. 6. 0 da 

Constituição de 24 de fevereiro, que cura da intervenção do Governo Federal 
na administração dos Estados. 

O projecto, definindo os casos em que incumbe ao Poder Executivo e ao 
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Poder Legislativo intervir nos Estados, estabelece tamhem o caso da iuter-
venção do Poder Legislalivo . E ' ácerca deste terceiro caso, desta hypothese, 
que versará a impugnação. 

O orador não encontra na Constituição da Republica sínão uma hypo-
these de intervenção do Poder Legislativo no governo, na administração dos 
Estados: é o caso da decretação do estado de sitio. 

Fóra dahi, tudo é exorbitante da Constituição. 
O projecto, como está consignado, fere de frente a federação, faz do 

Poder Legislativo, que é um poder de delegação limitada, um poder supre-
mo, um poder uníco, que póde esphacelar e fazer desapparecer a federaçào 
do dia para a noute. 

Diz o art. I.º: 
" A intervenção do Governo Federal nos Estados, au torisatla pelo art. 6. 0 

da Constituição, compete: 
§ I. 0 - a) Ao Poder Executivo nos casos dos ns. I e 4. » 
De accordo. Com effeito, incumbe ao Poder Executivo a intervenção 

nestes dous casos, que é explicito e claro na Constituição. 
Diz o n. 20 do art. 6. 0 da Constituição: 
" Para manter a fórma republicana federativa. n 

O projecto tende a interpretar este numero; e qual, pergunta o orador, 
o poder a que compete manter a fórma republicana federativa? Este poder 
confere-se ao Congresso, ao Poder Legislativo. 

Mas, sem duvida, esta disposição se refere ao Poder Executivo. 
Em que hypothes~ póde ser perturbada a fórma republicana federativa? 
Figuremos uma, para melhor esclarecimento e elucidação da materia. 

· O Sn. CosTA lVIActrADo. - V. Ex .. não leu o meu discurso ; não esteve pre-
sente e por isto não rr,te ouviu. Está apresentando objecçôes refutadas. 

O SR. CHAGAS Lo13ATO. - Quando não ouvisse, é claríssimo na Consti-
tuiç~o ~e e~ta não e retendeu em by_pothese nenhuma _c<~nferir ª? Poder 
Leg1slat1vo, mtervenÇão sua nos negoc10s dos Estados smao no un1co caso 
da decretação do estado de sitio. 

O Sn< COSTA lVIAqHAD o. - Isto é attríbuição especial. 
O SR. CHAGAS LonATO. - Figurara a hypothese eip. que se podia dar a 

perturbação da f'órm ~L republicana federativa. Esta hypothese dar-se-hia no 
caso em que o governo nos Estados com o partido que o elegeu e que o sus-
tenta, pretendesse se-parar-se da federação. 

Neste caso é clarp que o Poder Executivo da Republica tinha a obriga-
ção por um lado e o direito por outro, de intervir para fazer cessar esta 
p erturbação. 

Agora diz o proj ~~cto na lettra B : 
" Ao Poder Legi !ativo no• caso previsto no n. 2, quando por lei ordina-

ria ou constitucional do Estado houver offensa á Constituição Federal ou aos 
princípios consagrad9s na mesma. » 

Esta hypothese está prevista na Constituição. 
Jul 0 ·ar da incons ~itucionalidade da lei do Estado é uma attribuição do 

Poder Judiciario, att~·ibuição que lhe foi igualmente consagrada neste pro-
jecto sob a lettra c. 

De modo que ha aqui um bis in idem. . 
Ao mesmo tempp que se dó. ao Poder Legislativo o direito de intervir 

para cassar as leis i:p.constitucionaes, os actos . do governo estad,ual que 
possam conter inconstitucionalidade. na lettra C confere esta mesma dispo-
sição, dá esta roesmil attribuição ao Judiciario. 

O SR. CosTA MA,CHADO . - Então dá aos dous poderes. 
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O SR. CHAGAS LOBATO. - O projecto tem o bis in idem. 
O SR. CosTA MACHA.Do. - Está enganado, hei de demonstrar. 
O Sn. CHAGAS Lo BATO. - Estimará que S. Ex. com a intelligeucia e com 

a pratica que tem das cousas publicas, consiga convencel-o e cantará de boa 
vontade a palinodia, tanto mais que deseja estar de accordo com o honrado 
deputado, seu amigo. 

O Sa. CosTA MACHADO. - Muito agradecido. 
o SR. CHAGAS LOBATO. - Diz a lettra e (Le) : 
" Ao Poder Judiciario, quando os poderes do Estado exerçam autori-

dade illegitima ou se constituam de modo contrario ao r egim en representa-
tivo, base da Republica Federativa. " 

E' a mesma cousa que está sob a disposição da le ttra B, com a dilfe-
rença que em um caso se confere esta attribuição ao Poder Legislativo e no 
outro caso se confere ao Poder Judiciario, unico competente, exclusivamente 
competente, para conhecer da inconstitucionalidade dos actos da adminis-
tração estadual e pôr um paradeiro, um obíce ao desenvolvimento e execu-
ção desses actos. 

Ao Executivo cumpriria então fazer executar as disposições do Poder 
Judiciario , como está estipulado na Constituição da Republica no mesmo 
art. 6. 0 

Assim, com relação á letLTa B o projecto não se justifica, é inconstitucional, 
constitue o Poder Legislativo no poder supremo da nação, dando-lhe facul-
dades que não lhe são conferidas pela Constituição, e em virtude das quaes 
o Poder Legislativo dellas armado fica habilitado a nullificar a 1federação. 

Não é que o orador seja um descentrali sador de ordem tal que queira a 
autonomia completa dos Estados . Quando na constituinte se discutiu a Con-
sti tuição , a tendencia era para mais ampla, mais completa descentra.lisação, 
e era natural que esta tendeu.eia se manifestasse no seio do Congresso, por-
quanto acabava-se de sa.hir de um regimen, de uma centra.lisação de ferro, 
em que o Executivo era tudo, punha e dispunha. das situações á sua von-
tade, não havia outro poder no paiz. 

Elle é quem fazia e desfazia as situações, dava a senha á politica, que 
se devia seguir ; o parlamento não tinha por vez acção nenhuma ; as Gama-
ras eram dissolvidas quando os governos não encontravam grandes maiorias 
no seio da Gamara. 

Era natural pois que o espírito da constituinte fosse de inteira desccn-
tralisação. 

No emtanto a constituinte h em comprehendeu o r egimen presidencial, 
resolveu o grande principio da soberania do povo, não conferindo ao Poder 
Legislativo sinão poderes de delegação , poderes limitados, pois que de 
outro modo sahiriamos de Sylla para cahirmos em Caribides ; seria sahlr do 
poder absoluto do rei para cahirmos no poder absoluto do Legislativo. 

Resta, pois, o Executivo. 
• Para manter a fórma republicana federativa. 
Qual será dos tres poderes aquelle a que se refere este numero? Per-

gunta o orador. 
O SR. CosTA MACHADO. - Segundo a opinião de V. Ex., é sempre o 

Executivo ; porque o Governo Federal é sempre o Executivo. 
O SR. CHAGAS LoBATO . - E neste regímen é elle, porque pela Constitui-

ção elle tem obrigação de manter a fórma republicana federativa, sob pena 
de se tornar cumplice e responsavel com aquelles que pretenderem per-
turbal-a. 

3.0 - Diz o artigo: " Para restabelecer a ordem nos Esta.dos a requisição 
dos respectivos governos . " 
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O SR. Cosn. MACHA.DO. - O Executivo. 
O SR. CHAGAS LoBATo. - O projecto ainda cerceia esta disposição, 

fazendo-a dependente de acto do Congresso como vae mostrar. 
O SR. CosTA MACHADO. - Do Poder Judiciaria, ha equivoco de V. Ex. 

· O SR. CHAGAS LOBATO. - Na ausencia do Congresso, diz o artigo, o que 
quer dizer,, que estando presente o Congresso, compete ao Congresso legislar 
a respeito. 

O SR. CosTA iVIAcHADO. - V. Ex., está confundindo a hypotheses. 
O Sn. CHAGAS LOBA'ro. - E' o terceiro a que o nobre deputado refere-se 

na lettra H; e accrescenta o artigo: " a requisição dos respectivos governos.,. 
o n. 4, vê-se : 

" Para assignar a execução das leis e sentenças federaes . " 
Sobre este ponto não ha questão. 
Pergunta : onde é que está nessas quatro disposições um principio que 

possa autorisar á Gamara a decretar uma lei conferindo ao Poder Legislativo 
a sua intervenção nas questões dos Estados? Bem examinada a Constitui-
ção, não se encontra uma só disposição, a não ser aquella de um dos arti-
gos, que ali.torisa o Congresso a fazer leis para o desenvolvimento das insti-
tuições e para a boa execução destas . (Apartes.) 

Por ventura eleve-se entender que essas disposições a que acaba de 
referir-se, apadrinham o projecto? 

De certo que não ; porque as leis de que falla o outro artigo são leis que 
devem estar de accordp com os principias fundamentacs da Constituição, 
que formam a Federaç;w. 

Deste modo não pqde o orador absolutamente concordar com a dispo-
sição estabelecida na lettra B, do projecto, que confere ao Legislativo o 
d?:eito de intervir nos ~stados, fóra dos casos de decretação do estado de 
s1t10. . 

Quando conflictos se estabeleçam entre os actos do poder federal e os 
das legislações es·tadu!\les, o unico poder habilitado pela Constituição para 
decidir destes conflicto' é o Judiciaria. 

O Sn. CosTA MACHADO. - Isso é hypothese diversa. 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - E' a hypothese que o projecto estabelece no 

n . 2, e o outro não funda a sua disposição da lettra Bem disposição nenhuma 
da Constituição. 

O Sn. CosTA MACHADO. - Mostrarei a V. Ex. 
O Sn. CHAGAS LOBA.TO. - Pede á Gamara attenção sobre o que deter-

mina o art. 6. 0 

O SR. CoSTA MACHADO. - Faça-me o favor de definir o que é o governo 
federal; talvez cheguemos a um accordo. 

O Sn. CIIAGAS LoB To. - O governo federal pócle-se entender que é a 
reunião dos tres poderes que constituem o poder da nação. Pôde-se entender 
por outro lado, como m muitas hypotheses da Constituição, que é synonimo 
do Executivo, como é aqui exactamente no arL. 6. 0 que diz: 

" O governo federal não poderá h1tervir em negocios peculiares dos 
Estados, salvo: 

1. 0 Pal'O. repellir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
2. 0 Para manter a fórma :republicana federativa; 
3. 0 Para estabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados a requisição 

dos respectivos goveri;i.os; 
4. 0 Para assegurar a execução das leis e sentenças federaes. " 
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~· weciso ver hem o alcance das disposições do art. Ô. 6 para se chegar 

a esta conclusão de que a disposição do art. t. 0 elo projecto, lettra B; não é 
uma deducção, um coroliario do art. 6. 0 , é um direito novo que se procura 
crear para dar presct·ipções da ConsLituição. 

O SR. CosTA MACHADO. - I-la engano da parte de V. Ex. 
Não é Poder Judiciario aquelle que tem autoridade para proceder neste 

caso, de certo que não . 
Será o Poder Legislativo? Perg·unta o orador? Pois uma invasão estran-

'o-eira, llm movimento ou commoção intestina, póçle esperar a r eunião do 
~ongresso, a votação de uma lei, para tomar medidas e o Executivo depois 
executal-as? de certo que não. Isso seria um absurdo pretendei-o. 

Toda a lei que der competencia ao Poder Executivo para intervir por sua 
vez nos actos da administração e na política dos Estados, é uma lei incons-
titucional, e que não está de accordo com a indole do :systema federativo. 

O Sn. CoSTA MACHADO . - E' o art. 6. 0 qne rege a m á.teria e este auto-
risa a intervenção . 

O SR. CHAGAS LOBATO. - Mas , nos casos em que e compatível com a 
Constituição. 

O SR. CosTA MACHADO . - Dá um aparte. 
o SR. CHAGAS LOBATO. - Reproduz o seu argumento desde que não foi 

comprehendido. 
O SR. CosTA MACHADO. - V. Ex. não fixou á noção que t em do Governo 

Federal. . . · . 
(Trocam-se muitos outros apartes, o Sr. Presidente reclama attenção.) 
O SR. CHAGAS LOBATO. - Depois, quando m enos 1lão es tivesse claro no 

art . . 6. 0 , a que poder este referia-se? 
. A índole do systema aconselharia que não se deduzisse delle compe-

tencia ao Legislativo, para intervir por sua vez na administraç<l.o dos 
Estados . 

O Sn. OosTA MACHADO. - Mas, por amor de Deus , não ha tal inter-
venção. 

O SR. CHAGAS LóBATO. - Então é uma intervenção platonica, será toda 
e qualquer . intervenção, mas nunca uma intervenção positiva, e então é 
inutil. . 

O Sn. Cos·rA MACHAD O: - Não ha intervenção na administração dos 
Estados, e nunca. 

O Sn. CHAGAS LoBATo. - O que ha então? 
O Sn. CostA MACHADO. -· Eu responderei o que ha ; não gosto de 

apartes . 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - H.eproduz a disposição do artigo a que se 

refere o n . 2<. que dispõe : " para manter a fórma republicana federativa ". 
S. Ex. cliz : " ao Poder Legislativo, no caso previsto no n. 2, quando 

por lei ord).naria e inconstitucional do Estado, houver offensa á Consti-
tuição. " 

"O Sn. CosTA MACHADO. - Então é sómente revogar a lei sem entrar 11a 
administração. · 

O Sn. CHAGAS LoBA'l'O. - Eis a.hi o perigo. Isto fere o systen1a. Quando 
o Estado promulgar leis inconstitucionaes não é ao Poder Legislativo mas 
ao Judicia.rio que o acto compete. (Apartes) Quando ha conflicto entre a 
Constituição e as l eis dos Estados, estas leis consideram-se inconstitucio-
naes; e conhecer e jul~ar em especie da inconstitucionalidade do acto com-
pete ao Poder Judiciano. 
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O Sn. CosTA MACHADO. - Que nunca tem poder de anmillar uma lei. 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - E por isto diz que compete-lhe em especie ... 

(Trocam-se muitos apart~s.) Sabe qu~ não te~ dotes Ol'a!orios, mas pede 
aos nobres deputados o favor de o deixarem fallar para nao cortar o fio de 
suas idéas. 

O Sn. CosTA MACHADO. - Não direi mais uma palavra. 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - Ia dizendo que vem aproposito fallar ácerca 

de um mandado expedido ultimamente pelo juiz seccional da capital de 
Minas á Repartição do Fisco em Minas , para não continuar a cobrar o 
imposto estadual sobre generos importados para o Estado. Ora, por mais 
que procure encontrar na deliberação desse magistrado alguma cousa que 
justifique o seu acto, nada encontra. O Poder Judiciaria obra sobre a 
especie; toma conhecimento do facto e sobre este julga mas não opera por 
disposição geral, porque esta faculdade cabe ao parlamento. O Poder Judi-
ciaria póde, com effeito, annullar no caso de provocação. (Apartes.) Não é 
annullar, é tornar sem effeito um acto, quer do governo, quer do Poder 
Legislativo, mas é só naquelle caso unico. 

O Sn. VALLADARES. - E Deus nos livre que n ão fosse assim. 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - Si não fosse assim elle seria superior aos 

demais Poderes, quando todos são iguaes, dentro de suas attrihuições. 
O Sn. FRANCISCO Guc1mro. - O mandado prohibitivo é um conheci-

mento a priori da lei, equivalendo á suspensão desta; e não ha poder 
nenhum capaz de suspender as leis no Brazil. 

O Sn. CHAGAS LoBA'.ljo . - E' exactamente o que dizia, quando affirmava 
que eUe· não obra contra disposição geral. 

A sua acção é limitqcda ao caso corrente. 
Assim diz que o actp do juiz seccion~l mandando sustar a cobrança, é 

inconstitucional e constitue caso de responsabilidade elo juiz que não tinha 
competencia para tanto, devendo limitar a sua acção ao caso que lhe foi 
sujeito, e não passar alépi. 

E' bem visto que o :projecto dispõe e autorisa a intervenção nos Estados 
para restabelecer a ordem, desde que ha. requisição dos seus governadores, 
sem dependencia nenhuma ele autorisação do Congresso. 

Não pócle dar o seu voto a tal disposição. 
A Constituição é explicita, é clara ; a sua disposição não póde ser cer-

ceada por uma limitação, qual a que estabelece o projecto. 
Si ha uma perturbp.ção em um Estado, si o governador se acha sem 

forças para debellar ess11- perturbação, restituir o Estado á ordem, elle requi-
sita ao governo, e este, ,conhecendo por si do caso, assumindo a responsabi-
lidade de seu acto, inte11vem ou deixa de intervir; ruas não está sujeito, em 
caso algum, a acto legislativo para que assim proceda. . . 

