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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 20 DE MAIO (1 916 ) 

O Sr . .Torquato Moreira (~) _:__ Sr. Preoidente, não costumo 
fugir_ ao cumprimento do meü. devel·, e é exact•amente por isto que 
~stou na tribuna para expôr á Cal,llara ·d.'os Deputados e á Nação, de 
que .somos rep'l·esentantes, a situação, profundamente contraria á· Con-
stituição, á moral e aos pr~ncipios ~f!n~c;·aticos, creada no .Espírito 
Santo pelos Poderes Executivo e I.eg1slatwo . estaduaes. 

Não obstante-, .Sr. Presidente, a minha idade e o f\acto de em pouco 
m·ais de 26 auuos de Republica, contar quasi 20 de opposição aos 
governos estaduaes do Espírito Santo, com as decepções que es~a posi-
ção depara nos que se não submettem ás violencias do poder, ainda 
tenho ideaes, ainda não descri de todo do regimen e aindl!l hoje, resis-
tindo ás seducções do alto. troco facilmente as vantagem que as adhe-
sões e as submissões, embora vergonhosas, offerecem, pelas difficul-
·dades oriundas das attitudes como esta, que no momento assumo em 
face do caso da successão presidencial do Espírito Santo. · 

Ha pouco mais de quatro annos, foi indicado para Presidente da~ 
·quelle E.>tado o fk Coronel Marcondes Alve~ de Souza. Algum tempo 
antes, em ~·etembro ou outubro de 1911, o Congresso Estadual \Otava 
urna lei creando o logar de commissa1·io do Espírito Santo na Europã, 
com residen.cia em Paris, tendo esEc commissario um secretario, a~bos· 
~nerosamente pagos. 

o 2° ou 3° artigo ·da referida lei estabelecia que aquella commÍS'dão· 
duraria tres annos e que si, por qualquer hypothese, durasse menos, o 
comrnissario teria uma indemnização de cem mil francos. · . 

Pois bem, Sr. Presidente, quando foi apresentado o nome do Coro-
nel Marcondes á Presidencia do Espiiito S-anto. eu, que havia decla-
rado aos -chefes da política . espirito-santeme não poder dar ·meu apoio 
áquella candidatura, ( cousa de que me não arrependo, porque o juizo 
que então fo11nava do Co·ronel Marcondes é exactamente o mesmo · que 
ainda formo hoje), fui procurado po1• amigos, entre os quaes se contava. 
um político de grande destaque e influencia naquella época; pretendiam 

( •) Dlsclll'1o proferido na hora do ex.pediente. 
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estes obter que eu transigisse, não dando eombate, n~o me oppoudo á 
tal candi·àatura, nem me afastando do Governo, e se me offerecia não 
só o 'lagar de commissa.rio do Eapirito Santo na Europa, com residen-
cia em Pari'3, com meu filho, Torquato Junior, oomo meu secretario; 
mas ainda tres anrios depois, frrecisaluente quando terminasse a com-
missão, ser eu eleito Senador da Republica, por nove anuas, na vaga 
que o Sr. Muniz FH:lire devia deixar pela expiração do seu mandato. 

Sr. Presidente. não t1ve, como a Camara vae ver; vacillações. 
Immediatamente declarei que não acceitava as vantagens que me 

eram offerecidas. e que me colloeariam. de certo, em po:Jição invejavel, 
porque 1·ealmente, eram· para seduzir uma commis.são daquellá ordem 
e. em seguida nove anuas de senatoria, 1·ecusei todas e~sa:s proposta'> 
tão grandemente favoraveis para a mi:nha situação pessoal, pois em 
vez de opposicionista, com as desvantagens deco1·rentea da lut·a em· que 
ia eutrar, continuaria govemi.gta; ' recusei, porque ne11huma da-quellas 
vantagens offerecidas alterava. a mhtha opinião sobre o caudidato da 
situação dominante u<J Estado, que, a meus olhos e a meu juizo, não 
possuía os requisitos essenciaes para tão alta investidma:. 

Tenho m~st-a pasta (.o oradcr 1Mstra)f Sr. Presidente, a ca,rta do 
político eminente que foi encarregado de me fazer e.gsa·3 propostas, 
earta que lerei á Camara, si alguem tiver a coragem de contradize-r 
ao que clara e peremptoriamente acabo de affirmar. · 

O :SR. BuENO DE ANDRADA - Sem cóntestar ,· absolutamente, àcho 
que não havia mal e~ que essa carta fosae lida ... 

O SR. TORQUATO Mo~EIRA - Aliás, estou àutoriza·d? até a publi-
car a c11rta. · · 

O ISR. FLO~IANNO DE BRITTo- "Sobre a nudez forte da verdade, 
o m~to diaphano da fantasia" ... 

O SR. TORQUATO MoREIRA - Nã<J entro, Sr. Presidente, nesse 
debate, nem entrei nesta luta, que se trava no Espírito :Santo, movi.CI'o 
p or sentimentos de natureza •:subaltern~, nem esposando ou defendendo 
interesses de ordem pessoal ou secun•daria; e disto parece prova suffi-
ciente o meu g,zsto ha quatro annos e pouco, recusando todas aquellas 
v.antagens, para atirar-me a pugn-as que eu &bia trar-me-hi.am o.r; 
maiores e mai'" profundos dissabores. Eu conhecia, Sr. Presidente, a 
quem ia enfrenta-r, mas hontem, como hoje, _como sempre, eu luto, 
mesmó tend<J a certeZ(t de ser ve·ncido, po1·que para lutar me basta que 
o dever me arraste a estas caiP-p!lnhas. (Mu~toj bem.) Não preciso, para 
entrar em -qualque.r pleito, em qualquer luta no E.'3tado, oi.1 fóra delle . 
que me .a•ssegurem que vou vencer. Não. Para que o faça é sufficienté 
que saiba c sin~a que é e~te o meu dever. Era o müu caso ha quatro 
annos; é o meu ca13<l neste momento . 

. Sr. P residente, não ha, nem jámais houve na Federação Brazi-
leira um Estad<J que chegasse á situação .a que chegou e na qual se 
debate aquelle que eu, pela setima vez, represento nesta Ca.sa. Quando 
os 1·esponsaveis pela ~tua~ão dominante no E.'3pirito Santo, tiveraJll a 
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certeza de que a candidatura que elle.s esposavam nem o apo_io morai 
teria do Chefe -da NaÇão, e scmdiria profundamente o partido, deter-
minando o afastamento .da quasi unanimidade da. repreE·entação do 
Estado no Oong:esso N a·cional, pois que de tres Deputado~ situacio-
nistas dous ·2e desligaram como o iizeram dous dce seus tres Senad9res, 
desde logo, Sr. .Presidente, ilquelles p{)liticos começaram a preparf!r, 
no Estado, uma .situação que lhes pue1es2e garantir a vietoria, victoria 
que elles disputE.YBlll e disputam :- e eu O COmprehendo - por tod'o,s 
os meios, porque não é .a: defesa de princípios nem bandeiras, mas a 

. defesa de mteresses ... 
O SR. DrocLEOIO BoRGEs - Interesses de família. 
O .SR. ToRQUATO MoREIRA - . . . e de factos cujos verdadeiro.s 

motivos precisam ficar desconhecidos, tanto elle.s receiam que sobre os 
me8mos •se faça luz. · 

Um dos primeiros actos praticados para o preparo ·desta situação 
foi a votação de uma lei eleitoral, que tomou o numero de 1. oos: ·Pois 
bem, Sr. .P.residente, e.ssa Iei eleitoral foi votada . no ÜQngresso Esta-

. dual cla!J,destinamente: além da immorali.dade de preceitos e dispo.-
sições que ella contém, faltou-lhe o requiosito essencial a todas as leis, 
que ·é a publicid·ade. · 

O jorna~ official do Espírito Santo é o Di-ari,o da llfanhã; tor-
nou-se pre-ciso um trabalho de benedictino para descobl'ir quando foi 
aquella lei apresentada,' em projecto, ao Cong1'esso Est·a·dual. Co.rrendo 
a· eollecção daquelle orgão de publicidade, encontro o .seguinte, na edi-
ção de 21 de outubro de 1915 (1" pagina, 3" columna): 

"Congresso Legislativo: 
Sob a presidencia de. . . Tealizou-se h ontem a 31 a sessãO' or-

dinaria. 
o• 0 O I I I O O O o,o O O I I I I I I I I I o 1•0 o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o 

Na primeira pa1 te da ordem do dia, o Sr. Dr. Ubaldo Rama-
lhete'; obtendo a palavra, mandou á Mesa. um projecto de lei, para 
? 9.ual pediu di-apensa de· leitura, devido á sua extensão, o que, 
mdo á votJção e sendo approvado, tomou o n. 15 c foi a imprimir 
para os devidos fins." 
• o •• o •• o •• i ••• o ••• • .. • • o. o o •••••••• o ••••••••• • . • •• o ••••• o o •• 

Foi pedida dispensa da leitura - attente bem a Camara to-
mando:se p_?r p1:etexto .ser o ~r~jecto muito extenso . . V Õu dE'ixar 'pro-
vada a evidenCia, a clandeshmdade com que foi votada essa lei; 
adeante veremo.~ como essa extensão 1~ão Yaleu para impedir outra fal-
catrua. 

O projecto tomou O· n. 1:5, e foi ·a imprimir. 
Estava apresentado o projecto. 
Çontinúo a citar o orgão official: 
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1Ji{l.1>io da Manhã, de 26 de outubro de 1915. (1" pa~inu, 3" co-

hunna): 
"Co1,1gressó Legislativo: 
Realizou-oo hontem a 35" sessão ordinaria ... 

•• • • o •••• o. o •••••• o •••••• o ••••• • ' • •••••••••••• 

O Sr. Etienne Dessaune! pedindo a palavra, enviou á Mesa 
um parooer da Cominissão de Justiça, relativamente ·ao projecto 
n. 15, o qual, depois de lido e haver tomado o n. ·21, foi a, imprimir 
para entrar na ordem dos trabalhos. 

Dia11i:o c.h Manhã de 27 de outubro de 1915, (1" pagina, 2"' co-
lumna): · 

"Congresso Legislativo: 
Com a pre.sença de 19 S1·s. Deputados, 1-ealizou-se hon~m a 

36a sessão ordinaria .•. 
• o • o • o • • • • • o ...... o ••• o ••••• o •••••••• o ..... .. ~ .. .. . o o • o ... .. . . 

Ao entrai' em 1" discussão o projecto n. 15, usando da palavra 
o Sr. Dr. Ubaldo Rama'lhete, requereu fosge consulh1da a Casa 
na dispensa de leitura e interstício do referido projecto, o que 
consentido, foi o mesmo approvado, sem debate.'' 

. . . . 
• • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • o •• o o ••••••• o ••• o. o ••• o o o •• o o 

Até então não se lê.ra o projecto, na Assembléa. 
Dian'io da Mwnhã, de 28 de outubro de 1915, (1" pagina, 2" co-

lumna): 
;, Congresso Legislativo: 
Com a presença de 20 Srs. Deputados, realizou-se hontem -a 

37a 19e;9aão ordinaria ... 
N·ada occo.l"rendo na primeira parte da ordem do dia, pas- · 

.sou-se á segunda, sendo approvado em 2" discussão o projecto 
n. 20. 

Lido artigo por artigo dos projectos ns. 17, 19 e 15, são os 
mesmos approvados em 2a di·acu!JS·ão. 

Em seguida foi encerrada -a sessão ás 14 e meia hora.s.'' 
•••• o •• o ••• o ••• o o o o o •••• o •••• o o ........... . . . ............. . 

!Pois bem, nessa ses5ão, oiz o D.iario .® M.anhã, que foi lido art.igo 
por artigo, o projecto n. 15 e mais o foram 03 projectos ns. 17 e 19, 
todos votados e approvados. E accrescenta: 

"Em seguida foi encerrada a sessão ás 14 c meia horas." 
Este é o Regimento do Congreaao Estadual: 

. "Art. 73 . As -sessões do ·Congresso são publicas·: RealizÍir-
Ee-hão todos os -diwa uteis. Principiarão ás 13 horas.'~ 

Assim, no Congresso E'sta.dua:l, a sessão começou ás 13 horas, isto 
é, á 1 hora da tarde, e terminou ás 2 e meia. 

Tempo de sessão, hora e meia. Nesta hora e meia fez.,se a cha-
mad-a, leu-'ae e app:rovou-se a acta, expediente não sei si houve, e vota-
'\'am-se dous projectos ns. 17 e 19, artigo por artigo. , . 
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Vamos dar meia hora para todo esse trabalho e reservar uma 
hora, dous terços da .se.9são, par.a o projecto d-a reforma eleitoral-. 

.() projecto da reforma eleitoraL Sr. Presidente, aqui está. Occupa 
4~ paginas deste folheto, contém 165 artigos, 60 paragraphos e 63 
almeas. 

Tudo isso teria sido lido e votado em uma hora ou menos ! ~
Evidentemente, tal não era possível e não se procurou sinão .mas- . 

carar ... 
O SR, DrooLECro BoRGES - Uma grande immoralidade. 
O SR. ToRQUATo MoREIRA - ... a immoralidade praticada. 
P ·rosigo na cit-ação: . 
Diari-o da _ Manhã, de 29 de outubro de 1915, (la pagina, 2" co-

lumna): . 
"Congresso Legislativo .: . 
HQntem, com a pr~seuça de 19 Sr.s. Deputados. . . realizou-se 

a 38" sessão ordinaria. . . ' 

... ·N~ -~~~ -~~I:t~· d~· ~~~~· d~· di~ 'io·r~~ -~~~· d~b~~- ~~~r~~ 
v a dos em 3" discussão o projecto n. 20 e em 3" os de n!3. ·15, 1'7 e 
19, indo estes á ·Commissão de Redacção. 