Entretanto, o projepto submette a acção do governo ao Poder Legis-
lativo. I 

O assumpto é de DJagna importancia, porc.(lle elle joga com os poderes 
da Nação, cria um poder novo, qual é a supremacia que confere ao Poder 
Legislativo, para intervir, sem nenhum correctivo, nos negocios elo Estado. 

Esperava que outro deputado, que possuísse outros dotes intellectuaes, 
outra força de argumentação ... 

O Sn. T1MOTHE0 DA,. CosTA. - V. Ex. está dando provas de muita profi-
ciencia, está argumentapdo brilhantemente e de modo proveitoso. (Apoiados) 

O Sn. CHAGAS LoBJ\TO. - ... tomasse a palavra, para combater este pro-
jeeto, que é perigosissj.mo que póde matar de um momento para outro a 
federação, porque enlr~ga de braços amarrados to<los os outros poderes a 
este poder. 
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Desde que, infelizmente, nenhum deputado quiz tomar a si esta tarefa, 
por desencargo de consciencia unicamente, e porque votou, na 1.ª discussão, 
contra o projecto, tomou a palavra, para expôr á Camara as suas objecções, 
as suas considerações, que ella prezará como entender. 

O SR. JoÃo PENIDO. - Tem argumentado muito bem. 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - Si formos estudar as fontes do direito, de 

onde emanou a nossa Constituição, fontes que teem o seu primeiro assento 
na Constituição da Republica dos Estados Unidos do Norte, ahi havemos de 
encontrar a doutrina que bem ou mal acaJ)a de expôr. 

O SR. TIMOTllEO DA CosTA. - Muito bem. 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - Lá o Poder Legislativo é um poder limiladis-

simo, é um poder que não age, sinão nos casos determinados na conslituição, 
é alli que o Poder Judiciario assumiu a attitude que lhe competia para fazer 
da Constituição uma realidade, intervindo, para desmanchar, permittam-lhe 
a expressão, a inconstitucionalidade dos aclos c~uer do Governo Federal, 
quer dos governos estaduaes, quer do Poder Legislativo . 

O Sn. TIMOTilEO DA CosT.A.. - E sempre, para clelermioados casos , 
determinados arestos. 

O SR. CHAGAS LOBA.To. - Foi assim, que a Constituição americana pôde 
atravessar cem annos de existencia, sem embaraços, a não fal.lar-se na a])o-
lição, que era o facto natural, que devia vir com a civilisação, com o correr 
dos tempos, qualquer que fosse a Constiluição. 

Como já disse, veiu á tribuna por desencargo de consciencia, porque, 
quando votou contra o projecto, lhe perguntou dis tincto deputado, que 
occupa eminente logar na direcção desta Camara, qual o motivo poL" que 
assim havia procedido. 

Nada mais tendo a adduzir, não póde deixar a trihuna, sem primeira-
mente pedir desculpas á Camara pelo facto de haver roubado o seu precioso 
tempo, que poderia ser hem aproveitado por qualquer dos seus illustres 
collegas . 

VoZEs. - Discutiu muito bem. (Apoiados.) 

O Sr. Cincinato Draga. - Não teve o prazer de ouvir Loda a oração 
do seu distincto antecessor na tribuna, o Sr. deputado por Minas; e é .Possível 
que na critica, que pede licença a seu autor para apresentar ao proJecto em 
discussão, repita algumas das considerações j á feitas. 

A Camara desculpará esta irreverencia attendendo á circumstancia de 
não se ter achado presente a toda a discussão. 

Parece-lhe que a Carnara não póde acceitar o projecto de que se trata. 
A Constituição Federal, estabelecendo os casos em que á União cumpre 

intervir nos Estados, fel-o de modo a resguardar hem a soberania dos 
Estados e a da União. 

O projecto peiora o modo de decidlr essas questões, que a Constituição 
estabeleceu. 

Pelo art. r. 0 , vê-se que o projecto attrilrne ao Poder Executivo livr·e 
intervenção nos casos dos ns. 1 e 4 elo art. 6.0 da Constituição, e ao Poder 
Legislativo, o caso do n. 2, ao Poder Judiciario, o caso que lhe parece 
incluido tambcm no n. 2. 

Diz-se que ao Poder Legislativo compete a intervenção ~ando, por 
lei ordinaria ou constitucional do Estado, houver ofl'ensa á Constituição 
Federal, aos princípios consagrados na mesma. 

E na lettra C se diz (lê) : 
" ... ao Poder Judiciario, quando os poderes elo Estado exerçam auto-
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ridade illegitima, ou se constituam de modo contrario ao regirnen represen-
tativo, base da Repul)lica Federativa. " 

Parece, salvo defeito de interpretação da sua parte, que ha um caso 
commum tratado por es tes dous p eríodos differentes. 

O S.a. CosTA MAcmUJo. - Hypotheses diversas . 
O Sn. ClliCINATO BRAGA. - Não apanha b em a diversidade de hypotheses 

porque, quando se diz que cabe ao Poder Judiciaria a intervenção nos 
Estados, quando os poderes estaduaes se constituírem de modo contrario 
ao regímen representativo, parece-lhe que é a mesma hypothese de ser a 
Constituição Federal oifendida por lei ordinaria ou constitucional do Estado. 
E' questão de vicio do regímen. E o projecto deixaria duvida em um caso 
destes, sobre competir ao Legislativo ou ao Judiciaria intervir. Demais, 
nota, si lhe permitte o illustre autor, um defeito nes te projecto, e é permittir 
a intervenção da União nos casos mesmos em que a ordem publica não seja 
pertm·bada ·nos Estados. 

E, como a preoccupação de todos aquelles que abraçam o principio da 
Republica Federativa está :ao respeito ás soberanias locaes, diria que lhe 
parece mais concentaneo com este principio, evitar qualquer intervenção em 
ordem a chocar essa soberania, a não ser nos casos em que seja imprescin-
dível penetrar a União com a sua força no Estado, para restabelecer a tran-
quilidade publica. 

Este, deve ser, pelo menos nos nossos primeiros tempos de vida federa-
tiva, quando ainda não jemos bastantes tradições jurídicas para nos acon-
selharem, para dirigirem os nossos passos, es te parece que deve ser, para 
começarmos , o passo que devemos dar : limitar a attribuição ele intervenção 
nos Estados á Onião, ao Poder Executivo sobretudo, aos casos em que 
imprescindivelmente sej a preciso abafar uma commoção intes tina. 

Fóra destes casos acj:la perigosa toda a intervenção, e lhe parece mesmo 
difficil regulal-a por um=t lei do Congresso Nacional. 

Para taes emergencia,s , seria melhor reservarmo-nos o direito ue apreciar 
as ci.rcumstancias que rodeiam cada caso particular, e á vista dellas, em 
detalhada e larga discus ão, dispormos, no que nos parecesse opporluno e 
quando nos parecesse opport1mo, a intervenção do Congresso na materia, 
sempre debaixo da pre~inar de poder o Congresso eximir-se de entrar na 
discussão do assumpto, por lhe parecer inconveniente a discussão. 

Nestas condições, m11úto ás pressas, devo confessar, com muita vontade 
de acertar, e com mais vontade ainda de receber o conselho de seus dis-
tinctos collegas, elaborou um pequeno 2rojecto que apresentará á Camara 
como substitutivo daquelle que está em discussão. Elaborou-o neste pensa-
mento: - o de cercear quanto possível a intervenção ela União nos Estados. 
Pesa-lhe fazel-o nesta occasião, quando póde sua conducta ser mal inter-
pretada. Suppõe-se talvez que o Poder Executivo actual não lhe merece toda 
a confiança de que é digno; mas a Gamara se enganaria redondamente, 
perruitta-se-lhe o termo, attribuindo-lhe esta intenção, porque folga em 
reconhecer no actual ci,efe do Poder Executivo todas as virtudes republi-
canas que podem conduzir a Federação a uma vida feliz. Refere-se antes á 
necessidade ele preveniv casos futuros , ou seja para os casos presentes, 
sempre evitando que o abuso penetre em nossa Constituição. 

O Sa. CHAGAS LoBA'i;o. - O caso não é de abuso, é de incompet.encia. 
O Sa. CI:\'CINATO ~RAGA. - Refere-se ao caso de abuso , porque se 

disc ute com mais razão jlo que o da incompetencia. 
O Sn.. CHAGAS Lo.BA'.f'O . -- Sem duvida. 
O Sn.. CrncINATO BRAG.\. - Não deseja occupar por longo tempo a 

attenção da Gamara; deye dizer que não elStava preparado para este debate, 
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com idéas methodisadas, afim de fazer com que aquelles que o estão 
ouvindo benevolentemente não percam o seu Lempo. 

Não teve tempo de raciocinar sobre o caso e serve-se de idéas apren-
didas ha tempos, na reproducção das quaes póde não ser de muita felici-
dade. Mas recorda-se de que sempre teve em consideração esta necessidade : 
a da manutenção da soberania dentro do Estado, em juslo equilibrio, pois 
sempre q ue se dá uma pertu1·bação da ordem publica, desequilibra-se todo 
o organismo social , estadual ou federal; por isso trata de commetter ao 
Poder Executivo Federal a attribnição de intervir em determinados casos, 
mas principalmente quando no Estado se der uma cornmoção intestina. 

Os Srs. deputados recordam-se de que a Constituição f'alla laconica-
mente na competencia do Poder Federal para intervir nos Estados, sem dizer 
a qual dos poderes incumbe esta intervenção. 

Si é preciso que recorramos á indole do nosso syslcma poliLico, ao 
espirita do nosso estatuto fundamental , logo não é tão clara a sua letlra. 

Deve dizer que não tem em mãos a Constiluição, mas recorda-se que 
ella emprega estes termos : " Ao Governo Federal compete » - não dizendo 
a qual dos poderes é permittido intervir nos _negocios dos Estado , salvo 
para repellir invasão estrangeira, para manter a fórma republicana fed ra-
tiva, para r estabelecer e manter a ordem publica á requisição dos re pec-
tivos governos e para assegurar a execução das leis e senlenças federaes. 

Para o orador, a regra da intervenção nos Estados incumbe ao Congresso 
Federal. 

Quer resumir as suas considerações, pois já as produziu uma vez na 
Camara. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS. - E brilhantemente. 
O SR. C1NCINATO BRAGA. - . . . E quando os collegas entenderem que 

teem razão, que estas considerações teem valor, poderão recorrer aos 
annaes, e não precisa repetil-as aqui, como para encher tempo. 

Diz no art. r.º do seu projecto que a intervenção do Governo Federal 
nos Estados compete ao Executivo, salvando o texto constitucional. 

Refere-se no mesmo seu substitutivo á invasão do pessoal de um Estado 
em outro ou em territorio estrangeiro. Não resalta claramente do Lexlo da 
Constituição que nos J?reoccupa, mas do systema geral da nossa Consli-
tuição. Não teve outro mtento, senão tratar de um caso occurrente : refere-
se ao caso em que se dê uma invasão em territorio estrano-ei.ro. 

Igualmente refere-se ao art. 6. 0 , isto é, ág_uelle que ra.Yla. da inlervenção 
do poder federal para manter a fórma. republicana federativa. Esta é que é 
a porta aberta do Poder Executivo. Não pretende fechal-a, mas a.o menos 
cerral-a. 

O orador preoccupa.-se Lambem com a illegibilidade e lelllporarieda.de 
de funcções do Legislativo e do Executivo, isto é, com a divisão dos poderes, 
quer federaes, quer estaduaes. . 

E parece-lhe que estas preoccupações se ligam inteiramente ao texto da 
Constituição e que se referem a um dos casos mais complicados. 

E' para que quando o Estado qnizer mudar a fórma de governo, o Poder 
Executivo possa intervir de prompto. 

O SR. CHAGAS LOBATO. - Dá um aparte. 
O SR. C1NCINATO BRAGA. - A alteração da fórma de g·overno póde ser 

mesmo sob a fórma republicana. O Estado, por exemplo, se insurge contra 
os principias geraes da Constituição Federal e neste caso o Poder Executivo 
precisa estar armado de meios regulares para intervir de prompto. 

Na elaboração do seu projecto substitutivo, foi sua principal e continua 
preoccupação não ferir o nosso texto fundamental, dando-lhe ao contrario o 
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desenvolvimento compativel com as necessidades, mas sem ir de encontro 
aos principias estatuidos na Constituição. 

Precisamos dar ao governo os meios de poder agir sem que possa abusar 
do ·estado de sitio. Esses meios de acção foram-lhe dados no seu projecto, 
mas tamhem e ao mesmo tempo, nelle se lhe põe obstaculos a passiveis 
almsos, que a lei deve prever . 

O art. 4. 0 do seu projecto estabeleceu as condições dentro das quaes 
um Estado póde se erigir de novo, dous Estados se podem annexar ou 
subdividir. 

E' necessario que a legislatura dos Estados interessados approvem a 
medida em duas .sessões e que o Congresso Nacional tambem lhe dê a sua 
approvação. Então estabeleceu a intervenção do Poder Executivo quando 
por meios que não esti:verem es tatuidos no art. 4. 0 da Constituição, se dê 
essa hypolhese. 

São os que previu no seu substitutivo, os unicos casos em que, por 
acto do Poder Executivo, este póde intervir nos Estados. E , acautelando a 
maneira dessa intervenção em artigos subsequentes, procurou evitar que o 
arbítrio fosse prejudicar a soberania estadual. 

São casos especiaes que exigem tambem uma medida de caracter 
excepcional : o da separação de um dos Estados da Federação, embora sob 
a fórma republicana, que exige audiencia immediata do Congresso, e o 
caso, tambem grave, de um Estado proclamar forma de governo diversa, 
embora sob a fórma republicana, que exige tambem audiencia do Congresso 
Nacional. 1 

Não olvidou tambem o r espeito á soberania estadual. Desde que ha um 
cidadão empossado por ljlm poder estadual, · que nos termos da Constituição 
tenha a attribuição de da'r-lhe posse, a este deve ser mantido o exerdcio do 
poder publico : 

O SR. CHAGAS LOBATO. - E se houver duplicata? 
O SR. CINCINATO BRApA. - A disposição do seu projecto deve ser acceita 

como justa, como uma homenagem tributada á organisação constitucional 
dos poderes estaduaes. E a sua preoccupação é respeitar a soberania e a 
organisação destes poderes. Já tem dito mais de uma vez que é essencial-
mente antigo da autorida1ie , que·é essencialmente conservador na l;lepublica. 

Em poucas palavras, mas clarissimas, póde explicar a doutrina contida 
no art. 5. 0 do seu projecto : . 

A - finda o seu pertodo de governo ; a respeito do seu successor é que 
surge a duvida; póde haver dous ou mais que rretendam o poder. Qual 
delles é o competente? Q Poder Executivo Federal ·deverá assegurar o exer-
cicio do cargo áquelle a quem o Poder Constitucional do Estado, compe-
tente para isso, der poss .~ .. 

O SR. SÁ PEIXOTO . -- Mas se a duvida versar exactamente sobre esse 
poder, quem deve reconhecer ? 

O SR. CINCINATO BRl}GA. - Attendeu a todos estes pontos . (le) : 
" Na impossibilid.a4e de audiencia immediata desse poder, será asse-

gurado o exercício das funcções executivas estaduaes ao substituto ordi-
nario, segundo a Constituição do Estado, daquelle que findou seu mandato, 
até que se pronuncie o poder competente, para empossar o successor . 11 

{.luando diz substituto ordinario refere·se áquelle que tem de substituir 
o eleito ; presidente do Senado, presidente da Cam;na, presidente do Supremo 
Tribunal, emfim quem ~uer que seja, na ordem da substituição. 

O SR. HELVECIO Mo_\VTE. - E quando existirem duplicatas? 
O Sn. CINCINATO BRAGA. - Tambem cheg·ou àté lá : dous partidos plei-

teiam cada um para o s(.lu canclidato a legitinndade do exercido das l'uncções 
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de governo. OÚve-os o poder empossador, que por certo não vae dar posse 
levianamente ; e, se o fizer, a culpa é da soberania local que o acalenta. 

O poder empossador, antes de optar por um ou por outro, por qualquer 
razão, não póde assegurar á União qual é o legitimo representante do Poder 
Executivo estadual. Durante este intervallo o substituto ordinario, quer 
dizer, aquelle que substituiria o que findou o mandato ou substituirá em 
seus impedimentos o que for empossado, esse cidadão terá o exercício do 
Poder Executivo, até que o Congresso se pronuncie. 

O art. 6. 0 diz (lê) : . 
" Si, nos termos da Constituição do Estado, forem dous po<leres igual-

mente competentes para empossar o novo eleito, e discordarem entre si, ou 
si recusarem-se a pronunciar-se ; ou si o poder competente apresentar-se em 
duplicata; em qualquer desses casos terá tambem logar o disposto no artigo 
antecedente, até q:_ue o caso seja sujeito á decisão do Poder Legisla~ivo 
Federal em sua pruneira reunião . " 

Podem ser o Legislativo e o Judiciaria ; por exemplo : quando o Legis-
lativo não estiver reunido, o Judiciaria póde dar posse. E o substituto ordi-
nario de que fallava, que, no caso de duplicata do poder empossador 
assumirá o exercício do cargo, até que o Congresso, em sua primeira 
reunião, decida sobre a legitimidade da eleição de um d9s candidatos. 