Em segui-da, encerraram-se os trabalhos á.s 14 hoi'as." 
• o o ••• o •••• o •.•••••• o. o •••• o. o o o o o o. o o •• o. o o·'·. o ••••••• o •• 

Diario1 da M'lLnhã, de 30 de outubro de 1915, (1" pagma, 2a co-
lnmna): 

''Cougresso Legislativo: 
A 398 sessão ordinaria ·. . . foi hontem realizada, sob a presl-

dencia ... 
o o o • o o • o • • o • • o ••• o • o • • o o •• ~ o • o • o o o ••••• o • o o o o o o o o •• o ...... 

Na primeira parte da ordem do dia, pediu a palavra o 
Sr. Etienne Dessaune, e enviou um parecer da Cornm.i!BSão de 
Justiça... . 

Usando da palavra o Sr. Dr. Ubaldo Ramalhete, remetteu 
á Mesa as redaeções definitivas dos projecto.s ns. 15, 17 e 19, que, 
approvados, foram á Secretaria para extrahir os -respectivos auto-
graphos." 

Ora, viu a .Camara que tudo quanto se refere, no orgão official 
do Espírito Santo, ao projecto da reforma eleitoral, é aquillo que li: 
"projecto n. 15"; não foi lido, ninguem podia saber o que continha. 
Nem aquelle jornal, uem o jornal da opposição, nem pessoa alguma 
teve uma palavra •siquer de onde se· pudesse infeTir que .9e estava dis-
cutindo e votanqo, no Cougresso Estadual do Espírito Santo, uma lei 
importante, como a da reforma _eleitoral. 

E porque no Espírito Santo não se publica cousa alguma em :rela-
çã~ ao que Ee passa no Congresso, sinão com uma demora. que a Ca-
mara não· é capaz de prever, ficam todos ignorando o que se passa alli1 
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assim como a,s d.i•sposições .de lei que se estão elaborando, até o dia em· 
que são publicadas, já_ sanccionadas pelo Executivo. 

· .O -SR. DIOCLECIO BoRGES - Si todas as lés são feitas no Pa-
lacio!. .. 

10 ·SR. ToRQU.A.TO MoREIRA - No jornal de 31 de outubro e,cJtá 
inserta a lei eleitoral sanccionada. Foi quando se soube quê havia sido 
votada no Congress-o E·atadual uma lei eleitoral, porque a·s actas da 
assembléa, cç>mo disse, .são publicadas sempre quatro, cinco e seis 
mezes depois de realizadas as sessões. 

Tenho em mão o Diario da Ml(J,nhã, o.rgão official, de ·28 de abril 
de 1916, em que vem publicado o expediente do Congresso Legislativo, 
na 33a sessão, realizada em 22 de outubro de 1915. A acta des:>a sessão 
foi publicad~:~ seis mezes e seis dias depois da data em que se l'ealizou, 
tempo .sufficie~te para serem feitas todaG as al'terações e modificações, 
de _accôrdo com as ilece~;Sidades occasionaes. · 

Da elaboração, no Congresso estadual; da lei eleitoral do Espírito 
Santo, até 28 de abril não tinha · sido dada noticia; só a 14 de maio 
corrente foi publicada a redacção final, que está aqui no D~ario da 
Manhã <la referida data. 

Pelo Dia1·io de~ Manhã não se conhc·ce, portanto, o que se el'tá 
passando no Congresso. Não .se póde discutir, pela imprensa, nem pro-
testar contra as -disposições que firam -dircit()lil, porque quando o povo 
se .aper·ceQ-e já a lei foi votada, sanccionada, e· não ha, mais remedio. 

E, si não bastasse isso como prova de que a lei eleitoral foi votada 
clandestinamente, eu apresentaria ainda para attestar melhor a immo-
Tali.dade que presidiu á •sua ~laboração, um testemunho insuspeito-, ha 
poucos dia'il trazido á tribuna do Senado pelo Sr . . Senador João Luiz 
Alves. E' uma carta do Sr. Dr. :Manoel ::Monjardim, um dos pJ;oceres 
_da s~tuação política dominante do Espírito Santo, que foi o ·anno pas-
sado candidato á deputação federal por aquelle Estad'O, carta que elle 
não . contestou, ma.s, ao contrario, confirmou. 
_ · Nessa carta, de 12 de ' novembro de 1915, diz o Dr. Manoel ::Mon-
ja,rqim: · 

"Já deve .saber que o Congresso approvou um projootó, que 
hoje é lei, adiando as eleições pau o CongreGso estadual para 3 
de maio. Esse projecto nunca f~i impresso. Thndo eu comparecido 
ao Congresso .no dia da votação do projec~o n. 15, que ninguem 
sabia Ó que era, porque não const-ava dos cadernos dos Depu-
tados ... " 
_Quer dizer, não havia avulsos. 

" ... passou o projecto_ sem protesto, só vindo eu a sabe1· do 
.que se t.I"atava, ·quando, dias depois, no Dia rio .da Manhã, o li, 
publicado pelo Marcondes.'' 
O SR. DIOcLEcro BoRGEs- Esse projecto de certo não. chegou a ir 

ao Congresso do Estado; foi feito em pal.acio, E' assim ·que se faz 
tudo no Espírito Santo. · · 
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o S&. To&QUÀTO MoREIRA - Na propria consulta feita ha dias 
ao eminente Senador Ruy Ba1·bosa; C011!3Ulta que motivou um pa·recer 
de S. Ex.; publicado ante-hontem no J om'l.l do OomtJr~R,rcW, encontro 
elementos àJguro.s para fo1·talecer a prova, que venho dando, da clan-
destinid·ade dessa lei eleitoral. . 

Diz a consulta, procurando justificar a votação da lei: 
· "Devo salientar que a reforma elci.torai era necessari a pelO'a 

motivos seguintes: pn"'rrz;ei?'O - porque e~·a ind'ispensavel regular ~ 
processo da eleição para o cargo de prefeito recem-ereado; segtU~ 
por·que e!·a indi·spen.savel n(n:maliz~n· a fónna de eleição de VIce-
Presidente d'O E stado. do juiz districtal e seus supplente.s, poi<~ a 
reforma constitucional supprimiu os car~os de 2° e 3° Vice-P resi-
dentes, assim como" (é e3te o ponto) "de tres juizes districta~ 
em cad-a districto, creaudo os de ·tres supplentes de um só juiz." 
Foi o (J{)verno do Espiriw .Santo quem fez esta consulta: e, nella 

affirma a necessida·de de .se elaborar •a . lei eleitoral, para pôr em 
accôrdio as suSJ.; P,isposições ·cOm a reforma constitucional , na parte em 

· que se refere aos juizes districtaes. 
'N<> Espírito Santo havia, ein cada_ diostricto. quatro juizes distri-

ctaes e quatro supplentes. Diz a consulta que os juizes districtaes fica-
ram reduzidos a um, e oos supplentes a _tres . 