O SR. MARTINS CosTA. - Nesse caso, onde fica a Federação? 
O SR. CINCINATO BRAGA. - Pergunta tambem onde fica a ordem publica 

na Federação? ! A Federação não póde ser a desordem; não póde ser a 
ordem em alguns Estados e o anarcbia em muitos. 

UM SR. DEPUTADO . - V. Ex. está'. confundindo Federação com Confe-
deração. 

O SR. CINCINATO BRAGA. - A Federação é o respeito á soberania 
estadual, mas não ba soberania que não esteja subordinada ao interesse 
collectivo da Nação. 

O. SR. MARTINS CosTA. - Não comprehendo soberania: subordinada. 
Naquillo que diz respeito ao 'seu peculiar intei·esse, os Estados são sobe-
ranos, e a devolução dessa soberania á União, exorbita por completo da 
autonomia dos Estados. 

O Sn. CINCINATO BRAGA. - Mas como fazer? 
O SR. MARTINS CosTA. - V. Ex. tem a pretenção de levar remedia a 

todos os males, mas as indicações são exorbitantes do raio constitucional. 
O SR. MARTINS CosTA. - Desde que sejam levadas as questões dos 

Estados ao Governo Federal fica prejudicada a autonomia dos Estados. 
O Sn. CINCINATO BRAGA. - S. Ex. não comprehende Estado sem governo. 
O SR. MARTINS CosTA. - Não se póde dar o mesmo facto em relação á 

União? . 
O Sn. CINCINATO BRAGA. - Isto não se pôde dar nem em relação á 

União, nem em relação ao Estado. Mas qual é o poder responsavel pela 
ordem publica, acima da União. 

O Sn. MARTINS CosTA. - Nenhum. 
O SR. CINCINATO BRAGA. - E do Estado? 
O SR. MARTINS CosTA. - Nenhum, excepto tratando-se dos casos taxa-

tivos do art. 6. 0 da Constituição. Mas qual é o remeclio para as crises polí-
ticas da União? 

O Sn. CrNCINATO BRAGA. - Não ha nenhum, porque acima della não ha 



quem se interesse em manter a ovdem publica. A União faz-se fiadora, da 
ordem publica. 

O SR. MARTINS CosTA. - E' justamente este, um dos vícios do projecto 
de S. Ex. : querer levar remedio a todos os males nos Estados, ~ando ha o 
impedimento .da Constituição que lhes garante completa autonomia em tudo 
que ~ do seu peculiar interesse. 

O SR. CI:-iCINATO BRAGA.. - O projecto não cogita de outra interve)lção 
sinão nos casos constitucionaes. Este é um delles . O Estado não t ratá de 
manter a fórma republicana federativa ; não deve intervir sinão quando 
houver commoção intestina. 

O SR. MARTINS CosTA. - E isto á requisição dos g·overnos r espectivos. 
O SR. CINCJNATO BRAGA. - Perfeitamente. A União só tem necessidade 

de intervir, de penetrar no Estado, quando, fiadora que é das garantias 
constitucionaes, tiver necessidade de proteger os cidadãos em ordem a salva-
guardar essas garantias. 

O SR. MARTINS CoSTA. - S . Ex. ter á difiiculdade em me mostrar isto 
na Constituição. 

O SR. CINCINATO BRAGA. - Não t ein aqui a Constituição, mas póde 
affirrnar que isto está lá estabelecido. 

O SR. MARTINS CosTA. - Dá um aparte. 
O SR. CINCINATO BRAGA. - .Assim teria de ir muito longe. Pede, portanto, 

ao seu collega que lhe responda da tri,buna. 
Esgotados todos os m;eios possiveis, e quasi dirá imaginaveis, de deixar 

nas mãos dos poderes e~ taduaes a direcção das cousas dos Estados; na 
impossibilidade de o con~eguir, a commoção intestina lavrando, p.01'que é 
sempre quando podem ter applicabili<lade as disposições deste projecto, o 
Governo Federal terá de pen~trar no Estado por meio de um interventor. 

De modo que assim acautela as faceis entradas da politicagem nesta 
ordem de serviço; a facilidade de que hoje se vê rodeado o Poder Executivo 
Federal para fazer unia ou outra parcialidade, domina no Estado a seu 
bello talante . · 

O Sn. EDUARDO RAMOS. - S. Ex. converte assim os Estados em thri-
torios governados pelo Parlamento. 

O Sn. CrNCINATO BnAGA. - Quando não tiver governo ne:tn pessoa que 
possa represenlal·o, não se póde ser Estado. 

· O SR. EDUARDO H.A111:qs. - Está accentuando a conclusão deste texto do 
projecLo de S. Ex. 

O Sn. Crncr.-<ATO BRAGA. - Quando não for possivel descobrir um poder 
para administrar esse Estado, é que o Estado está sem governo, está anar-
chisado; é um territorio, e menos do gue ist.o, porque ha territorio em paizes, 
que tem uma cathegoria muito mais importante. 

Uma das d.ifficuldad<')s que já tem visto discutir nesta Caro.ara, a respeito 
da interpretação do artigo da Constituição, interpretação, direi mal, modo 
de ver, refere-se á expres i~ão - commoção intestina - que desejaria tambem 
dizer em seu projecto o que é... · 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - E' dil'ficll. 
o Sn. ClNCINATO BnApA. - .. . para eyitar que désse logar a abusos. 
E' dlfficil dar a es te respeito uma definição clara; em todo caso, :()ara 

não <leixar esta Jacnna, procurou preenchei-a do melhor modo que as suas 
fracas forças permittiam. 

Não é uma lei de occasião, e parece-lhe que o art. 80 do projecto esta-
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belece os casos em que se póde considerar· o Estado vctima de uma commoi-
ção intestina. 

Em todo o caso, como acabou de dizer, é um estudo este feito em meno 
tempo do que devera ter sido. 

Mas si ousou fallar, foi devido á necessidade de aqui apresentar o seu 
projecto. 

Termina, pedindo aos nobres deputados a sua attenção, seus conselhos 
e as suas lições sobre este assumpto, e á Mesa que :remetta o seu projecto, 
assim como o que está em discussão, á Commissão de Constituição, Legis-
lação e Justiça, para que lhe aprecie as bases e emitta parecer sobre a sua 
acceitação ou rejeição. 

Este é o seu substitutivo. (Muito bem; muito bem.) 
Vem á Mesa, é lido , apoiado e posto conjunctamente em discussão o 

seguinte substitutivo ao projecto. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º A intervenção do Governo Federal nos Est;:\dos, autorisada pelo 
art. 6. 0 da Constituição da Republica, compete ao Poder Executivo nos 
seguintes casos : 

Substitutivo 
ao projecto n . 0 526 

de 1896. 

§ 1. 0 Quando se der invasão estrangeira no 
territorio ele qualquer Estado . 

§ 2 . 0 Quando se der a invasão de um Estado 
em territorio de outro Estado, ou em terriLorio 
estrangeiro . 

§ 3.0 Quando em algum Estado se modificar o rc"'imen constilucional 
nelles actualmenle vigente ou se constituir novo Estado ou estabelecendo 
fórma de governo diversa da republicana. · 

I. Consideram-se para esse effeito essenciaes á forma republicana a elec-
tividade e temporariedade de funcções de representantes do Poder Executivo 
e Legislativo e a divisão de poderes constitucionalmente estatuidlJ,. 

g 1{.° Quando, ainda que sob a fórm!L republicana, algum Estado se 
insurja para se desmembrar da União Federal. 

§ 5. 0 Quando no Estado se der commoção intestina e seu governo requi-
sitai' a intervenção do Governo Federal. 

§ 6.0 Quando, dada no Estado a commoção intestina, haja impossibili-
dade material de corresponder-se o governo estadual com o Federal em 
razão de obstaculos creados por forças revolucio)larias. 

§ ?·º Quando, por meios que não os estatuidos no art. 4. 0 da Constitui-
ção, .se der incorporação , subdivisão ou desmembramento de Estado ou 
Estados, para a constituição de novo ou novos Estados. 

§ 8. 0 Quando a execução de leis e sentenças federaes fôr obstada por 
meios violentos. · 

Art. 2 .º Nos casos dos §§ 3.0 e 4. 0 do artigo antecedente, á intervenção, 
que se effectuará nos termos do art. 80 da Constituição extraordinaria do 
Poder Legislativo, si não estiver reunido, para deliberar sobre o caso. 

Art. 3. 0 No casó de commoção inteSlina derivada do facto de sei' posta 
em duvida a legitimidade do representante do poder executivo estadual, o 
~xecu_tivo Federal intervirá no sentido de assegur:i-1· o exercici? ~o cargo ao 
c1dadao delle empossado nos termos da respectiva Constltuíçao, até que 
pelos meios de direito seja o mesmo delle privado em processo regular. 

Art. 4. 0 Dado o caso de commoção intestina ao terminar-se um periodo 
governativo ou presidencial, o executivo federal intervirá assegurando a 
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posse e o exerc1c10 estadual ao cidadão como tal reconhecido pelo poder 
constitucional do Estado, a quem incumba, segundo a respectiva Consti-
tuição, deferir compromisso e dar posse ao dito funccionario. 

Art. 5. 0 Na impossibilidade de audiencia immediata desse poder, será 
assegurado o exercicio das funcções executivas estaduaes ao substituto 
ordinario, segundo a Constituição do Estado, daquelle que findou seu man-
dato, até qué se pronuncie o poder competente para empossar o successor. 

Art. 6. 0 Si, nos termos da Constituição do Estado, forem dous poderes 
igualmente competentes para empossar o novo eleito, e discordarem entre 
si ; ou si recusarem a pronunciar-se ; ou si o poder competente apresentar-se 
em duplicata ; em qualquer desses casos terá tamhem lagar o disposto no 
artigo antecedente, até que o caso seja sujeito á decisão do Poder Legisla-
tivo Federal, em sua primeira reunião. 

Art. 7.º Nos casos dos· dous ultimes artigos, o funccionario . cujo provi-
sorio exercício é assegUI"ado pelo Executivo Federal, nada poderá innovar 
na ordem politica do Estado, salvo autorisação do Poder Legislativo 
Federal. 

Art. 8. 0 Não acautelando a Constituição do Estado a substituição ordi-
naria do recem-eleilo, ou esgotada a ordem da substituição estabelecida, 
sem que, por ausencia ou morte do funccionario, tenha sido possível operar-
se a substituição nos termos da Constituição do Estado, nesse caso o Poder 
Executivo Federal nomeará um interventor de sua confiança. 

A1"t. 9. 0 O interventor nesse caso. nomeado se limitará ao expediente 
administrativo, restricto quanto possivel do cargo de presidente ou gover-
nador, nada podendo innqvar na ordem politica, salvo autorisação do Poder 
Legislativo Federal. · 

Art. 10 . No caso do§ 8. 0 do art. r. 0 a intervenção só terá lagar mediante 
requisição do funccionarip incumbido da execução da lei federal ou do juiz 
em tribunal que houver proferido a sentença, 

Art. IX. Dá-se commoção intestina sempre que a ordem e tranquilidade 
publicas forem perturbad\ls por qualquer dos factos mencionados nos diver-
:>os paragraphos dos arts. u5 e u8 do Codigo Penal. 

S. R. - Sala das ses$Ões, 17 de junho de 1896. - Cincináto Braga. 

O Sr. Costa M.acltado. - Sr. presidente, começo agradecendo aos 
oradores illustres que me precederam trazendo para o debate do presente 
projecto o concurso das suas luzes. 

Sr. presidente, eu nã<> sei para onde camh1hamos nem quando daremos 
uma solução ao importantíssimo assumpto do presente projecto . 

V. Ex. e a Camara S9-hem o que tem havido a respeito dos projectos de 
intervenção. Já o Congresso nomeou uma Commissão Mixta composta de 
homens de talento reconhecido para tratar desse assumpto ; mas esta com-
missão naufrag·ou. 

Diverso il deputados teem apresentado projectos a respeito desta materia, 
e no anno passado a Col.IJ.m~ssão de Constituição, Legislação e Justiça apre-
sentou um parecer a respeito desse assumpto, acompanhado de um projecto. 
Ha de V. Ex. lembrar-se que, nessa occasião dous distinctissimos deputados, 
os Srs. Drs. Eduardo Ramos e Luiz Domingues, apresentaram um substi-
tutivo, aliás na minha opinião muito bom, substitutivo que encerra as idéas 
capitaes do meu proj ecto. 

Em tempo eu hei de redir a V. Ex., que consulte a Gamara sobre, se 
permitte que o meu projecto seja substituido por aquellc, porque esse substi-
tutivo envolvendo as necessidades capitaes do meu projecto, dá maior desen-
volvimento a essas idéas , 
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Depois de eu ter procurado demonstrar a necessidade de o Congresso 
fazer uma lei regulando o art. 6. 0 da Constituição, não tendo aparecido mais 
alguem que apresentasse projecto nesse sentido, eu r esolvi apresentar este 
que está em discussão . 

Não faço, Sr. presidente, questão do meu projecto; o que faço é questão 
da idéa capital delle, idéa capital esta que serviu de apoio ao projecto e que 
nem o primeiro nem o segundo dos oradores que me precederam tomou em 
consideração. 

Eu não sei afinal de contas, o que significam estes dous discursos; ha 
nelles idéas aproveitaveis, mas os seus autores não trataram de dizer o sen-
tido que ligam á palavra governo da União ou governo federal; é o ponto 
questionavel. E' esse ponto que tem servido de. discordia ·a respeito de um 
bom projecto dé intervenção. . 

Segundo o meu nobre amigo e collega de bancada Sr. Cha()'as Lobato, 
o &'overno federal é a reunião dos tres poderes, mas tambem pód'e ser euten-
dicto como synonimo do Poder Executivo; mas isto não é modo de argumen-
tar nem nos orienta. 

E' pFeciso fixarmos a significação dessas palavras; o governo da União é 
o Poder Executivo, ou é a acção resultante do exerci.cio dos tres poderes' , e 
si é o Poder Executivo nã.o é necerSsario um a lei, porque então elle absorve 
todas as outras attribuições dos dous poderes, concentra-os em si, para que 
legislar? Mais si não é, si o poder da União, o poder federal é a somma 
do exercício dos tres poderes, é preciso que na lei, se dê o caso dos tres 
poderes exercerem a sua acção. 

No momento em que se apresenta um projecto em que quasi toda a 
acção federal é exercida pelo Poder Exceutivo, como no projecto que foi 
apresentado pelo meu collega, por S. Paulo, no substitutivo que foi lido á 
Camara, e apenas dá raras vezes a intervenção do Poder Legislativo, 
esquecendo-se completamente do Poder Judiciario, este projecto não está de 
harmonia com a Constituição; porque si este falla do Governo Federal, é 
necessario que cada um dos poderes da Nação se exerça, como o exige a 
Constituição, teremos de dar necessariamente a intervenção em um caso ao 
menos. 

Vê V. Ex. e a Caroara que as idéas dos meus illustres collegas, que eu 
muito respeito, teem o defeito : uma de concentrar todo o poder da inter-
venção no Executivo, outra de dar tambem a intervenção ao Executivo, 
accrescentando apenas a intervenção do Legislativo em certos casos. 

Si a Camara <los Srs. De1)utados folhear a Constituição vel'á que 
SS. EEx. laboram em verdadeiro engano. 

Supponhamos que o poder federal, o governo da União, segundo o legis-
lador constituinte seja só o Poder Executivo: então não havia difficuldade 
nenhuma daquellas attribuições serem capituladas na secção segunda da 
Constituição, onde encontramos as attribuições do Poder Executivo. Lá não 
encontramos. 

Si pertence, coroo a1guns querem, ao Poder Legislativo, deveriam 
aquellas att,ribuições pela mesma raz.ão ser capituladas, ou acharem-se nas 
attribuições outorgadas ao Legislativo ; no art . . 34 e em seus nu meros não 
existem. 

O SR. CHAGAS Lon . .\:ro . - E' contraproducente esse argumento ; si o 
Poder Legislativo tem competencia, devia es tar definida nas attrilrnições do 
Poder Legislativo. 

O SR. CosTA. MACHADO. - Pois o que estou dizendo ; V. Ex. está 
apoiando a minha idéa. 

O SR. CHAGAS LOBATO. - V. Ex. não me entendeu. 
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O R. CosTA :vfACHADo. - 1 . Ex. é que não me cornprehencle, e por 
isso repilo : Si como alguns teern querido, o governo ela União é o Poder 
LcgislaLivo, deviam as attribuições conferidas no art. 6. 0 ao Governo ela 
União se achar entre as a.ttribuições priva.tivas do Congresso. 

O SR. CHAGAS LoBA'!'O . - Dá um aparte. 
O SR. COSTA MACHADO. - Estou tratando de demonstrar que o governo 

federal não é só o Poder Legislativo, porque si fosse, como alguns querem, 
estas attrlbn:ições deveriam achar-se entre as que são dadas ao Congresso, 
e si alli não existem, segue-se que governo da Uniào não exprime só o 
Poder Legislativo. 

Q Sn. CHAGAS LOBATO. - De accordo. 
O Sn. CosTA MACHADO. - V. Ex. preste-me attenção e não estar.á longe 

de concordar commigo. 
O Sn. CHAGAS LOBATO. - Descordo neste ponto. 
O Sn. CoSTA MACHADO. - Mas si V. E:c. es tá concordando, como é que 

diz estar em discordancia? 
. O Sn. CHAGAS LOBATO. - E' que V. Ex. quer dar ao Poder Legislativo 

atlribuições que elle não tem. 
O. SR. CosTA MACHADO. -- Perdão, não ha tal; V. Ex. uão quer compre- . 

hender-me. Estou mostrando apenas á Nação, que quere~n dar a está palavra 
Governo Federal como synonimo do Executivo, não pócle ser. De Legisla-
tivo tambem não póde ser; passarei ao Judicia.rio. Si, argumentando por 
bypolhese, peré\Ilte o legi~lador constituinte, Governo Federal é só o Judi-
cia.rio dever-se-hia. tambern enc ntrar as disposições do a.rt. 6. 0 conferidas 
este Poder na secção 3.•. Lá não existem, logo a expressão Governo Federal 
não exprime um só desses poderes. 

Si assim é o bom senso diz que é a acção dos tres poderes em exercicio 
de s11as funcções . 

D'aqui parti eu para orga.nisar o meu projecto. Si assim é, e ainda 
ninguem demónstr~u o contrario, ha de cada um dos tres poderes intervir 
ao menos uma vez para se cumprir o preceito constitucional em relação ao 
art. 6. 0 • 

Ora, s nós temos o f.1.ever de fazer executar a Constituição, segundo o 
art. 34, n. 34, si temos o Çlireito de legislar para que não !~aja attrito enlre 
os poderes, mas para regp.lal-os, segue-se que legislando sopre a intervenção 
e dando a cada poder o que lhe pertencer p ela natureza dos factos, anda-
remos bem. 

O füt. CHAGAS LOBATO. - Ah! vá por a.hi. 
O Sn. CosTA MACHAQO . - Y. Ex. já está concordando. Preste attenção e 

concor•dará. Si é como tj.isse, segue-se que o projecto está em harmonla 
com o estabelecido. 

Poderá o nobre depuLado, ou mesmo todos os collegas, entenderem que 
o humilde orador, estabelecendo princípios verdadeiros não fez delles boa 
applicação sobre a intervenção dos tres poderes da União. Isto é outra 
questão. 

Justificado o princip~o de partida do meu projecto tenho de mostrar ao 
meu dislincto amigo e cqlleg·a., Dr. Chagas Lobato, a quem agradeço muito 
as palavras com que começou o seu discurso em relação á minha pessoa, 
que andei de harmonia com os principios basicos da Constituição. 

Da leitura do art. 6°. e seus pa.ragraphos c.ollige-se que os factos estabe-
lecidos nos artigos 1.º 1~ 4. 0 são factos por sua natureza. materiaes, e que 
para cessarem ou desapparecerem exigem a intervenção da força armada. 
Segue porlanlo que o poder que exerce a acção federal, exercida pelos tres 
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poderes , é, neste caso, o Executivo. E' o que está consagrado no projecto, 
mas os dous illustres collegas, Sr. presidente, fazendo a critica deste, não se 
leri.tbraram de ter o seu final. Antes de chegar a este final passarei á hypo-
these do § r.º. De acco rdo com este estão ambos os meus íllustres collcgas . 
Quanto ao § 2. 0 , note-se b em, ha muitos casos, que pódem cahir debaixo da 
iníluencia ou disposições des te, e aqui é que está a confusão. Limitei, . 
dizendo: " quando por lei ordinaria ou inconstitucional do Estado houver 
offensa á Constituição. 

O Su. Ci[AGA.S LOBATO. - Dá um aparte. 
O Sll . CostÀ MACHADO . - V. Ex. honra-me - muito com seus apartes, 

mas deve dar-mos no fim, quando me comprehender. 
Logo , Sr. presidente, é uma hyi,:>othese, trata-se de uma lei. Pergunto : 

segundo o .art. 6. 0
, a não dar-se nes te caso a intervenção do Legislativo, 

quando poderá intervir? 
O SR. CHAGAS LOBATO. - Ha uma unica hypothese na da Constituição, 

é o estado de sitio. 
O SR. CosTA MA_CHADO. - E' um erro , não se trata no projecto sbião da 

intervenção relat iva ao art. 6. 0 (Apartes.) 
V. Ex. tenha pacíencia, isto é um caso obsoleto o estou argumentando 

com a Constituição, com o art. 6. 0 Para que fallar no regímen passado? 
(Apartes .) 

Desta disposição, Sr. pr esidente , de um principio particular, o meu 
collega tirou consequencias geraes , applicou o artigo a todas as hypotheses e 
fac los, que se dãó nos Estados, contrarios á Constillliçí'to Federal ou á 
Constítmção dos mesmos Es tados. Já vê V. Ex. que ha erro na ai·gumen-
tação porque S. Ex. tira conclusões. geraes de um facto particular, e eu 
disse " quando a lei for contraria, e tc ... " 

Agora pergunto a V. Ex., e a todos os meus collegas si, concordando 
com a noção que dei de " Governo Federal ", que é a acção dos tres poderes 
e não a de um só, ha a1guma outra hypothese em referencia ao art. 6. 0 , na 
qual intervenha o Congresso, a não ser esta? 

Si não intervier em caso nenhum, então não se respeita o art. 6. 0 , 

porque elle manda que o govei,no da União do qual faz parte o Poder 
Legislativo, intervenha. · 

O SR. CHAGAS LOBATO. - Ahi é que est á o husills. 
O SR. CosTA MACUADO. - Perdão, é preciso que teril1ah10s na interpre-

tação da lei o bom senso necessa1·io. Chamo a attenção do meu distincto 
coliega, o Sr. Valladares, que além de sua illustração, tein yastos conhe-
cimentos de direito ... 

o s'a. VALLADARES. - E' bondade de V. Ex. 
O SR. Cos·xA MACHADO. - Chamo a attenção de S. Ex., para os meus 

argumentos. 
Mas, podia se me objectar que o Governo Federal é a acção dos tres 

poderes, que os tres devem intervir conjunctalllente. 
Noto porém aos nobres deputac.l.os que isto é conll'a a uaLureza elas 

cousas, :i'iunca p~cleril.o os tres poderes intervir simultaneamenle; não ha 
caso nenhum. 

O Sn. TrMOTHEO DA CosTA,. - Dá um aparte. 
O SR. CHAGAS LOBATO. - Ha casos em que é preciso que os tres poc.l.eres 

intervenham, mas, funccionanclo cada um, de per si e successivaiuente. 
O SR. TrMOT1-mo DA Cos·rA - Successiva~riente1 não; sep~radamente. 

Por ~xemplo, no caso de guerra, d~ uma mva~ao es trangeira, tem de 
i'uncc1onar o Congresso e tem de fl).nccwnar Executivo. 



O Sa. CosTA MACHADO. - Mas não é ao mesmo tempo, é impossivel. 
Veja-se o que diz a Constituição : "No caso de invasão estrangeira, etc., o 
Poder, é claro, que age irnmediatamente é o Executivo; successivamente o 
Le~islativo deve funccionar para offerecer ao Executivo dinheiro, credito e 
tua.o que é necessario para pôr em movimento o exercito. " 

Assim como póde-se dar a hypothese de apparecer ainda em campo a 
acção do Poder Judiciario . (Apartes.) 

Mas, Sr. presidente, como ia dizendo, além da hypothese figurada, do 
Congresso anullar a lei inconstitucional do Estado, não ha outra em que o 
poder Legislativo, pela Constituição, em referencia ao art. 6. 0 , possa intervir. 

Julgava que não era um ataque á soberania dos Estados o procedimento 
do Congresso, visto que a soberania dos Estados consiste em poderem elles 
legislar e governar por suas leis como lhes approuver, mas sujeitos sempre 
á disposição constitucional, isto é, que não legislem contra a Constituição 
Federal. Neste caso o Congresso não le()'ísla para o Estado, apenas revoga-se 
uma lei que considera inconstitucional. 'Em que se attenta contra a soberania 
dos Estados? 

Explicado Sr. presidente, o meu processo para confeccionar este artig·o, 
disse ao Congresso, e está no meu discurso. " Mas não se offende sómente á 
Constituição Federal por meio de uma lei constitucional ou orclinaria nos 
Estados; a offensa á fórma republicana pócle existir por factos. Como a 
base do nosso systema é a realidade do voto, corno a base da Republica é o 
systema representativo, digo eu, si ha no Estado um partido político que 
apodera-se de todas as posições, que esmaga o adversario por todos os 
modos, que tem a seu lado a · força publica, que dá posse áquelles que 
foram derrotados nas ur4as, que são os seus amigos, que nomeia gover-
nador, mas que nada disto exprime o voto, ao contrario, exprime o resul-
tado das trapaças dos que estão senhores da situação, neste caso, pergunto 
eu, não ha offensa á for~a republicana, porque desapparece a sua base, 
que é a realidade do votq? Ha. 

Quem é o poder competente para conhecer em especie entre dous 
contendores? E' o Poder Jµdiciario. Pois é o que está no meu p;rojecto. 

Por isso parece que dei attribuições em duplicata; attribuições que 
deviam ser dadas ao Poder Legislativo, que eu dei ao Poder Judiciario; e 
vice-versa, attribuições, ~ue deviam ser dadas ao Poder Judiciario, que eu 
dei ao Poder Legislativo. 

Mas analysando-se o meu projecto, vê-se que dei ao Poder Judiciarío, 
com uma cautella enorme, só a attribuição de intervir nesse caso : isto é, em 

1 especie, e dei ao Congresso a attrihuição de annular a lei contraria á Cons-
tituição; mais nada. 

Pois, si meu projecto satisfaz o preceito constitucional, que diz que o 
governo da União é autorisado a intervir eru quatro casos, e si nós rnlo 
podemos, sem uma lei, definir a cornpetencia de cada um dos poderes relati-
vamente aos quatro casos, si não podemos fazer isto, então,.ai da Federação; 
ella está morta ! 

Porque pergunto, qu~es os recursos legaes e pacíficos de que um par-
tido constantemente opprimido póde lançar mão ? 

Si elle recorre ao Ex cutivo', este diz - não me compete ; si recorre ao 
Judiciario, como se deu em Sergipe, responde - não me compete; si recorre 
ao Legislativo, a mesma cousa. Oh ! Pois não está ahi a Constituição ? Pois 
não temos o direito de re~ular este artigo ? Temos, sem duvida, pela propria 
Constituição; e é o que estamos fazendo. 

Não apresentei cousa, melhor, porque a minha intelligencia, mesmo não 
permittiu. (Não apoiados); mas o que quero é mostrar que neste projecto 
ha systema, ha nexo, ha bom senso, que não é uma cousa disparatada. 

Não entrei nas particularidades das quaes tratou o illustre collega, que 
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precedeu-me, porque entendo que todo projecto de intervenção deve ser 
simples e claro. 

Firmada a competencia dos tres poderes, que apparecem em acção, não 
o executivo só, mas os outros poderes, e vejám os collegas como eu fui 
prevenido., declarando no final do projecto que, excepLo a intervenção do 
Poder Executivo, referente aos ns. 1 e 4, toda a intervenção, na fórma decre-
tada, só terá logar em conseguencia de petição feita e assignada por cidadão 
brazileiro eleitor ou juiz seccional. 

De sorte que a autonomia dos Estados está resguardada, a intervenção 
não apparece, só porque queiram que ella a:ppareça; é neccssario que a 
denuncia, reclamação, petição ou como lhe queiram chamar vá acompanhada 
de provas para que o poder competente tome conhecimento dellas. 

Que perigo ha nisto? Nenhum. Entretanto que o substitutivo do nosso 
colleg·a, entrega os Estados ao Poder Executivo e concede finalmente alguma 
cousa ao Legislativo e nada ao Judiciario. 