.Pois bem,. Sr. Presidente, encontro neste facto, nesta allega.ção, a 
prova da maneira por que foi feita a lei eleitoral; nem o propáo Pre-
sidente do Estado ·a C()nhece no ponto essencial, fazend<> uma consulta., 
como fez, ao eminente brazileiro, Sr. Senador Ruy -:Barbosa, porque 
não é verdade o que ahi e~tá affirmado. Tenho •a lei eleitoral, sanccio-
nada. Vejamo•s como foi ella 'elaborada. 

Eis o texto, ·Constante do Diar-Vo da Manhã, de· 31 de outubro de 
1915, com a sancção do Chefe do Poder Executivo: 

"Art. 40. 'Serão considerados juizes di·stáctacs os qllatro 
cidadãos mais votados de cada districto , e na ()rdem numerica da 
vot.ação. 

:Art. 41. São considerados supplentes dos juizes districtaes 
·os quatro cidadão.s mais votados, depoi.s do 4° juiz di•strictal 
eleito." · 

Assim, uma assembléa, chamada a votar a lei eleitoral para har-
monizai-a com a dispo-sição constitucional, que reduz a um o numero 
de <JUatl'o juizes districtaes e a tres os quatro supplenWs, vota uma 
lei eleitoral que exactamente mantém o dispositivo da lei anterior. 
sem normalizar cousa alguma, nem o pôr de accôrdo com a reforma ! 

· Dahi se conclue que .a lei eleitoral não foi .sinão feita em palacio. 
para substituir os artigos que se referiam, principa-lmente, ao numero 
elo fiscaes e ao modo de se fazer a fi-scalização. · 

A Oamat·a vae se .admirar da coragem COlU que, no E spil'ito Santo, 
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se praücam estes actos. -- A~ére>sce ~ uma circumstancia: que a consulta 
diz que os juizes foram reduzidos a um e os supplentes a tres, de 
accôrJo com a nova organização d·a lei judiciaria. . 

Ainda ahi se engana o Presidente do Estado, porque aqui está 
a refo1·ma judiciaria, votada na sessão de 24 de dezembro de 1913, 
que diz que em cada districto haverá um juiz e quatro supplentes. 

E'm vista de tudo isso, não se póde, absolutamente, duvidar da 
maneira clandestina por que a lei foi feita, preterindo-.se todas as 
fórmulas mais essenci.aes, e, especialmente, o requisito da publicidade, 
que só uma situação, como aquella, poderia pôr á mM·gem. 

O jornal da opposição uo E•spirito Santo, referiu-se a esse caso 
de juizes districtaes e atacou a lei sanccionada, . declarando ·que ellu 
.estava euada. Então, em um avulso, em um folheto que oo mandou 
publicar, sem. authenticidade, vem conigido o erro desses artigos, fi-
cand<> a.ssim : · · 

"Art. 40. Será considerado . juiz districtal o cidadão mais 
votad<> de cada d:istricto. 

A.rt. 41. São considerados supplentes' (!e juiz districtal os 
·quatro cidadãos mais vota·dos depois do juiz districtal eleito." · 
Ainda neste particular não está de accôrdo com a consulta feit~ 

ao Conselheiro Ruy Barbosa. 
E, por que .se fez ·a lei eleitoral n. 1. 008 ~ Fefl-se, .Sr. Presidente, 

para assegurar aos actuaes Deputados estaduae>s o reconhecimento do 
Presidente do Espírito Santo; e fez-se ainda mais pal'a tirar á oppo-

-eição as escassas garantias que ella· ainda tinha em algumas dispo.si-
ções da lei eleitoral anterior, mas ·só nas disposições. . 

'.A lei eleitoral de 1910, art. 81, falando em boletins, diz o seguinte: 
"Concluída a apuração e organizada pelo Secretario da. Mesa 

uma lista geral da.s eleições parciaes, com os nomes dos votados ·e 
o numero de votos obtidos por cada um, dará a Mem aos candi-
datos e fi•scaes que o quizerem, um boletim assignado por todos 
os ·seus membros e contendo os nomes! dos votados, o numero de 
votos apurado para ca.d.a um, o nume1·o de voto.s não apuradiOs e o 
numero dos que foram tomados em sepa1·ado." 
Realmente, nesta lei o boletim era uma coUl3a regular. Pois bem, 

a lei eleitoral, que se fez especialmente para o pleito presidencial tra~ 
ndo no Estado a 25 de março, substituiu aquelle a•rtigo pelo ..seguinte 
art. 77: 

"Concluída a apura9ão e organizada pelo Secretario d.a Mesa 
uma lista geral das votações parciaes com os nomr,q dos Yotados e 
-o . numero de voto3 obtidos por cada um d.ará a Mesa ao.:s candi-
<l'atoa ou fiscaes que o pedirem, um boletim assignado vor todos os 
mesarios. . . pasme a Camara ! 

" ... contendo o nome e o . numero de votos do candidat<> 
in tere.ssado ! " 
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O Sn.. DrO.CLECIO BoR~Es - E' e.scande.loso ! 
O .SR. ToRQUATO MoREIRA - De modo que o boletim, por esta 

lei eleitorál, dá apenas a votação de um candidato, daquelle cujo fiacal 
exigiu o documento; não· diz quantos eleitores CO!Jlpareceram, quantos 
fa1t:aram nem dá a votação de .mais ninguem. · 

· N ad'a mais facil .do que, em mesa•s unanimes, como muitas de que 
dispõem os gov~rnistas do Espi1·ito Santo, mantendo a votação dada 
aos candidatos opposicioni.stas, alterar a votação de seu<> competidor~ 
e augmentar o numero de eleitores. . · 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - Fói assim, com esse escandalo·, que 
se attribuiu votação ao Sr. Bernardino Monteiro. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Com boletins de.ssa ordem se fez a 
apuração da eleição presidencial do Estado do Espir.i.to Santo. E' pos-
!>ivel com um boletim como eate (o o110idotr nwstra o boletim) , que dá 
apenas a votação do Sr. Pinheiro Junior, recompôr uma eleição nesta 
ou naquella .secção eleitoralª 

Além, S.r. Presidente, dessa violencia, provada, contra o direito 
dos que pleiteiam, Eem o bafejo offici.al , as eleições do Espírito. Santo, 
ainda foi reduzido o numero de fiscaes, estabelecendo-se que Mesa 
nenhuma póde· ter mais de cinco f iscaes, o.:; quaes só podem ser apre-
.sent.ados antes de feita a chamada, o que deu logar a que, quando os 
nossos fiscaes se apresentavam. o presidente ·da Mesa tiras.ae do bobo 
as nomeações de outros. declarando que o numero já estava completo. 