O Sr. Chagas Lobato fallou da intervenção do Poder Legislativo de tal 
modo que me assustou. Para S. Ex. parece que, quando o Legislativo inter-
vier, será para acabar com a independencia dos Estados : entretanto que o 
meu collega não tem medo de entregar os Estados ao Poder Executivo, q.uc 
é um homen que representa um partido, que dispõe da força e os pode 
~~~ ' 

O SR. CHAGAS LouA'1·0. - Não, senhor; eu. dou a cada poder as attribui-
ções que a Constituição lhe dá. O Poder Legislativo só em casos especiaei; 
terá a attribuição de decretar o estado de sitio. 

O St1.. CosTA .i\IL4..CHADO. - Mas, Senhores, estamos tratanto do art. 6. 0 

e vejo que ha uma grande confusão por parte dos nobres deputado . natu-
ralmente por defeito meu. No fundo, VV. Exs. estão commigo. Pelo meu 
projecto, interveem o Po.dcr Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judi-
ciario. A decretação do estado de sitio está em outros artigos e não nos casos 
previstos no art. 6. 0 • 

O SR. Tm:oTm.w DA CosTA. - Em casos especiaes. 
O SR. CosTA MAcnADo. - V. Ex. não leu o meu projecto . Eu aprecio 

tanto o criterio de V. Ex., que lhe peço o favor de ler o projecto. No fundo, 
estamos de accordo, não ha duvida nenhuma. 

O Sn. CHAGAS LoBA'l'O. - Supprimo. o n . 2, e não farei cptestão. 
O S.u. Cos·rA MACHADO. - Sou tão justo que vou fazer uma declaração 

a V. Ex. Houve um reparo de V. Ex., relativamente a uma disposição do 
projecto, que foi muito bem feita. Mas, em relação ao n. 2, V. Ex. não tem 
razão, V. Ex. não me mostra uma outra hypothese em que o Poder Legis-
lativo possa intervir. 

O Sn. CHAGAS LOBATO. -Em 2.• discussão votei contra o projecto unica-
mente por causa do n. 2. 

O SR. CoSTA MACHADO. - V. Ex. fundou-se no n. 3 do art. 6. 0 para cri-
ticar a disposição do art. I. 0 , lettra d, porque ahi limita-se a faculdade do 
Poder Executivo, quando faz depender a sua intervenção nos Estados, á 
requisição dos governadores, da resolução do Congresso, estando elle reu-
nido; é certo que esta restricção não existe no n. 3, mas não é contraria ao 
espirito da lei. Nesse sentido argumentou bem. Pergunto, porém, quando a 
requisição for feita por dous governos, não se sabendo ainda qual é o legi-
timo? Na preferencia poderá haver manifesta parcialidade? 

O SR. CosTAMAcHADO. -A competencia ahiestabelecida é da.da ao Poder 
Executivo pela propria natureza do facto, eu fiz uma limito.ção porque ten110 
muito medo do Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido por um homem, 
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representa um partido, no poder ha de sempre manobrar a bem do seu par-
tido, póde ser um ambicioso e tendo nas suas mãos a força ·aI'mada póde 
fazer tudo, póde dispor dos Estados. 

Ac:::eito, portanto, a critica do meu illustre collega : mas estou expli-
cando o motivo porque fiz depender a intervenção do Poder Legislativo, 
onde ba um debate, uma discussão, publicidade e finalmente onde a resolu-
ção é tomada por maioria de votos. Sobre o mais, S. Ex. não tem razão, 
porque já mostrei que o n. 2 refere-se a um caso especial, todos os demais 
casos pertencem ao Poder Judiciario julgar. 

Agora a Gamara tem de escolher entre os diversos projectos. Precisa-
mos fazer uma lei que regulamente o art. 6. 0 Vou mostrar a necessidade 
que temos desta lei. 

Tem-se dito que o fundador da Republica foi Benjamin Gonstant, tem-se 
dito que o proclamador da Republica foi Deodoro, tem-se dito que o salva-
dor e o consolidador da Republica foi o Marechal Floriano. 

Que o fundador ela Republica fosse Benjamin Gonstant, ensinando aos 
seus discipulos o amol' da Patria, da liberdade e da Republica, não contesto. 

. Que o Marechal Deodoro no dia memoravel de 15 de novembro foi o 
proclamador da Republica, é facto . 

Que o Marechal Floriano Peixoto fosse o salvador da Republica, não 
resta a menor duvida. 

Na sessão de 22 de junho ele 1892, nessa época de irritações, em que a . 
imprensa e a tribuna lançavam fogo por todo o paiz em que havia uma 
effervescencia revolucionalj'ia, eu, occupanclo a tribuna depois de responder 
áquelle discurso, verdadeira verrina do muito illustre ex-representante da 
Parahyba, o Sr. Epitacio Pessôa disse as seguintes palavras : 

Talvez não seja muito exacto porque vou repetir de memoria : " Atra-
vessamos uma quadra difficil, cheia de tempestades, mas ella hade passar. 
Não ha liberdade sem verdade, não ha verdade sem justiça, não ha ju<itiça 
no tumultuar das paixões. Ella apparece quando a consciencia é límpida e 
pura. Ha de vir a serenidade, e então, estou certo que a posteridade agracle-
cida1 com justiça, escreverá nas paginas da historia o nome do Marechal 
Floriano Peixoto em lettras ele ouro, cercando-0 das seguintes palavras : Eis 
aqui o salvador ela Repubµca, disse isto 14. mezes antes da revolta; existe o 
meu discurso. 

Sr . presidente, preciso accentuar e mostrar que o Marechal Floria.no 
Peixoto foi o salvador da ;Republica, porque vou contar esta outra proposi-
ção, isto é, vou dizer que p Ma1·ecl1al Floriano Peixoto não foi o consolidador 
da Republica. Não quero aliás amesquinhar as suas glorias. 

Sr. presidente, em poucas palavras : si triumphasse a revolta qual era 
a consequencia? Haveria p plebiscito do Sr. Saldanha da Gama. Apparece-
ria o plebiscito, e vós sab~is como se fazem as eleições em nosso paiz. Do 
bico da penna havia de cahir a tinta e com esta tinta appareceria a monar-
chia ou a restauração, tãp negra como a propria tinta. Gonsequencia : A 
luta geral nos Estados, pqrque nós republicanos não nos havíamos ele entre-
gar assim ele repente ao jµgo da tyrannia. Haveria a guerra civil, havel'ia, 
era possível, o desmembrflrnrnto dos Estados. E ent ão onde teria ido parar 
a Republica Federativa ? (Apoiados.) 

Logo, o marechal Floriano Peixoto, o grão marechal Floriano Peixoto, 
foi o salvador da Republica, Senhores, sahiu-me agora esta expressão - o 
grã o marechal. O homem não é haptisado sómente na pia, nem é baptisado 
sómente nos governos privilegiados pelas dymnastias; o homem tambem é 
baptisado pela opinião Pljhlica. Sahiu-me esta expressão, porém conservarei, 
chamando sempre a Floriano Peixoto o grão marechal. 

Por associação de idéf!.s, vou indicará Gamara um outro grão marechal, 
que tinha muitos pontos de contacto, muita semelhança com a figura do 
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grão marechal Floriano. Fallo do grão marechal Duroc, que morreu na volta 
da campanha desastrada da Russia, em 1812. Elle era como Floriano, ou 
Floriano era como elle, firme, de uma grande constancia e perseverança no 
cumprimento do seu dever, de uma enero-ia de ferro, de uma coragem que 
chegava á temeridade. E' certo que não ha debaixo de certo ponto de vista 
semelhança entre os dous marechaes. Floriano era um habil político, e o 
outro não era; mas os acontecimentos approximaram ainda os dous heróes. 
Quando morreu o marechal fran cez, o exercito cobriu-se de luto e sobre o 
seu cada ver o grande homem Napoleão I derramou lagrimas ardentes; o 
grão marechal Floriano morreu, enlutou-se quasi toda a Patria e sobre o seu 
tumulo, não um homem, mas centenares de homens derramaram lagrimas, 
e entre elles o humilde orador que vos falia. 

O marechal Floriano P eixoto foi o salvador da Republica. E ' o unico 
homem neste paiz que adquiriu inimigos flgadaes ; que de um modo extra-
ordinario dirigiram-lhe ataques crueis e que perseguem a sua memoria além 
tumulo ! mas tambem não houve quem adquirisse como elle tantos amigos, 
e amigos excepcionalmente dedicados ; só isto prova o seu grande merito. 
Digam o que quizerem : os seus erros, que elle confessava, tornam-se peque-
nos, desapparecem cleante dos seus grandes serviços ; elle escreveu na sua 
vida, pelas suas grandes façanhas, pelo seu devotamento á Patria, pelos 
seus serviços á Republica, uma verdadeira epopéa. 

Para mim este homem passou deixando atraz de si um sulco de luz que 
nunca se apagará; parece u m astro que em sua traj ectoria nos horisontes 
da Patria, de repente cahiu na noute da vida que é a morte, mas para appa-
recer mas brilhante, mais puro, mais limpido nas paginas da historia, onde 

1 o seu nome, dia a dia, anno a anno, seculo a seculo irá crescendo e só 
poderá ser contido no seio ela immortalidade. (M uito bem.) · 

Si eu failo assim, Sr. presidente, é porque não guero que alguem 
entenda que diminuo as glorias do marechal :floriano, dizendo que elle não 
foi o consolidador da Republica. 

A Republica, ha de ser consolidada não por um homem, mas por um 
partido, e essa gloria eu espero que ha de pertencer ao meu partido, isto é, 
ao Partido Republicano Federal. . 

Mas como?! Fazendo uma política de fraternidade, de garantia de todos 
os direitos e não uma politica pequenina , de corrilhos. 

E' por isso que eu, soldado d esse partido sem ordem, talvez em desobe-
diencia ao proprio partido, para melhor servil-o tenho apresentado este 
projecto . 

O Su. V ALLADARES. - Emquanto governar o general, elle acha que não 
necessita intervenção. 

O Su. CosrA MACHADO. - O meu projecto não visa o presente, tende a 
acautelar interesses do paiz, e no futuro . Mas, Sr. presidente, não é só esLa 
medida que ha-de engrandecer, que hade cobrir de glorias o nosso partido ; 
é preciso tambem que fa çamos este anno uma lei eleitoral séria, que nos dê 
a realidade do voto, sem a qual não ha systema representaLivo, sem a qual 
a Republica é uma ficção . 

Mas além disso - e para este ponto chamo a attenção do illustre leader 
- é preciso que, nós tenhamos a coragem da nossa posição, que invista-
mos contra uma questão extraordinaria que está nos desacreditando e que 
póde produzir consequencias desastrosas não só para a Patria, corno para 
nós que temos a responsabilidade de momenLo, é o espanLalho de muitas 
nações, e o terror que mais amedronta os governos, é a questão economica, 
á qual se prendem todas as outras questões. 

Falla-se na questão financeira; mas a questão financeira está presa á 
questão economica. Mas qual o remedio heroico? O boru·ado leader Lem esLe 
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anno dirigido niuito bem a politica tratando de economias e de equilibrar 
o orçamento. 

E' bom, mas é pouco. 
Para os grandes male , grandes remedios. 
Nós devemos proceder assim e neste terreno sigo o meu chefe. Mas é 

preciso que haja um grande remedio. Já o disse ha annos da tribuna e não 
vem a proposito agora repetir qual é. 

Fiquem certos de que em tempo sustentarei a minha idéa e de que não 
ha outro meio para salvarmos este paiz . Não vamos com a politica de lais-
sez faire, deixae fazer. 

Não, Senhores, o partido republicano federal, si fizer o que acabo de 
dizer, si der uma lei de paz, como é a da intervenção, si der uma lei eleito-
ral séria que produza bons resultados, si, finalm ente - enfrentar e resolver 
a 151·ande cruestão economica, merecerá os applausos da sociedade e forçará 
a justiça dos inimigos. 

Sr. presidente, depois de ter dito mal alguma cousa para sustentar o 
meu projecto, depois de ter feito estas considerações que julgo convenientes 
a bem do meu partido porque é preciso notar, antes de ser partidario, sou 
brazileiro, e como tal ávido da felicidade de minha Patria. i/-O se si deixei 
de lado alguma objecção. V. Ex. e os meus collegas veem que até discursos 
que produzi outr'ora cito de memoria; não tomei um só apontamento. E' 
possível que haja algum argumento que não fosse refutado por mim; mas 
espero que continue a discussão. 

Materia importante, é1 preciso que a Gamara dos füs . Deputados vote 
em sua sabedoria al&"uma cousa. 

Não ha inconveruente nenhum nisso; dahi não vem mal nenhum á grande 
politica que nós professamos - a Republica Federal auxiliada e sustentada 
pelo r,arlido republicano federal. 

Nós estamos em urna época de paz; é preciso que se acabe de vez com 
esses elementos hecterogeneos, com esses princípios morbidos da sociedade, 
que acabemos com a politicagem. 

Espero, Sr. presiden~, que a Gamara julgando conveniente a volta deste 
projecto á Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, ahi não morrerá. 

O Sn. V ALLADARES. -- E' um meio ruais suave de matal-o. 
O Sn. FnANcrsco GLI,CERIO. - E' do Regimento . 
O Sn. CosTA MAcHAD,o. - Não é do Regimento, desde que fosse votado 

hontem. V. Ex. sabe que este meu projecto já esteve na commissão; clla 
não deu parecer; e depois de muito tempo veiu á Gamara e passou á 
!.l. ª discussão. 

Mas que vá novame.p.te á commissão, eu espero que clla com o seu 
reconhecido patriotismo e comprehendendo bem a situação em que nos 
achamos, não ha de condemnar o pl'Ojecto ao limbo do esqu ecimento ; 
espero que ella não atire na sua pasta para sempre o meu projecto . 

Não espero isto, pelo contrario, acho pela sinceridade que nós todos 
revelamos, que havemos de fazer uma lei boa e que longe de fazer mal só 
trará beneficios. A diffici;tldade só está na combinação de um projec to, que 
satisfaça aos escrupulos de todos os deputados. Mas, Senhores, tudo isto 
póde-se vencer desde q1:1e haja boa vontade. 

O Sn. HELVECIO Mol'{TE. - Cada um pucha brasa para a sua sardinha. 
O Sn. COSTA lVIA.cnAno . - Não; a questão não é de interesse proprio. A 

Camara viu a promessa que acabei de fazer, de em tempo apresentar ao 
meu projecto um substitµtivo assignado pelos illustres e muito dignos depu-
tados Eduardo Ramos e Luiz Domingues. 
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Já vê, pol'tanto, que da minha parte não pucho a brasa para a minha 
sardinha. V. Ex. se refere a interesse politico ; não tenho nenhum. 

O meu interesse aqui está só em sustentar, ainda que velho, a 
fü•publica. 

Sei que é preciso haver disciplina no partido federal a que pertenço e 
sou disciplinado, porque tenho um chefe. 

Si alguma cousa me desvio delle, é porque colloco acima dos interesses 
do partido os interesses do bem publico. 

Já o disse- antes . de ser partidario, sou brazileiro. Amo ao Brazil e es-
timo a sua prosperidade. 

Sou republicano e talvez o mais velho, porque sou republicano declarado 
pela imprensa em 1868. 

O SR. FRANCISCO GLicmuo. - Apoiado. 

O Sn. CosTA MACHADO. - Fiz um manifesto; retirei-me á vida 
particular ; fui depois disto procurado pela monarcbia para occupar altas 
posições ; não acceitei. · 

Si me acho aqui na Camara, é porque os nossos amigos, os nossos 
c01·religionarios tambem teem gratidão e lembraram-se que o velho depois 
de vinte e dous annos de ostracismo, tendo empregado o seu tempo na 
propaganda, gasto o seu dinheiro e alfrontado as iras elo poder devia colla-
borar a b em da Patria. 

Puzeram então o meu nome na lista dos candidatos pelo meu Estado 
á Constituinte e depois á presente legislatura. 

Eu, Sr. presidente, não queria ser mais deputado, não porque me 
recusasse a prestar serviços a meu paiz, mas . ·implesmente porque estou 
velho, doente, cansado; e este logar é proprio dos moços, que teem vi~or, 
saude, cerebro e ambições e não de um homem que na minha idade só Cleve 
cuidar e pensar na vida futura. 

Mas, como dizia, me apresentaram; e hoje sou o que fui, sempre susten-
tando as idéias daquelle tempo com o mesmo fervor e enthusiasmo e jámais 
transigindo neste terreno. 

E' por isto que não admitto disciplina ferrenha, que suffoque os meus 
princípios. 

Póde ser que erre, mas erro de boa fé. 
Sr. presidente, os meus collegas já estão fatigados de ouvir um homem 

velho (não apoiados) que não tem uma palavra meliflua, que não tem essa 
facilidade de arrebatar, de encantar o auditorio, como succede a outros 
oradores, nem o aplomb que só o ar delle captiva. 

Eu que não disponho de taes dotes, entendo que não posso agradar. 
Discutindo, cumpro um dever. Bem ou mal, não sei; cada um faz o que 

pó de. 
Por conseguinte, Sr. presidente, dou pol' terminadas as considerações 

que me occorreu fazer momentaneamente, respondendo a dous distinctos 
deputados. 

A Camara julg·ará de quem tem razão ; e em sua sabedoria e patrio-
tismo fará o que entender. Estou certo de que fará sempre obra mel'itoria 
a bem dos interesses da nossa sociedade, do nosso paiz c da nossa Patria 
sobretudo. 

Acreditando na sinceridade do Congresso, espero que havemos de fazer 
uma boa lei de intervenção ; mas é p1·eciso que para isso daqui por deante 
o silencio não abafe o projecto, que elle não morra na pasta da commissão. 

Neste sentido faço votos c peço ao nosso chefe, que intervenha a 
respeito. 

Voz:Es. - Muito bem. 
DOCU~l1li\TOS PARL.AMENTARES. - VOL . T. 35 
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O Sr. Leovigildo Filgu eiras. - Lendo com attenção a Mensagem 
que se dignou o S. Ex. Presidente da Republica remetter a este Congresso , 
no dia de sua abertura, deparou sobre o assumpto que se debate um topico 
que exige ponderações e colloca o orador na situação de discutil-o, quer 
sob o ponto de vista juridico, quer sob o ponto de vista politico . 

O topico da Mensagem é o seguinte (Zé) : 
" E' sensivel a falta de lei que regulamente os preceitos do art. 6. 0 da 

Constituição, não só quanto á intelligencia a dar-se aos preceitos constitu-
cionaes, como quanto aos meios praticos da intervenção federal nos 
Estados, nos casos em que ella é permittida. " 

Essa lei contribuirá efficazmente para o funccionamento regular do 
regímen federativo ; ella é tanto mais necessaria quanto é certo que ficaram 
sem solução as collisões de ~ssembléas legislativas e de governadores, que 
se deram em alguns Estados, sendo possivel que occorram novos factos da 
mesma especie. . 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republica portanto considera de indeclinavel 
necessidade uma lei que regulamente os casos da intervenção do Governo 
Federal em negocios particulares dos Estados , enumerados no art 6. 0 da 
Constituição da Republica. 

Si assim é, parece que não ·se trata sómente de uma questão de 
caracter puramente juridico, mas t arnb em de uma ques tão de caracter 
essencialmente político . 

Ainda bem que divisa nas bancadas o illustre leader da maioria ao 
qual precisa fazer uma conrulta, já que, na sessão em que discutiu negocios 
políticos do seu Estado, ~ulgou que o partido republicano federal tinha 
nesta Capital um orgão e imprensa pelo qual pudesse acompanhar os 
interesses por esse partid sustentados. Mas, como sabe a Camara, esse 
orgão que o orador suppuri-ha do partido republicano federal veiu a publico 
declarar que não era orgão desse partido e o que sabia era que esse partido 
ainda não tinha um orgão pesta Capital. 

E já que o partido repúblicano federal não tem um orb"•ão de imprensa 
no qual sust ente e desenvolva os princípios que . adopta, é nat1ual que o 
orador ignore o que esse pµtido pensa em relação ao assumpto, sobretudo 
depois dessa exigencia que na sua Mensagem fez o Sr. Dr. Prudente de 
Moraes, digníssimo Presicl1mte da Republica Brazileira. 

Pergunta ao illustre leader da maioria, que é incontestavelmente o 
orgão do pensamento do partido de que é chefe, si S. Ex. considera a 
questão de que se trata uma questão política ou simplesmente uma questão 
sobre a hermeneutica do a;rt. 6. 0 da Constituição da Republica, isto é, quer 
saber si S. Ex. como chef~ desse partido, corno leader da maioria desta 
Carnara, considera esta questão como uma questão fechada ou aberta, para 
que os seus amigos pos11am votar livremente de accordo com as suas 
opiniões . 

Si S. Ex. lhe désse a honra de responder mesmo em aparte, ficaria 
muito satis('eito para contiµuar a sua argumentação sobre o assurnpto. 

O SR. FRAKcrsco GLICERIO. - V. Ex. me permittirá responder em 
discurso. Peço a palavra . 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Desejava que S. Ex. lhe dissesse 
se considera esta questão icomo uma questão fechada ou aberta. 

Já no anuo passado deram-se differentes questões políticas em que por 
não ter S . Ex. feito esta precisa declaração, os amigos de S. Ex. dividiram-
se neste recinto em votações importantes, dando-se até a singularidade da 
maior parte dos membros da opposição parlamentar acompanharem o pen-
samento do nobre deputado, ao passo que o nobre deputado era desacom-
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Jlanhado ,de seus mais intimos amigos e correligionarios da maioria 
da Camara. 

V. Ex. portanto, interroga o orador; não pó de responder á pergunta ? 
O Stt. FnANc1sco GLICERIO. - Si V. Ex. me permitte fatiar eu fallarei, 

não em aparte. 
O Sn. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Não sabe si o Regimento permitte 

fallar duas vezes; se permitte, o Sr. presidente lhe concederá licença para 
fallar sob o. ponto de vista politico, depois de ouvir o illustre leader. 

(Trocam-se apartes.) 
Segundo parece l,la um substitutivo apresentado ao projecto que tem 

de ir á commissão competente para dar parecer sobre elle , e naturalmente 
este assumpto ainda voltará á discussão. Deixa portanto, de parte o ponto 
de vista politico do assumpto para pronunciar-se depois de ouvir o illustre 
leader da maioria. Vae discutil-o apenas sobre o ponto de vista juridico . 

O projecto que se acha em discussão destribue ent1'e os tres Poderes 
Publicos em que se resolve a soberania nacional, attl'ibuições relativas á 
intervenção autorisa.da pelo a.rt. 6. 0 da Constituição. 

Entretanto, antes de tudo, deve ponderar que a lei n. 3o, de 8 de janeiro 
de 1892 1 que é a lei que define os crimes de responsabilidade do Presidente 
da Republica, já declarou em termos expressos que a attribuição é exclu-
siva do Presidente da Republica, tanto que considerou como sujeito ás 
penas o Poder Executivo intervir em Regocios dos Esta.dos fóra. dos casos 
enumerados no art. 6.0 da Constituição, e em outra disposição não intervir 
nos casos exceptuados no mesmo artigo, deixando de dar as providencias 
a respeito. . · 

A lei n. 3o, de 8 de janeiro de 1892, portanto, ja considerou como 
de exclusiva. competencia do Executivo a intervenção nos negocios pecu-
liares dos Estados nos casos enumerados no art. 6. 0 da Constituição da 
llepublica, e assim si formos innova.r sobre a ma.teria qualquer disposição 
de lei, teremos ao mesmo tempo de modificar uma das disposições desta 
lei, n. 3o, de 8 de janeiro de 1892, porque o Poder Executivo teria de se ver 
na alternativa de resolver-se entre uma disposição que considera. um crime 
de sua parte intervir nos casos enumerados no art. 6, e outra disposição 
do mesmo Poder Legislativo, e subw:abindo de sua competencia a inter-
venção dos casos enumerados nos§§ 2. 0 e 3. 0 do mesmo art. 6. 0 da Consti-
tuição, segundo o projecto que se debate. 

E', deve Ctizel-o, constitucionalista sobre o assumpto. Entende que estes 
casos do art 6. 0 são claríssimos (apoiados); entende que a competencia 
para intervenção em negocios peculiares dos Estados, nos casos enumerados 
no art. 6. 0 é puramente executiva, e nada teem que ver com isto os Poderes 
Legislativo e Judicia.rio. (Apoiados e não apoiados.) 

Por isto deve reproduzir argumentos com que demonstrou o anuo 
passado, sob1'e o assumpto, uma these em que distinguiu o caso da acção 
tuitiva dos Poderes Publicos com relação ás instituições federativas da 
Republica, dos casos de intervenção coercitivas com relação aos negocios 
peculiares aos Estados, enwnerados no art. 6. 0 da mesma Constituição. 
O art. 35 da Constituição da Republica confere ao Poder Leqislativo, como 
ao Judiciario e Executivo, porque não é privativo de nennum delles, o 
direito e o dever de velarem pela guarda da Constituição e leis federaes e 
providenciar no sentido da sua execução e respeito; mas a disposição do 
art. 35 da Constituição refere-se a esta acção tuitiva a que são obrigados 
todos os Poderes Publicos em bem da ordem constitucional da Republica. 

Os casos, porém, do art. 6. 0 são casos propriamente de intervenção, e 
toda a intervenção tem caracter coercitivo. Por isto só considera esta inter-
venção da competencia do Poder Executivo. 
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O SR. CosTA MACHADO. - Deus nos livre. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - A Constituição Norte-americana 

apenas na secção 4 do art. 4. º é que estabelece garantias, protecção e 
defeza aos Estados, mas com esta limitação: crarantia para os casos de 
perturbação da fórma republicana do governo ae cada Estado; protecção 
para os casos de invasão de um Estado em outro ; e defeza para os casos 
de commoção interna no Estado; mas nem e-arantir, nem defender, nem 
proteger, quer dizer intervir em negocios peculiares aos Estados. 

Garantir é providenciar tuitivamente, de modo que em cada Estado 
não seja invertida a fórma r epublicana estabelecida para elle; proteger é 
auxiliar a força ou o poder local quando não dispõe de meios precisos para 
por si debellar commoções ou ir de encontro a qualquer embaraço . .. 

O SR. RonoLPHO ABREU. - Dá um aparte. 
O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIIlAS. - . . . defender é amparar os direitos 

legitimamente reconhecidos pelo Governo Federal; mas intervir é exercer 
um acto de auctoridade em nome da soberania nacional em qualquer parte 
do territorio, J )ara ahi fazer respeitar a ordem constitucional e a fórma 
repuJ)licana fe erativa. (Apoiados.) 

Eis por que a Constituição argentina, na qual fomos buscar a maior 
parte das disposições que compõem o nosso codigo fundamental, de pre-
ferencia á Constituição Norte-americana, em dous artigos trata do assumpto. 

No art. 5. 0 garante a fórma republicana de cada provincia e ainda mais 
o gozo e livre exercicio de suas instituições locaes ; mas é no art. 6. 0 , que 
corresponde exactamentir ao art. 6. 0 da nossa Constituição, que a consti-
tuição argentina declara o meio pelo qual o Governo Federal deve garantir 
não só a fórma repuhlici,tna de cada provinda corno as instituições locaes 
de cada uma dellas. Ne te art. 6. 0 a Constituição argentina usa expressa-
mente da palavra " intenvenção. " 

O Governo Federal Ífitervirá em qualquer parte do territorio das provín-
cias nos seguintes casos; e enumera apenas tres destes que estão consignados 
em nossa Constituição, ,o de invasão estrangeira, o de commoção interna 
á reclamação do poder local, e o caso de ser preciso manter a fórma 
r epublicana. 

A Constituição brasileira accrescentou mais um numero ás disposições 
do art. 6. 0 , é o caso dy ser preciso fazer respeitar as leis e sentenças 
federaes . 

E', pois, no art. 6. 0 da constituição argentina que se estabelece o direito 
de intervenção coercitiva, do poder publico federal em negocios dos Estados, 
já para manter a fórmf!. republicana de cada um delles, já para fazer 
r espeitar qualquer de suas instituições locaes, e não só para o caso de 
inversão desta fórma, mas para o caso de corrupção destas instituições 
locaes. · 

Mas, si na Consti~uição brasileira não ba dous artigos, sobre o 
assumpto, um determiuando em these a garantia geral das instituições 
locaes, e outro estabelecendo especialmente o direito de intervenção para 
manter estas instituiçõeis ou tornar effectivas essas garantias, examinando-
se a Constituição em Sf'! US differentes artigos, deduz-se claramente que o 
Governo Federal é obrlfíado não só a exercer esta acção tuitiva sobre as 
instituições que compõem a instituição republicana do paiz, mas a usar da 
intervenção coercitiva quando não seja sufficiente a sua acção tuitiva. 

Assim é que a Collfstituição brasileira considerou como um de seus 
princípios, o regímen rer resentativo; considerou como um dos seus princi-
pios todas as garantias resultantes da fórma de governo adoptada, e dos 
principios consignados na mesma Constituição no art. 78 , que passa a ler. 

A Constituição bra,gileira, depois de definir no art. 72 e seus para-
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graphos, todos os direitos garantidos pelo Podei· Publico Federal desde a 
liberdade individual até a propriedade em toda a sua plenitude, accres-
centou no art. 78 " a especificação das garantias e direitos expressos na 
Constituição, não exclue outras garantias e direitos ennumerados, mas 
resultante da fórma de governo que ella estabelece e dos principios que 
consigna "· · 

E pergunta si,- desde que estejam respeitados em uma Constituição ou 
lei estadual, todos os principios consagrados na Constituição Federal, si, 
ou por que movimento anarchico ou por abuso da força publica, quer 
federal quer estadual, pouco importa, ou mesmo pela acção despotica da 
autoridade incumbida de fazer respeitar e observar as leis locaes, se der a 
corrupção no systema fe derativo e representativo neste Estado , pergunta si 
não está comprehendida entre as garantias estabelecidas pelo art. 78 da 
Constituição da Republica, essa que resulta imm ediatamente da fórma de 
governo que ella consi 0 ·nou no corpo ele todo o seu Codigo fundam ental ? 

iVIas, si está compre11endida esta garantia, é evidente que para tornal-a 
effectiva é preciso que o Poder Executivo t enha uma a ttribuição coercitiva, 
que descubra dentro da mesma Cons tituição o meio de tornar efficaz esta 
attribuição que a Constituição estabelece e não venha converter o Congresso 
Nacional em uma especie de conselho de Estado, consultando todos os 
dias qual a intellig·encia a dar-se a respeito de disposições da Conslituição. 

Um homem que não tem capacidade para interpretar urna disposição 
da Constituição, que é obrigado a fazer cumprir e respeitar, não tem direito 
de continuar no governo, de continuar a governar urna Nação . 

S. Ex. o Sr. Dr . Prudente de Moraes, quando prestou o juramento 
perante nós, de cumprir e fazer cumprir todas as disposições da Constituição 
Federal, das instituições republicanas e federativas, contrahiu um compro-
misso ao qual não se :póde furtar, conlrahiu o compromisso de estudar a 
Constituição da Republica, contrahiu o compromisso de interpretal-a com o 
maior direito com que a interpretam os outros dous Poderes em que se 
resume a sob erania nacional para dar as providencias precisas nos casos de 
ataque ás instituições que estavam de accordo com os p rincípios consi-
gnados nesta Constituição. 

Não é para estar de momento a momento a mandar Mensag·ens consul-
tando qual a intelligencia a dar-se sobre uma disposição constitucional, o 
Presidente da Republica é obrigado como nós, e como o Poder Judiciario, 
a interpretal-a, para fazel-a executar de accordo com os principios na 
mesma adoptadoE>. 

E' realmen te a primeira censura em que incorre o primeiro topico da 
Mensagem de S. Ex., relativamente ao assumpto : " considero sensivel a 
falta de uma lei que r egule os preceitos do art. 6.0 da Constituição. " 

Sensível como? pergunta o orador. Si os preceitos estabelecidos no 
art. 6. 0 , são tão claros ?! 

Si um marechal clistincto como foi o Marechal Floriano Peixoto, que 
não tinha uma carta ele bacharel em sciencias juridicas e sociaes, nunca 
pensou consultar o Con gresso Nacional para saber em que casos devia elle 
intervir quando se dessem perturbações intes tinas nos Estados da Repu-
blica, como o actual P residente da Republica tem esta necessidade? 

Para o Sr. Marechal Floriano Peixoto, nunca foi preciso uma lei que 
reg·ularnentasse o art. 6.0 , para que elle cumprisse o seu dever. 

Nenhum governador de Estado, nenhuma autoridade local, durante 
aquelle brilhante período da Republica, teve a coragem de praticar esses 
abu~os que d.epois da inauguração des te gov~mo denominado civil , se está 
praticando em toda a extensão da nossa Patrta . 

. E S. Ex. não só confessa a sua incompetencia de interpretar uma dis-
posição de lei constitucional, como ainda nos pede que estabeleçamos no 
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regulamento os meios praticos de intervenção federal nos Esta.dos, nos casos 
em que ella. é permittida.. 

Em que casos é ella permittida.? 
Si S. Ex. sabe que ha casos em que essa intervenção é permittida., qual 

foi a difficuldade que encontrou para intervir, a.fim de restabelecer a ordem 
constitucional nos Estados em que ella foi perturba.da? Foi a falta de meios 
pra.ticos? 

Mas, quaes são os meios praticos? 
Nós é que vamos dar os meios pra.ticos a.o Executivo para elle cumprir 

e fazer respeitar as leis da Re:publica.? 
A nós é que compete dizer a S. Ex. quando e como deve empregar 

esses meios, ou qua.es são esses meios? 
Entre as a.tLribuições do Poder Executivo não estão diversas entre as 

qua.es podia S. Ex. procurar qual a que lhe auctoriza.sse a empregar esses 
meios e quaes os meios pra.ticos a.o alcance do poder que dispõe da força 
publica? 

Continúa. dizendo S. Ex . : " essa lei contrfüuirá effica.zmente para o 
funccionamento regular do regímen federativo. • 

E' S. Ex. portanto que confessa em um documento publico importante, 
que o regímen federativo no Brazil não está fun.ccionando r egulru'mente, e 
t[Ue sem essa lei que for do Congresso Nacional, S. Ex. não está disposto a 
empregar os meios ele fazer funccionar regularmente o regímen federativo 
no Brazil! 

Vêde pois, Srs. deputados, exclama o orador, que festim nos a.g·uarda 
si deixardes de mandar 1dizer por uma lei ao Sr. Presidente ela Republica, 
quaes são os casos em que S. Ex. deve intervir pm·a manter no paiz o 
regimen federativo, que . ~lle confessa. não estar funccionando regularmente. 

Mas, não está funccionando regularmente por culpa nossa, diz S. Ex :, 
e o ora.dor replica, o regímen federativo realmente não está funcciona.ndo 
regularmente no Bra.zil, mas não está funcciona.ndo reg·ularmente por falta 
de energia de S. Ex., o Sr. Presidente da Republica., e pelos abusos pa.rtida-
rios de seus amigos que usurparam as posições officiaes nos differentes 
Estados. 

Si estes factos a que apenas está a.Iludindo, se tivessem dado no período 
do governo do Sr. Marechal Floria.no Peixoto, está certo que não faltaria 
neste Congresso quem viesse com uma denuncia contra S. Ex., do mesmo 
modo que a op;posição :qa.quelle tempo pru·a denunciar o Sr. Floriano Peixoto 
por crimes mruto menos importantes elo que os que tem commetticlo o Sr. 
Prudento de Mora.es. . 

Diz a.inda S. Ex. : " essa lei é tanto mais necessaria, quanto é certo que 
ficaram sem solução as collisões ele Assembléas Legislativas e de govema- · 
dores que se deram em alguns Estados, sendo possível que occorram novos 
factos da mesma especie. " 

Abstrahb1do elos facLos que occorreram durante o a.nno passado, e ·sobre 
os quaes por diversas vezes teve de usar da palavra nessa Camru'a, não lhe 