• .Ainda ha out·ra ·disposição, Sr. Presidente, da lei eleitoral do 
Espil"ito Santo tendente a impedir, difficultar a fiscalização. Só são 
acceitos os officios de candid11tos nomeando fiscaes, sendo a firma do 
candidato reconhecida pelo escrivão ou tabellião do districto onde .n 
eleição se faz. De modo que o candidato precisa ter a sua firma -
cousa impossiv·el - em todos os districtos eleitorae.s. Por ahi se veri-
fica que ·a lei eleitoral do Espírito Santo, feita especial·mente para 
mascarar a derrota do candidato governista ás altas funcções de Pre-
sidente do E stado. além de ter sido elaborada clandestinamente, con-
tém nas suas disposições to-das es·sas medidas de violencia e de oppres-
são contra os que não se submettem á vontade dos mandões daquella 
ter1•a; e, quando a preoccupação dos homens políticos do Brazil é no 
sentido de melho1,ar ·a legislação eleitoral, cercando o pleito e os can-
didato.:; de garantias. de modo que o resultado eleitoral se approxime 
tanto quanto possível, da expre.ssão representada pelo voto que cae na 
urna, no Espírito Santo, além de se fazer clandestinamente a lei, sup-
prime-se a fiscalização de modo completo e absoluto. 

O ·SR. DIOCLECIO BoRGEs - iUém de toda ~úrte de oppressões. 
O_ SR. ToRQUATO MoREIRA - Sr. Presidente, não bastava, para 

assegurar a victoria ao candidato . g.ove1•nista , e-sse apparelho infernal 
que é a I~ 1. 008, votada tão deahonestamente. Era preciso tambem 
que os princípios democraticos, que a moralidade da administração e 
dos costumes politicos soffressem um golpe profundo como ~offre.ram; 
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e então se fez uma conv~nção na capital do E~pirito Santo, ná qual 
t?mou parte, entre outros, o proprio Pre~i.dente do Estado, 9.ue levou 
o .9eu arrojo .ao ponto de subscrever essa cucular ... 

O SR. DwcLEcfo BoRGES - Foi mesmo quem a apr~ntou. 
O Sn. TonQUATO }.foREIRA- ... que foi publicada durante perto 

de tres mezes no jornal official, recommendando a candidatura do 
Senador Bernardino Monteiro. 

Aqui" está, Sr. Presidente, a circular_: "Ao eleitorado espirito--sa-:ri-
tense~'; estão aqui as assígnaturas: "Marcondes Alves de Souza", é o 
Presidente do Estado; "Joo€ Bernardino Alves Junior", é o Secretario 
do Presidente; "Manoel P.aes Barreto", era · o Chefe ·de P-olicia na-
quelle tempo; "'ÜarlO's Xavier Paes Barreto", é o actual Chefe de 
Policia o era naquena· época o Procurador <kral do Estado; "Mar-
condes Alves de Souza Junior", é o Secretario da Premdencia!! 

. ·Eis ahi, Sr. Preside~te, como si as praticas democraticas, si o 
decoro da administração e o mais elementar pudor pudessem permittir 
que o Presidente do Estado e todas aiS altas autoridades: daquella cir-
cumscripção da Republica, fizessem parte de uma Convenção que indi-
cava o candidato a Presidente do Estado e publicassem, seguid.atnente, 
durante mezes, a chapa com a recommendação, subscripta, por elles, 
ao eleitorado! 

"Nada ha mais clúo, nada mais vibrante e positi"I'O, -como prova 
do caracter e.asencialmeute governista, official. da candidatura .. do 
Senador Bernardino Monteiro ao cargo de Presidente do Estado. · 

·O SR. DIOCLECIO BoRGES - C~-mprindo ordens do ·conde Pa-
palino. . 

O SR. ToRQUATO MoREIRA- Na lei eleitoral, Sr. ·Presidente, não 
ba como a opposição victoriosa nas urnas possa fazer vingar os Sf'US 
direitos. 

Já li disposições da lei eleitoral, a Camara jã . as corihece; mlhl 
.ainda ha outras, Sr. Presidente, que fecham ás aspirações dos . ?PPD-
sicíonistas daquelJe Estaruo todas as esperanças, toda•.:;; as probabili-
dades de ver respeitados os direitos e as manifestações de seus amigos 
nas urnas. 

As eleições municipaes, que são feitas por este3 processos, dispu-
tadas ·pelas oppoeiçõe-s, seja qual fôr o numero de V(}to,s que o oppo-
sicionismo tenha, trazem sempre, como resultado, a eleição de todos 
os cand-idatOis governistas ·aos cargos de vereadores e de supplente'! de 
vereadore6. Por mais forte que seja, a opposição não vence, porque, 
quando a Mesa eleitoral. em sua maioria, é opposicionista e o eleito-
rado, em · sua maioria ·tambem, é opposicioni.sta, o Governo manda 
fazer com um ou dous supplentes a eleição, e um cidadão qualquer, 
qualificado ou não, recorre, não só da apuração da eleição municipal, 
mas tambem do reconhecimento por parte dos conselhos municipaes; 
e para quem? Pam o PresidetJte do Estado, para o Chefe do Poder 
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Exécutivo. E quando o Chefe do Poder Execqtivo no Esta.do é o 
Sr. ·Coronel Marcondes Alves de Souza, que subscreve esta cucular, 
dirigid·a ao eleitorado, e pratica toda esta série de violencias para 
offender os direitos da opposição, é claro que o resultado do recurso 
não é sinão a exclusão :.7ystematica, completa, formal, absoluta dos 
candid-atos opposicionistu aos cargos de vereadores m~nicipaes e até 
de supplentes. Deste modo, Sr. Presidente, não ha como lutar no Espi-
ritó Santo. 

Quando o· ·Presidente do Estado por qualquer motivo, - ainda 
é da 1-e.i eleitoral - não quer ou não encontra meio de annullar elei-
ções e apuraT ·aó aquellas que favorecem seus candidatos, quando estes 
tenham um numero tão reduzido de votos que .seria uma im.moralid·ade 
extrao:·dinaria considerai-os eleitos, fica ao Presidente do Estado o 
direito - é da lei eleitoral - de annullar todas as eleições e nomear 
um ou dons interventores, dando a estes interventores a faculd-ade de 
organizar as mesao3 eleitoraes, independen.t6 de .ser a eleição annullada 
por irregulal'Íd&des na organização da.s mesas. 

Por essa fórma, uma mesa é regularmente organizada; como, 
porém, a maioria do eleitorado que votou perante ella é opposicionista, 
o Presidente do Estado annulla todas as eleições, nomeia um interventor 
ou dous, com todos os poderes conferidos ás camaraa municipaes e elles 
ficam com attribuições ·de nomc·ar 110vas mesas eleitoraes. 

O Sa. BuENO DE ANDRADA -V. Ex. falle baixo, sinão os outros 
aprendem. (Riso.) 

O .SR. TonQUATO MoREIRA - No Espírito Santo, os juizes distri-
ctaes uos districtoo que não .são séde de comarca teem attribuições 
importantíssimas, entre ellas se destacando a de f.azer casamento.s; 
preparam processos, são os .substituto.s naturaes dos juizes de direito, 
pois que lá não ha juizes substitutos, e são eleitos de quatro em .quatro 
annos. Pois bem, ·Sr. Presidente, no município da Se·rra, onde a oppo-
siçã<l foi oompre pode1·osa e onde em mais de um pleito eu tive occasião 
de vencer, os governistas, depois que se afastaram da. situação d<lmi-
nante os meus collegas de repl'esentação, ficaram com uma insignifi-
cante minoria, porque o unico chefe governista daquella cqmarca, 
Coronel Mad.ruga, amigo pessoal e político de meu collega, o Sr. Dio-
clecio Borges, abandonou a situação e fonnou naa fileiras opposicio-
nistas. Assim, os elementos que elle trouxe, sommado.s aos elementos 
de que eu disponho, fai.em quasi a unanimidade do eleitorado do mü-
nicipio da Serra. Co-mnosco, de sete membros do Con.selho Municipal, 
ficaram cinco e o primeiro juiz di.l3trictal tambem ficou com a oppo-
siçao. Est.e .homem, depois de ter exercido o seu n1andato quasi quAtro 
annos, porque termina agora a 23, viu-se despojado do ca:·go de juiz 
distrietal para o qual fôra eleito, e destituído por um acto do Sr. Mar-
condes, mandando dar posse a um outro cidadão, que não fôra eleito, 
afim de que pudesse figurar em uma duplicata, fazendo mesas elei-
toraes. Como, porém, oo tratava de um cargo de certa importancia, d<' 
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uma autoridade que faz easamentos, que prepara proces.~os, que sub-
stitue o juiz de direito ... 

O SR. DrocLECIO BoRGES - Que funccioua em processos crimes, 
até ... 

O rSR. ToRQUATO M;oREIRA - ... teve elle de commuui<lar que 
havia sido empossado, . como jtúz do districto, ao juiz de direito da 
comarca e- ao juiz federal, bem C()mo ás outras autoridade.:; judiciai-ias. 
O juiz de direito da comarca da Capital, a que pertence esse muni-
cípio, não .<>endo, aliás, adversario da situação, immediatamente res-
pondeu,. dizendo que não podia manter relações officiaes com ellé, 
porque não era o juiz: a Serra tinha ju.iz que era um outro. _O juiz 
federal do mesmo modo, expressamente declarou em o.fficio, respon-
dendo áquella supposta autoridade, que · absolutamente não podia . ter 
relações officiaes com a mesma. Pois bem, Sr. Presidente, nada disto 
valeu: o tal indi·úduo continúa como juiz districtai e nessa qualidade 
tem celebrado casamentos, preparado processos, organizando mesas 
eleitoraes. 

O SR. DrocLECIO BoRGES- Garantido pela polici·a e pela capan-
gagem. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Sr. Presidente, ha um outro caso 
interessante em materia de juizo districtal, que occorre rio d:istricto 
de Accioly. O eleitorado de Accioly é chefiado pelo Coronel Alexandre 
Calmon, actual Vice-Presidente do Eat-ado e homem de grande· pres-
tigio. O eleitorado quaai uuauime, senão unauime, de Ac<lioly, decla1·ou 
em manifesto brilhante que ficaria comuosco. Que fez o Coronel Mar-
condes? A eleiç~o era a 25 de março. O Sr. Marcondes, em 6 de março 
deste. anuo, nomeou, sob o fundamento de que ha um litígio e de que 
não se •sabe bem a que districto pertence A<lioly, nomeou intervento1· o 
Thnente de ·Poli<Jia, Gastão Franco Americano. 

E' pequeno o decreto de nomeação e vale a pena lêr : 
"Decreto n. 2. 394 - Commette ·ao interventor do districto 

de Accioly de Vasconcellos, attribuição para designar 'mem?ros 
para as mesas eleitoraes para as eleições do dia 25 do corrente. 

O Presidente do Estado, usando de attribuição comtitucioual, 
e at.tendendo a que, em virtude do decreto n. 2. 381, de 2 do mez 
corrente, baixado por força da lei u. 981, de 14 de novembro de 
1914, o districto de Accioly de Vasconcellos Se acha sob a juris-
dicção do Estado por motivo de pender de decisão questão que 
versa sobre o territorio do mesmo districto e exi!Stente entre os 
municípios de Linhares e Páo Gigante. 

Decreta: · 
Art. 1. o Fica comruettida ao interventor do districto· de 

A<lcioly de Vasconcellos, Tenente Gastão Franco Americano, a 
a·ttribuição de designar, no dia 10 do corrente · mez, os -membros 
componentes 9.~t mesa o-u mesas eleitorae.~ que deverão presidir ás 
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eleições para Presidente e Vic~-Presidente do E'ltado e p~t·a _JUl~ 
distrietal a se realizarem no .d1a 25 deste .mez, naquelle distr1cto. 

Art.' 2. o No' districto a que se refe.re o artigo antecedente, 
por achar-se em litígio o seu territorio,. Il:ão se realizará eleição 
para prefeito, nem para V'eieadores mun~c1paes: · . . . 

O Secretario Geral do Estado faça pubhcal-o, 1mpnmu e . 
correr: 

Palacio do Governo do Estado do Espírito Santo, 6 de março 
de 1916. - Mia·rconde.s Al'ves de Sonza. - José Be?·na<rdúloO Al1.'es 
Junior." 
U:r.r -SR. DEPUTADO ...:.._ Isto é fantastico! 

. . O .SR. T\ORQUATO MoREIRA - Ora, Sr. Pre.sidente, tudo- isto que 
estou trazendo ao conhecimento da Camara, deve impressionar e dei-
xar claro no espiTito de · cada um a convicção da situação anormal, 
appare.ntemElliUte legal, porque decorre de leis e decretos, ma.s profun-
damente irnmoral, inconstitucional, contraria ao regimen, creada no 
Estado por aquelles dons desabusados poderes. . 