pócle passar desapercebida a ultima parte deste topico da Mensagem de 
S. Ex., o Sr. Dr. Prudente de Moraes, declarando que sem esta lei certamente 
occorrerão outros factos da mesma especie; em vista do que nós devemos 
cunchúr esta ameaça guc faz o Sr. Dr. Prudente de Moraes ao Congresso 
Nacional, que si este 1u~o lhe remette1· uma lei declarando quaes os casos 
em que elle deve intervil' nos negocios dos Estados, e quaes os meios 
praticos de tornar effec·tiva essa intervenção, necessru'iamente resultará dal1i 
que se reproduzirão aquelles factos de A5semblêas em duplicata.. de dupli-
cata de governa.dores e mesmo ele duplicatas de corporações municipaes 
como se está dando eil.\ Nitheroy, qua.si ás barbas do governo. 

S. Ex., o Sr. Dr. Prudente de Moraes, náo intervirá, declarando que a 
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culpa é do Congresso, porque não lhe quer dar uma .lei que aconselhe como 
elle deve interpretar a disposição constitucional e quaes os meios praticos 
que elle póde empregar para tornar effectivas essas disposições constitu-
cionaes. 

Temos, portanto, de continuar a apreciar a habitual inercia desse 
governo com relação a factos que estão abalando profundamente os creditos 
das instituições republicanas brazileiras ! 

E sem o recurso, sinão dessa censura que um ou outro representante 
da Nação venha pela tribuna irrogar-lhe pela conducta inconveniente que 
vae tendo no governo, sacrificando o futuro da Republica. 

Não concordando, portanto, como disse, com esta distribuição de attri-
buições em tres Poderes Publicos relativamente á intervenção de gue trata 
o art. 6. 0 da Constituição da Republica, porque considera exclusivamente 
da competencia do Poder Executivo essa especie de intervenção que 
denominou de coercitiva; não quer, comtudo, collocar-se na posição de se 
ver forçado a votar contra o projecto do nobre deputado por Minas Geraes, 
sem que possa pronunciar-se em relação ao assumpto sinão como um 
projecto de lei, que vá ensinar o Sr. Presidente da Republica a ler e a inter-
pretar a Constituição, mas, ao menos, como um protesto contra esta inercia 
de S. Ex. e contra a incompetencia que elle mesmo confo<>sapara interpretar 
disposições da Constituição da Republica. 

Eis porque envia á Mesa um substitutivo ao projecto. (Muito bem, muito 
bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em di<>cussão o 
seguinte sul)stitutivo ao projecto. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1. 0 A intervenção do governo federal em negocios peculiares aos 
Estados, autorisada pelo art. 6. 0 da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, 

é coercitiva e compete ao Poder Executivo em qual-
Projecto n.º 256 quer dos casos nelle enumerados. 

de 1895. Paragrapho unico. - O caso do n . 2 do art. 6. 0 da 
Constituição Federal só verificar-se-ha : 

a) quando em alguma instituição estadual ou municipal ou em algum 
acto de autoridade local não for respeitado qualquer dos princípios cons-
titucionaes da União (art. 63 da Constituição); 

b) quando, respeitados nas instituições locaes esses princípios da organi-
sação republicana federativa consignados na Constituição Federal, for o 
legitimo exercido de qualquer delles embaraçado ou violentamente impedido 
por movimento popular, que a autoridade local não possa reprimir, ou em 
virtude de imposição ou ameaças da força publica, federal ou estadual, ou, 
finalmente, pela acção despotica da autoridade local investida ela funcção 
de fazel-os respeitae e observar (art. ?8 da Constituição). 

Art. 2. 0 • - Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. Sala das sessões, l/ de junho de 1896. - LeoCJigildo Filgueiras. 

O Sr. Francisco Glicerio. - Venho tomar parte no debate para 
attender á directa interpellação que teve a bondade de dirigir-me o Sr. Leovi-
gildo Filgueiras. 

Consideradas as circumstancias actuaes da Republica, ))em ponderados 
os antecedentes politicos a que se filiam os factos mais notaveis da ordem 

1 
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interna dos Estados, e combinando com elles a responsabilidade da propria 
maioria do Congresso, eu mesmo sentia a necessidade de chamar a attenção 
do partido republicano federal, responsavel immediato pelo Governo da 
União, para a solução da chamada regulamentação do art. 6.0 da Consti-
ttúção . 

Si ha no actual momento uma questão fundamental, profundamente 
política, que por tal fórma solicita a attenção e a responsabilidade do nosso 
partido, é essa que entende com a intervenção nos Estados. 

O SR. NILO PEÇANHA. - Pena é que o Presidente da Republica divirja 
do partido nesta questão. 

O SR. FRANCISCO GLicmuo. - Daqui a pouco mostrarei ao meu illustre 
amigo, que essa divergencia é apparente. Em todo o caso, a verdade é que 
a opinião geral, o sentimento daquelles que amam as instittúções republica-
nas, é que a segurança clellas assenta precisamente na federação. (Apoiados 
geraes.) . 

O SH. T1MOTHEO DA CoSTA. - Sem duvida. Mlúto bem. 
O Sn. FRANCISCO GucEmo. - Bem sei que factos reprehensiveis, que 

irregularidades que podiam ter sido evitadas, que perturbações intensas 
mesmo Leem atormentado a ordem interna e constitucional dos Estados. 

Não me proponho a 0 ·ora a discutir taes occurrencias, nem a negal-as 
para fogir á responsabilid'ade que porventura deve attingir-nos, em razão da 
direcção g·overnam ental que nos tem cabido quasi que exclusivamente. 

Pergunto, porém, ao nobre deputado pela Bahia, si esses factos, si essas 
irregularidades hão de cessar, para que a federação se funde defrnitivamente 
sobre os princípios d.e justiç~ e liberdade, sómente por effeito de um acto 
legislativo., ou si é mais con entaneo com a natureza das cousas, crue S. Ex. 
aguarde a collaboração do tpmpo, para que o regimen federativo se forme 
com os costumes, sociaes e políticos, seg·undo ·as condições peculiares a 
cada uma das unidades fed iiraes da União 1 (Apoiados.) · 

Não ha duvida que as leis constitucionaes devem ser em toda a parte 
do Brazil executadas, sem eµibargo de serem ellas instituições jm·idicas que 
theoricamente precederam a um estado social formado sob o dorninio dé uma 
centralisação política e admfnistrativamente tutellar. 

Mas, é preciso não esqu(:)cer que nós chegámos á phase em que, de posse 
dos novos apparelhos de governo, estamos atarefados no ingente trabalho 
de sua adaptação pratica ás dilTerentes funcções geraes e locaes a que devem 
se ajustar com propriedade o que p nobre de:~mtado bem comprehenderá 
que se não consegue sem atlritos, sem impaciencias, sem dores, em summa, 
sem essa efficientissima copaboração do tempo e dos costumes (Apoiados 
geraes.) 

A intervenção mais efficaz não é a do poder temporal armado das leis 
coercitivas, mas a do espírito republicano representativo, que será um inter-
ventor tanto mais justo e efficiente nas agitações dos Estados, quanto maio-
res forem os embaraços postos á sua marcha pela caudilhagem política. 
(Apoiados. Muito bem.) 

Tanto mais assim me P9-rece, quanto no actual momento, todas as sug-
isestões preg·ando a regulamentação do art. 6. 0 da Constituição, ou antes a 
mtervenção do governo central na vida dos Estados, tem suas origens em 
factos locaes da actualidaqe, nos quaes de ordinario estão envolvidos os 
grupos em que se divide a qpinião política local, de modo que não é possivel 
que o Congresso tome medida alguma le§'.islaliva isenta de paixões. (Apoia-
dos.) 

Peço licença para affiqnar que, pronunciando-me por este modo, nã() 
tenho em vista servir a inLeFesses egoisticos porventura ligados ás posições 
de governo geralmente occupadas pelos meus amig·os. 
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Esta mesma circumstancia, aliás, me leva a reflectfr que, quanto mais 
extenso for o domínio delles na quasi totalidade dos Estados, tanto mais 
intensa é a responsabilidade que sobre nós deve pesar em relação ás per-
turbaçõe de ordem politica, attingindo muito especialmente a lealdade e 
desintere se dos nossos sentimentos r epublicanos, e obretudo a nossa capa-
cidade dirigente. (Muito bem, muito bem) . 

O nobre deputado referiu-se á Mensagem do Presidente da Republica, 
na parte em que allude á necessidade de ser regulamentado o art. 6. 0 , d e 
um modo injusto e pouco razoavel. Algumas reflexões, que eu peço licença 
para sul)metter ao criterio da Camara, bastarão para desilludir ao nobre 
deputado. 

Em verdade, desde as sessões legislativas do Congre so Nacional, a 
partir de i894, que o Presidente da Republica está presenciando adi cussão 
que a respeito desse assumplo tem havido com a iniciativa de uma e out1·a 
Casa do Parlamento. 

Nessas duas sessões vários projectos foram iniciados, regulando de um 
modo geral a intervenção. Rejeitados uns e outros, o Presidente da Repu-
blica viu que o Senado iniciou a Camara e rej eitou medida de caracter mais 
d.irecto , ordenando a intervenção em concreto. Em seguida appareceu o 
projecto do Sr. Costa Machado e que neste momento nos preoccupa em ter-
ceira discussão, tendo sido, como se vê, approvado em primeira e segunda 
discussão. Portanto não ba que es t1·anhar que o Presidente da Republica 
julgue necessaria a reg·ulamcntação do art. 6. 0 , quando o Congresso 'tem ido 
o primeiro a entrar em duvida pelo menos em relação á mesma necessidadé. 

O SR. LEovIGILDo F1LGUE mAs. - A duvida é muito anterior a e ta ten-
tativa de r egulamentação. 

O SR. CINCINATO BnAGA. - Não apoiado. No anno atrazado tomei parle 
no debate . 

O SR. F1tANc1sco GLrcEmo. - Sem duvida, e até suponho que na dis-
cu~sâo do proj ecto apresentado pelo fa. Milton, projecto a que eu mesmo 
dei o meu voto. 

A questão, pois , da regulamentaçào do art. 6. 0 appareceu no s io da 
Representação Nacional no tempo em que presidia a 1-lepublica o Marechal 
Floriano Peixoto . 

O Sn. LEOVIGILDO FILGUEIHAS. - Mas o Marechal Floriano Peixoto nunca 
consultou ao Congresso. 

O SR. FnANcrsco GLicEmo. - Nem eu disse que clle o fizera. 
O Sn. NILO PEÇAl'iHA. - No anno passado a Camara matou a que tão. 
O Sn. FnANcrsco GLICERIO. - Perdão, mas não foi isso o que o Presi-

dente da Hepublica viu dos debates : o qne elle viu foi que a Cama.ra a.pp1~0-
vou o projecto de inter venç:lo em duas discusspes nos ultirnos dias da sessao 
passada e o deixou em terceira em cujo debate precisamente estamos. 

Assim pois, en tre a solicitude que o Congresso tem 1·evelado em re-
gular o art. 6. 0 , e os repetidos pedidos de intervenção que de al~uns Estad9s 
ainda que n ão officialmente, tem recebido o Presidente da RepW)lica elle nao 
poderia ter pl'ocedido mais correctamente do que o fez. Aliás, S. Ex. se 
dirigiu ao Coug-resso respeitosamente, como sempre o faz, solicitando aqu~o 
ex~ctamente que tem sido objecto das constantes cogitações do Co1·po Leg1 -
!ativo . Vou agora satisfazei' ao nobt·e 'depuLado, dando-lhe a conhecer qual 
~e parece que deva ser a attitude da maioria neste assumpto. A responsa-
bilidade nes te posto de confiança partidal'ia me impõe reservas taes, que 
raramente devo tomar attitudes que possam pol'ventura destoar do senti-
mento geral dos meus amigos. Caso ha mesmo em que sou obrigado a appel-
lar de mim pa1·a o bom senso da maioria, cujas deliberações tem-me con-
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fortado por mais de uma vez. Em relação, porém, ao projecto que se discute, 
estou persuadido de que não sou indiscreto annunciando que o sentimento 
9eral do partido republicano federal é contrario á intervenção nos Estados. 
(Apoiados geraes). 

O SR. COSTA MACHADO. - A maioria do Congresso é contraria ao meu 
projecto, ou é con·traria a todos os projectos sobre intervenção ? 

O ·SR. FRANCisco GLICERIO. - Respondo a V. Ex., o nosso partido tem 
evidentemente má vontade, acentuada prevenção contra a regulamentação 
do art. 6. 0 • (Apoiados em todas as bancadas) . 

Quanto a mim, é minha convicção que em um periodo mais afastado, 
calmo, isento das paixões nascidas de recentes lutas nos Estados, pode-se 
fazer uma lei que discrimine com clareza a competencia dos Poderes da 
União para intervirem segundo a natureza dos casos occurrentes. 

E' bem visto que essa lei não poderá de modo algum ampliar as hypo-
theses de intervenção consignadas taxativamente no art. 6. 0 da Constituição. 
A lei se destinará exclusivamente a declarar a qual dos poderes da União 
caberá intervir nas hypotheses previstas já na Constituição . Por emquanto 
não m e parece prudente que o Congresso promulgue acto algum, regulando 
esse assumpto. Si o Poder Executivo, na plenitude de suas funcções e go-
zando, como indubitavelmente goza o Presidente da Republica da confiança 
publica, e particularmente da confiança do nosso partido, entender que em 
algum caso dado, especial e momentoso, deve intervir nos Estados, póde 
fazel-o sob sua immediata responsabilidade. No nosso regimen, cada um dos 
poderes póde interpretar as leis na sua execução, por quanto na faculdade 
de as executar se inclue 'ljirtualmente o poder de interpretal-as . 

Demais, em relação ap aspecto inconstitucional das irregularidades com 
c~ue alguns poderes se tenham porventura constituido e substi.tuido nos 
Estados, o nobre deputado sabe que ha remedio expresso na Constituição . 
Assim é que na fórma elo art. 60, lettra I, da Constituição, o Poder Judicia-
rio, conhecendo dos crimes políticos, entre outros, o de usurpação de pO'cle-
res, póde condemnar o lfelinquente e ordenar a reposição do poder legal. 
Nessa hypothése a sentençá do Poder Judiciario si encontrar embaraços na 
sua execução, acarretara regularmente tamhem a intervenção do Poder 
Executivo. . . 

O Sn. LEOVIGILDO Fn.GUEIRAS. - Para punir o delinquente. 
O Sn. FRANCISCO GLICERIO. - E para repor tambem o poder legal por 

meio da execução de suai;; sentenças. 
A essa faculdade em genero, accresce que Poder Judiciado póde em 

especie declarar inexequiyeis leis e actos dos poderes locaes, por inconsti-
tucionaes. Si é certo que em relação a estes actos, o Poder Judiciario se 
limita a não applicar leis e. a não executar actos que reputar inconstitucio-
naes é tambem certo que julgamentos prestigiados pela funcção superior ao 
Poder Judiciario, fortalec~dos pela opinião publica e pela reacção salutar do 
cspÍIÚ.to democratico, acfl.bam finalmente por enfraquecer e eliminar por 
completo as resistencias da prepotencia e da fraude. 

E' essa a virtude singular e altamente reparadora do nosso regimen 
politico. Feitas estas observações e agradecendo a interpellação do nobre 
deputado pela Bahia, peço licença para declarar aos meus amigos que, sem 
me parecer que deva ser fixada a questão, penso todavia que a maioria 
deve rejeitar não só o projecto do nobre deputado por Minas Geraes, como 
ainda os substitutivos apresentados no correr do debate. Convém dar tre-
guas a estas agitações ela; momento, aguardan.do melhores tempos. 

~ei bem que :1- e~ta ques~ão do art. 6. 0 estão ligadas duas ordens de 
sentimentos : a pr1meira se refere áquelles que sinceramente, sem esquecer 
suas convicções e respon,. abilidades polilic;ts, entendem que ha uma parte 
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dos cidadãos dos Estados que soffre violencia e que está sendo sacrificade 
a outra que se acha na posse do poder: Rendo homenagem a esses differen-
tes grupos de homens politicos, entre os quaes encontro até mesmo amio-os 
e agrupamentos :filiados ao partido republicano federal. A segtmda se refere 
áquelles que são nossos adversarios, a:inda que republicanos, mas principal-
mente aos que são fundamentalmente :fuimigos das instituições. 

Na verdade é digna de ser observada a circumstancia de serem tmifor-
memente intervencionistas todos os restauradores. 

O SR. ENÉAS MARTINS. - Que logar assigna V. Ex. ao Sr. Presidente da 
Republica? (Interrupções.) 

O SR. FRANCISCO GLICERIO . - Entre os que desejam de boa fé discrimi-
nar a competencia de cada um dos Poderes da União, para intervir consti-
tucionalmente. Como elle, tem pensado o Congresso desde 1894. 

O SR. NILO PEÇANHA. - Este projecto tinha de cahir em 3.' discussão. O 
illustre leader sabe bem disso, pois foi quem promoveu essa transacção 
jtmto da opposição para obter numero afim de que se votassem os orça-
mentos. 

O SR. FRA.!'ICisco GLICEHIO. - Sem duvida ; mas o Presidente da Repu-
blica teve conhecimento dessa razão de decidir por parte da Camara? Vou 
.concluir, chamando a attenção da Camara para essa attitude logica tomada 
uniformemente pelos adversados da Republica. 

Em verdade, como entre os republicanos que :fizeram a revolução de 
setembro, que :fizeram a revolução do Rio Grande, os monarchistas do Brazil 
se arregimentam logicamente entre os que pedem a intervenção nos Estados. 

E' no estudo desta psychologia politica que os deputados devem ir bus-
car as inspirações do seu voto. 

VozEs. - Muito bem, muito bem. 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada a 

votação até que a commissão dê parecer sobre as emendas apresentadas. 
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Projecto n.º 105 

Em 22 de Setembro o Sr. Amphilophio justifica o projecto. É jul-
gado objecto de deliberação e ençiiado á Commissão de Constitui-
ção. Pende de parecer. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

. O S1'. A~phi101Hlio. ~Vem ~ tribunà c~tn o fim de. a{>r~sénta1: ui;n. 
pl'OJeCtó dé lei _para a regtilamentaçao do art., 6. º da. Gonstitlllçaô, necess1-
aatle que considera de caracter urgente e inadüivel. 

Declara que por doente não poude intervir no debate sobre o caso do 
Amazonas, apezar de inscripto para a discussão desse assumpto, e que 
sómente por isso não poude apresentar naquella conjunctura o projecto que 
yem oITerec r agora ao estudo e deliberação da Gamara. 

Lê o proj ~cto e justifica longamente tanto â necessidade de ser votada 
uma lei complementar subre a materia do art. 6. 0 da Constitu.ição, como o 
systema do seu projecto e o fundamento de cada uma de suas dispo ições . 

Assignala os caractei·es que distinguem o systema de uma con!"ederação 
do da Federação iti specie, argumentando com as organisações de out1'os 
paizes, para dahi concluir que a intervenção é um dos caracteres da fede-
ração ; e entrando em largo estudo sobre as cons tituiçóes elos Estados-
U nidos, Suissa, Republica Argentina, e outras, :mostra que a expressãó -
Governo Federal, designa o conjunoto dos Or•gãos do Podei• Publico Nacional 
os C{uaes devem ter no facto da intervenção a parte que a oada um delles é 
attr1buida no seu projecto. (0 orador é cumprimentado por seus collegas.) 

E' lido, julgado objecto de deliberação e enviado á Commissão do Cons-
tituição, Legislação e Justiça o Seguinte projecto que : 

Declara da competencia dos Pode1·es R'\:écutivo, LegislatiPO e Judiciat·io da 
União, pela fórma que estabelece, a attribuição de intervir em negocios 
peculiares aos Estados, em execução do art. 6.0 da Constituiçâo. 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.º A attribuição de intervir em negocios peculiares dos Estados 

Federados, em execução do art. 6. 0 da Constituição, compete aos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciario da Uuião, pela 
fórma que se segue : 

§ 1.º O Poder Executivo inte1·virá. nos casos dos 
ns . 1, 3 e 4 do referido art. 6. 0 da Constituição ; mas 

submetterá ao exame e approvação do Poder Legislativo as medidas que 
houver empregado, ou logo depois de sua realização; si estiver reunido o 
Congresso, ou na primeira r eunião deste, quando levada a ell'eito a inter-
venção no intervallo das sessões legislativas (Const. , arts. 48, n. 15 e So, 
§§ I. 0 e3. 0); 

Projecto n. º 105 
de 1898. 

§ 2. 0 O Poder Legislativo intervirá nos casos do n. 2, da predita dispo-
sição constitucional, declarando em cada caso a violação ela fórma de 
governo republicana federativa e decretando o modo e processo da inter-
venção, a conseguente suspensão da Constituição ou leis do Estado e o 
regímen provisorio de seu governo até que outra Constituição ou leis locaes 
sejam adoptadas em harmonia com os principios constitucionaes da União 
(Const , art. 63). 

§ 3. 0 O Poder Judiciario intervirá para processar e julg·ar os crimes poli-
ticos que, attendendo directamcnte contra a ordem interna do Estado e o 
livre exercício de attribuições de orgãos do seu governo, forem causa de 
intervenção effectuada nos termos desta lei, ou causa ou consequencia dos 
factos que provocaram a intervenção (Const. , art. 60, i). 

DOCUl\JF.NTOS PARLAl\JENTATillS. - VOL. I . 36 
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Art. 2.º Quando com os factos do n. 2 do art . 6. 0 da Constituição con-
correrem perturbações materiaes que, segundo o § 1. 0 do art. 1.0 desta lei, 
possam determinar a iniciativa do Poder Executivo, intervirá este para 
repellir a invasão, restabelecer a ordem e tr anquillidade ou assegurar a 
execução das leis e sentenças federaes ; cabendo em todo o caso ao Pôder 
Legislativo decretar a suspensão da Constituição e leis do Estado e o regi-
men provisorio de seu governo, para o que, não estando reunido o Con-
gresso, será este immediatamente convocado (Const., art. 48, n. rn). 

Art. 3.0 A requisição exigida pelo n. 3 do art. 6. 0 da Constituição 
poderá ser feita pelo Presidente ou Governador do Estado, pelo seu Con-
gresso ou Assembléa Legislativa ou pelo Tribunal Judiciario local da mais 
elevada jurisdicção. · 

Paragrapho unico. Dado o facto da deposição do Presidente ou Gover-
nador do Estado ou o da co-existencia de Assembléas Legislativas que se 
disputem a legitimidade, a r equisição poderá ser feita pelo Presidente ou 
Governador deposto ou por aquelle que se achar no exercício do cargo , e 
por qualquer das ass embléas em conflicto. 

Art. 4. 0 Realizada a intervenção para manter a fórma republicana fede-
rativa e operada, mediante a approvação por uma lei federal, a reorgani-
zação indicada no § 2. 0 do art. r. 0 desta lei, só o Poder Judiciario poderá, 
decidindo in specie e para os fins restrictos da sua competencia ordinaria, 
declarar invalidas, por violação da Constituição nacional, quaesquer dispo-
sições das Constituições ou leis locaes reformadas (Const., art. 59 n. 3, § 1. 0

). 

· Art. 5.° Comprehende-se entre os casos de intervenção com funda-
mento no n. 2 do art. 6. 0 da !Constituição a violação da autonomia assegu-
rada aos municípios em tu,.do quanto respeita ao seu peculiar interesse 
( Cons t., ar t. 68). 

Art. 6. 0 E' autorizado q Poder Executivo a abrir creditos necessarios 
para occorrer ás despezas nos casos de applicação desta lei. 

Art. ?·ºRevogam-se as 4tsposições em contrario. 
Sala das Sessões da Can;iara dos Deputados, 21 de setembro de 1898. -

Amphilophio. 



NOTA 

Indicação Martins J un~or. 

Em 20 de Outubro o Sr. Martins Junior justifica uma indicaçâo. 
E lida e enCJiada á Commissâo de Constituição. Pende de parecer. 





SESSÃO DE 20 DE OUTUBRO 

O S r. llartjns Junior (moPimento de attençâo) (*) . - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados. Desde qt1e tive a honra de tomar assento, pela primeira 
vez, nesta Casa, uma das minhas preoccupp.ções fundamentaes tem sido, 
tanto quanto possivel, chamar a attenção da Gamara para um oerto numero 
de prol;llemas de ordem constitucional que, pOl' bem da Republica Federa-
tiva, por bem do re~-imen que adaptámos, devem ser resolvidos, sob pena. 
de serem sem piedaae para a paz dos povos, relembrando a. phrase do e le-
bre estadista da revolução franceza : as questões não resolvidas são sem 
piedade para o socego dos povos. 

Gonscio, S1-. Presiden te, disto, e conscio mais de que não resolver-se um 
certo numero ele questões constitucionaes, que reputo funclamentaes, interes-
sando intimamente a índole do nosso povo, levaria naturalmente a uma luta 
política, pela procura logica de uma outra medida que dê sabida para. a. 
difficulclades que nos haviam de antolhar, e conscio mais de que essa me-
dida não podia deixar de ser sinão a revisão constitucional, que já se anda 
por ahi apptirelhando, aliás defendida brilhantemente pelo maior talento 
jurídico da actual ~eração; conscio mais de que neste momento é obrigação 
de todos nós republicanos, que zelamos com amor o patrimonio republicano , 
impedir que paixões de momento possam alguma vez consentir que o pro-
cesso revisionista perturbe a marcha regular do paiz; conscio de tudo isso, 
repito, desde o começo da minha carreira parlamentar tenho-me preoccupado 
com questões que entendem profundamente com a índole, mais ainda, com a 
existencia do nosso regimen. 

Assim, por exemplo, eu podia citar á Gamara o facto de 1894: ter apre-
sentado esses meus collegas á consideração de mtiitos que ainda hoj e me 
ouvem e de outras que então compunham esta casa do Congresso, um pro-
jecto de lei re$ulando ou melhor fazendo uma lei organica em que estavam 
eomprehendiaos os casos do§ 2. 0 do art. 6. 0 da Constituição Federal. 

Era a celebre, a incandescente, era a extremamente polilica questão da 
intervenção Federal nos Estados em casos anormaes. 

Então, V. Ex., Sr. Prcsidcqtc, e a damara hã.o de recordar-se das condi-
ções especiaes do meu Esta.do, e ainda mais da especialidade da minha po-
sição1 no tocante á. política de Pernambuco ; e para provar á Gamara que 
não tmba um parti pris, que as considerações que então fiz não tiveram a 
sorte sinão de ficarem esquecidas no dia seguinte áquelle em que tomei a 
palavra, sendo que não faltaram orgãos de publicidade que qualificassem o 
projecto de corta cabeça de governadores; devo, entrcLanto, declarar que 
não venho á tribuna nes te momento para tratar des ta quesLão; não venho 
agora á tribuna da Gamara dos Srs. Deputados, por mais opportuna que 
ella seja pelos successos desenrolados de 1894 para cá, para exporá Gamara. 
os factos de ordem minima até que se teem succedido na politicados Esta-
dos e da União, factos que pesam no jogo de relações entrn os Estados e a. 
União, porque quero tratar delles quando vier á discussão nesta Casa opa-
recer sobre os factos que se dão no Amazonas. 

Mas, Sr. Presidente, uma questão que me parece não póde ficar csqite-
cída,. <".ntregue ª<? ar.b~trip de autoridades, quer fede~·a~, quer es tadoal, quei· 
mumc1pal, quer JUdiciar1a, federal, estadoal ou muruc1pal, uma outra ques-
tão que resolve tão momentaneamente quanto esta, e que aliás se prende ao 
jogo regular de poderes no regimen federativo, me parece dever ser esta, 
para a qual chamo a attenção da Gamara, qual seja o regimeu, quer da. 
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União, quer dos Estados, de impedir intervenção indebita, quer municipal, 
quer estadoal, jogando com a soberania da União. (Apoiados .) 

Uma questão ha para a qual pretendo chamar a attenção da Gamara dos 
Deputados, por intermedio da Commissão de Constituição, Legislação e Jus-
tiça, vem a ser : dado o nosso regimen federativo, circulo concentrico da 
União, Estado e municipio, representando interesses materiaes e moraes,dis-
tinctos, e mais ou menos limitados, conforme a area territorial e conforme 
o grupo de familias que constituem a base desses interesses; dada essa 
organisação, é licito ás legislaturas dos Estados cercar os direitos dos po-
deres municipaes das circumscripções municipaes, inscriptas no Estado, 
fazendo com que legislativamente ou executivamente municipios estejam 
dependentes do governo es tadoal? 

Esta é a questão por mais que se a queira illudir. 
No dia em que consentirmos, ao menos pelo nosso silencio, me parece, 

dcbaLxo do ponto de vista juridico-politico, sem nenhuma preoccupação de 
ordem partidaria, me parece que, por uma questão de logica juridi.ca, no 
dia em que passivamente consentirmos que municípios possam como que 
ser declarados em estato de sitio , possam soffrer uma captis diminuitio, por 
um poder do Estado, seja qual for; nesse dia, o regiroen federativo, que 
adap támos e que está consagrado no art. i. 0 e em outros da Constituição, 
es tá inteiramente perdido e havemos de passar, perante os nossos eleitores, 
por delegados que não os sabem representar, porque violamos essa pri-
m eira noção do regímen federativo, União, Estado e município, girando em 
orbitas difforentes e nenhum dependendo de outro. 

Entretanto, a verdade~ que actualmentc, a organização municipal está 
exactamente, refeita, depqis de certas experiencias que convieram a um 
certo numero de interesses políticos , está refeita no sentido de se submetter 
a autonomia municipal ao governo estadoal. 

UM Sn. DEPUTADO, - Tenta-se fazer isto com o Districto Federal. 
O Sn. MARTINS JuNion. - Não roe r efiro a outro qualquer Estado, o que 

em occasião. mais propria rioderei fazer, analysando então as condições pecu-
liares a cada um. 

Agora lembra.rei sóment e o caso de Pernambuco, do qual tinha o direito 
de fallar, a respeito do qual devo-me expressar com essa franqueza e que é 
o seo-uinte. Em Pernambuco, tendo a Constituição de 17 de junho de 1891 es-
ta.be1ecido que a organização municipal era autonorna e independente, tendo 
dado a essa organização a mais liberal de todas as organizações que é pos-
si ·el, porque deu aos municipios, além dos Poderes Executivo e Legis lativo, 
tambem o Poder Judiéiario; em Pernambuco, ultimamente, não ha muitos 
mezes, foi feita uma reforma constitucional com o fim exclusivo .. . 

O. SR. AFFoNso CosTA.. - Bati-me contra esta lei. 
O. SR. MARTINS JuNrnn. - . .. de arrar.car a um município do Estatlo, a 

um só, de modo que a reforma não poderia ser jusliücatla nem pela consi-
deração de ser uma medida de ordem geral, mas uma medida de ordem 
local, especialmente destinada a um município em que o Governo não podia 
contar com maioria para seus fins eleitoraes; pois bem, foi feita uma refor-
ma constitucional no sent~do de tirar ao municipio do Recif'e, isto é, a cabeça 
do Estado de Pernambuco, unico municipio c1ue realmente pôde dizer á face 
do paiz que tinha compet~ncia para eleger todas as autoridades m1micipa.es , 
com o llm de tirar a esse municipio a autonomia municipal, entregando-se 
a uma autoridade, nomeada pelo Governo estadoal a chefia do Poder Exe-
cutivo Municipal. 

Isso se fez e dá-se bo~e em Pernambuco! 
De modo que Caprobó, Boa Vista Petrolina e Sertão onde tal·vez, pela 

deflciencia da instrucção publica primaria, não haja ·cidadãos capazes de 



- 567 -

fazer com orthographia as suas assignaturas, em Pernambuco esses muni-
cipios teem prefeitos eleitos ~elo povo, ao passo que Recife tem prefeito · 
nomeado pelo governador do Estado? 

Si ha alguma cousa de escandaloso na vida politica do paiz, não inte-
ressando á politica de Pernambuco, mas inter essando ás vistas politicas 
que devemos ter todas em materia de organização federativa; inques tiona-
velmente est~ é. 

Pois bem, é preciso, senhores, que a Camarapor uma ques tão de idéas, 
por uma questão de amor proprio, de sinceridade republicana, por uma 
questão de affirmação da sua competencia para decidir o assumpto, que 
entende com a fórma de governo que adaptamos, não deixe de dizer ao m e-
nos theoricamente, porque sei que qualquer opinião da Gamara não pôde 
iniluir sobre as leis feitas em Pernambuco, ao menos affirmc thcoricamentc, 
para que possamos saber o que se póde pensar deste regímen politico na 
hora aetual, que a Gamara diga: não é razoavel fazer isso ; não é possivel 
lei dessa ordem; o município, nos termos da Constituição, es tá para o Es-
tado, assim como o Estado para a União. 

O Sn. ANYsIO DE Amrnu. - Podemos fazer leis. 
O Sn. MARTINS JuNion. - O aparte do illustre representante do meu 

Estado, o Sr. Juvencio de Aguiar, serve-me muito, até para dizer a razão 
por que na indicação que vou remetter á Gamara não tive que me r eferir á 
municipalidade do Districto Federal. 

Reílro-me unicamente aos municipios dos Estados, porque o meu fim é 
saber si entre município e Estado, Estado e União, e municipio , Estado e 
União ha ou não um laço federativo baseado nos mesmos priucipios, dando 
ao município corno cellula primeira, ao Estado depois e á União, como cir-
culo concentrico maior, a gestação dos negocios publicas. A questão do Dis-
tricto F ederal é outra. Um artigo especial da Constituição declara por um 
lado que o Districto Federal constituirá um p edaço do territorio nacional 
gerido , por autoridades federaes, e, por outro lado, declara no art. 67 que, 
afóra as r estricções es tabelecidas na Cons tituição, o Districto Federal será 
·regido pelas autoridades municipaes. A verdade é que o Districto Federal 
está fóra do plano de organisação estadoal; uma vez que o Districto Fede-
ral não é Estado, poderá vir a sel-o, é territorio federal, regido por autori-
dades municipaes , nada tem com a minh11 indicação - que é para os Esta-
dos e para os municipios dos Estados . E vou mandal-a á Mesa, elitas estas 
palavras, reservando-me para discussão mais la1·ga sobre o assumpto, cons-
cio de que V. Ex. e a Gamara em geral acceitarão com a melhor vontade a 
minha indicação e, conscio de que o presidente da Commissão de Legislação 
e Justiça, desde que clla chegue a essa commissão, ce rto, fará com que 
questão tão momentosa não fique nas pastas. 

Envio á Mesa a indicação e espero que da parte da Camara como tia 
Commissão de Legislação e Justiça haverá o melhor acolhimento, afim de 
que em breve tenhamos uma opinião certa e definitiva da Garoara a respeilo 
do que entende por um regímen federativo nos termos da Constituição de 
:i4 de fevereiro. (Muito bem.) 

Vem á Mesa, .é lida, e enviada á Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça a seguinte indicação. 

Indico que a Commissão ele Constituição, Legislação 
Indicação. e Justiça emitta o seu parecer sobre o seguinte ponto de 

Direito Publico Constitucional : 
Dadas as disposições dos arts. 1.0 , 63 e 68 da Constituição de 24 de ie-
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vereiro, e na ausencia dos casos a que se refere o art. 6. 0 da mesma Cons-
füuição é permittido : 

a) A' União legislar por si só ou de accordo com qualquer Estado, sobre 
a fórma de eleição ou nomeação do chefe supremo do Poder Executivo es-
tadoal ? 

b) A's legislaturas dos Estados fazer leis em virtude das quacs o Poder 
Executivo Municipal seja exercido por autoridade nomeada pelo chefe do 
Executivo estadoal? 

Sala das sessões, 2 0 de outub1·0 de 1898. ~Martins Junior. 

FlM DO PRIMEIRO VOLUME 
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