. O SR. BuENO DE ANDRADA - Esse ahi é um "gastão de no.r:mas 
francame!lt.e anti-americanas". (Ri$0.) 

. O :SR. T oRQUATO MoREIRA - Quando, Sr. Presidente, depois de 
reconhecido.-, os poderes e empossados 08 governos muuicipaes, alguem 
se desgaua e, por esse ou aquelle.motivo, se afasta da sitttação domi-
nante e vae en.grossar as filei-ras opposiciott~stas, é infallivel que, no 
fim de 15 dias fique destituído do cargo po:·que o Presidente, com os 
demaioõ, mnuda o Secretario lavrar actas de t.res sessões que se não 
realizaram, dando como ausente aquelle d1scolo, e, em consequencia, 
declai-a vago o lagar, e ordena se proceda a nova eleição." 

Não !J.a, paio, Sr. Presidente, como lut-a.r naqueliR. terra, enti·egue 
á acção de individuas tão pouco escrupulosos. 

A Constituição do Estado estabelece, em seu art. 32, o seguinte: 
"0 mandato de Deputado começará com a expedição do di-

p;J.oma e perdurará até tei-minar a apuração da ·nova eleição, e seu 
exercício é incompatível com qualquer out.r"a fuucção publica." 
Isto estabelece a Constituição, de modo claro, taxativo e iuilluc 

divel. Pois bem, aqui está a acta da apuraÇão das eleiçõe,s presiden~ 
ciaes . do Espírito Santo, e nella figuTam, na qualid'8.de de membros 
da j~nta apuradora, como presidentes dos gJOyernos 1~1unicipaes, diver-
sos Deputados, confo1·me poderão os collegas ver pela lista que exhibo 
(o orado-r most7'lL), ·estando os nomes .dos mesmos wasignalados a tinta 
vermelha, a começar pelo 1n·esidente da jt-inta. Quer dizer: o · Con· 
gresso do Estado está fnnccionan:do desde o dia 20; a apuração &l 
fez a 24, e, segundo o artigo da Constituição, que acabo de ler, esões 
Deputados tinham, forçosamente, desde que se reabrira · o Congres.'lÓ 
e começara a funccionar, de passar o exercício aos Vice-Presidentes, 
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j)Orquc elles não podiam permanecer corno presidentes da.3 carnaras 
J;Jlunicipaes. . 

. Como elles e:gt avam em Vlíctoria, funccionando no Oongrresso, 
mas a dons passos aiXJnas da Cainara :Municipal, sahiram -d(} Con-
gresso e f<Yram; contra a lettra expre3Sa da Constituição, funccionar 
tambem como presidentes de camaras municipaes. 

O •SR. PRESIDENTE - Lembro ao orado.r que a hora do expediente 
está a terminar. 

O SR. ToRQUATo Mo·REIRA - Vou concluir. 
b escandalo ·é de tal ordem, qu~ um membro da junta che~ou 

a te.r o topete de propôr - e a junta approvou, por unanimidade, a 
sua proposta - que os Vice-Presidentes não pudessem tomar parte 
nos trabalhoo ! Por queª P orque a lei ·dizia: ~ · üs Presi1dentes ... " ! · 
Coino; si os Vice-Presidenteg, .no impedimento dos Presidentes, não 
fossem os seus · substitutos legaes! 

. Mas por que se fez isto? Porque muitos Vice-Presidentés, indo 
substituir os .Presidentes, que estavam no Congresso, talvez não sub-
screvessem a apuração ·apre<Jeutada. . . . . . 

Sr. Presidente, obedece.ndo á disposição regimental, interrompo 
aqui minhas C()n!3iderações/ Não desejando, porém, voltar em outra 
sessão, ao assumpto, e querendo terminar hoje, peço a V. Ex. que 
me conceda a palavra na ordem do ·dia, sem prejuízo das votações, 
para uma explicação pessoal. (Mutlo bem; rnttlito bem.) . · 

O · Sr . .Torquato Moreira (P.t.ra ~.ma expmoaçã.o"pe-ssoal) (*)-
Sr. P re.gidente, · vou continuar a exposição que vinha fazendo. Viu a 
C amara (isto é essencial e para o caso chamo a sua attenção), que 
a jnnta apurado.ra dBJs eleições p residf)nciaes em Victoria, junta go-
vernista, funccionou e foi presidida por pessoas incompetentes para 
tomarem parte nos seus trabalhos. . 

Não é nenhuma lei eleitoral, feita atabalhoadamente no Con-
gresso do Espírito Santo: é a propria Constituição, no seu art. 32, 
que• eu li á Uamara dos Deputados que . o ·declara. 

Aggravando a situação creada, no Estado que eu represento, por 
esta série de actos dos Poderes Legi:slativo e Executivo estaduaes 
cuja narração, é evidente, produziu na Oamara tão grande extra~ 
nheza, outr(}s ha praticados pelas autoridades .do Estado e que estão 
estabelecendo naquella circumscripção da Republica um regimen de 
verdadeiro terror. 
· No curto periodo de 22 dias, e-nt.re 21 de abril e 13 de maio, 
foram indultadoa 10 sentenciados que praticaram em diversas comar-
cas do Esta·do crimes os mais barbaTos. Um delles, Manoel Joaquim 
da Costa, .da comarca do Rio Pardo, condemnadp a 29 annos e nove 
mezes de prísãó ' em dezembro de 1913: dons annos e pouco depois foi 
indultado. Outro, Manool Pereira dl}s Santos, da comarca do Guandú, 

( •) Dló;curso ;p11c~efldo na ordem do Qia." · 



19-

coudemuado a 30 aimos ern abril de 1P12, tambem foi indultado. 
O moomo se fez a mais oito .criminosos, no espaço de 2~ dias. _ 

O SR. DrocLECio BoRGES - E todos são _ agora ordenanças dos 
officiaes da Policia. · 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Ao passo que se indultam es.ses 
criminosos. . . _ 

O SR. DrooLEOIO BoRGEs - O Estado está fóra da lei, da Consti-
tuição. · 

O SR. ToRQUAro MoREIRA - ... abusando-:Ee da prerogativa 
outorgada pela Constituição . Federal aos Gove~rnadores de Estado 
para conooderem graça, amig:os nossos, graduados, chefes de família, 
fazendeiro.s, pharmaceutico.>, negociantes, são processa-dos sob o fLLu-
damento de haverem commettido crimes i~aginarios quando apenas se 
defenderam; e contra elleg ·se decreta, em um processo l'apido, a pri-
são preventiva, como em um cas<> de que ainda . hoje tive noticia, nor 
um · telegramma publicado no Jornal (00 Oomme1·oio, proveniente de 
Oachoeir~ do ltapemirim. Nessa cidade é juiz de direito o mesmo 
individuo- que ha poucos dias forçava um cavalheiro, que aliás não 
conheço e ia para o Espírito Santo levar uma mala com roupas de 
um 11enente do Exercito, .que lá está, a entregar-lhe a chave daquella 
mala, que ia ·· dentro de uma carta fecha-da da esposa do officiâl, e 
violava a -carta, e v-arejava a mala. 

Esse juiz de direito é candidato e vae ver realizada a sua aspi-
ração' ao logar de Chefe de Policia do Sr. Bernardino Monteiro ... 

São estas as garantias que nó.a outros temos no Espiri.to Santo! 
O Vioo-Presidente do Estado, Sr. Coronel Alexandre Calmon. 

eleit0 na mesma chapa que o Sr. Coronel Marcondes e indicado una~ 
uimemente pela Convenç!lo governista pata companheiro do Sr. Ber-
nardino Monteiro, preferiu as difficuldade-s xesnltante.s de sua attitude 
de_ opposicionista a manter-se· com a 1Útuação dominante e decla-rou 
que não acceitava ~>ua a indicação para Vice-Presidente, porque não 
podia acceitar a do · Sr. Bernar<lino para Presidente. O Coronel Ale-
xanclre Calmon e·stá sendo ' processado, não póde sahir de casa ... 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - Está ameaçado de morte. 
O SR. ToRQnATO MoREIRA - ... porque defendeu a sua vida, 

com -a.rma;'> na mão, na estação de Collatina, quando injuriado e 
a.ggredido por um -sold-ado de policia! 

Sr. Presi~ente, conheço a altura qua•ai inaccessivel de onde pon-
tifica sobre questões constitucionaes, o genio admiravel de Ruy Bar-
bosa.; mas nem por isso, acatando, como acato, a sua extraordinaria 

. superio.ridade e grande saber, o .~u parecer modificou a minha atti-
tnde, diminuiu a minha fé na vict-oria final da causa que nós, da 
bancada, estamos defendendo. . 

Em largos traços esbocei levemente a carranca hediond•a da SI-
tuação creada -no Espírito Santo pelos rodeTes estadnaes. 

O SR. DrocLECIO BoRGE.S - Pelo · jesuitismo. 



O SR. ToRQUATO MoREIRA - P artida1·io do regiiMn, não acredito 
que pa.ra o ca.'3o deixe de haver uma solução. Affirma-se, ·Sr. Presi-
dente, para provar o prestigio da situação dominante, que ella conta 
com quasi todos os Deputados estaduaes e com quasi todos os · Presi-
dentes ~ de camaras municipaes. Não esqueçamos, pm-ém, que quasi 
todos os Deputados estaduaes são os presidentes das camaras de suas 
localidade8. ,. 

São os meama'> indivíduos; mas que o não fossem! Com · esses 
processos eleitoraes, com as violencias praticadas contra os que se 
animam a divergir d-o. Governo, e com as seducções de que este dispõe, 
nwd•a mais natural de que contarem os situacioni'3tas com aquelles 

. governadores e Deputado-s estãdu·aes! 
· Poucos delles não defendem neste momento. lutando contra nós, 

os contractos lesivos á Fazenda E stadual. . . · 
O SR. DIOcLECio BoRGES - Apoiado. 
O SR. 'l!oR_QUATO MoREIRA - ... ne~ocios escandalosos, que, elles, 

o sabem, devem ser annullados! E o serão no dia em que eu puder 
ter, na direcção política do Espírito- Santo, alguma influencia. 

Ainda ha poucos dias o representante de um importante jornal 
carioca mostrava-me a carta escripta por um Presidente de Oama-ra 
Municipal, em papel timbrado do gabinete da Presideneia, a um 
Deputado estadual, dos mai.s chegadO's á situação, que andou aqui 
dando entrevistas mentiro-sas e imbecis, ca'rta em que aquelle pedia 
a esse Deputado que, nos negocias que estava arranjando aqui, in-
cluísse a concessão de uma e.strada de ferro, porqu~, até então, nada 
conseguira ! E queixava-se de um outro- Deputado estadual que se 
mettera no negocio e o havia atrapalhado! 

São desta qualidade os presidentes de conselhos municipaes c 
Deputados est~duae.s do E·spirito Santo, que formam o estado-maior 
do Governo e, repito, na luta que sustentam, não defendem ideaes, 
que não teem, princípios, que não respeitam, mas os proprios inte-
resses, vinculados a uma série de contractos, cada qual maÍJs e.'>Ciln-
da1oso. 

O SR. DIOCLECIO BoRGEs - Que tanto teem celebrizado o Go-
verno do E spírito· Santo ... 

O SR. TioRQUATO MoREIRA - ·Sr. Presidente, tenho exposto, em 
largos traços, a situação d-a terra que represento. Deixei a posição 
que tinha no ;seio do partido dominante, trocando-a pela de oppooicio-
nista que não transige, que não sa submette, que não entra em com-
bin~:~.ções nem accôrdos, porque era este o meu dever. 

Entrei na luta acreditando que no-- Espírito Santo ainda havia 
- e felizmente .tive a prova· disto - homellls capaze.s de arriscar até 
a vid<a na defesa de seus ideaes e do-s altos interesses do Estado. 

Acabo de descrever e provar qual é a situação real do Espírito 
Santo, e · o fiz, não com allegaçõe,s faceis de produzir, ma,., com do-
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cumentação publica constante da Constituição, das leis e dos p~pri~ 
jornaes officiaes. 

Confio que o regimen, no seu apparelho, não. seja tão . iJll.perfeito, . 
tão inflexível, tão defeituoso, que não tenha remedio para isso. E níi.o 
hesito, alentado por es,ga crença, em dirigir um appello aos altos pode-
res nacionaes, aos directores da política brazileira,. aos membro"' de 
todas as bancadas desta Camara e do Senado, para que com a sua 
indifferença, com o seu silencio ou com o seu descaso não desilludam 
a .um republicáno que ainda não duvidou, apezar do muito que tem 
soffrido, · dM -vantagens do regimen, e não levem ao seu espírito a 
mais cruel de rodas as decepções) Não é possível. E, quanto ao pro-
prio eminente · brazileiro, cujo parecer os nossos adversarios ,publi-
caram ha · dous dias, tão alto é o juizo que eu formo de S. Ex., da 
seu amor á liberdade, ao direito e á jll.stiça, que nem ne3te, nem em 
nenhum mommlto, sou capaz de suppôr que elle deixe de se impres-
sionar com a narração que · acabo · de fazer, provando que o 'Espírito 
Santo está fóra da lei e contra . a lei, fóra da Constituição e contra 
a Constituição, fóra da moral e contra a moral nos acto.s do E xecutivo 
e nos decretos do Legislativo estadual. 

D-i!ase. ha pouco que, apezar de reconhecer as alturas donde aquelle 
egregio patrício pontifica em quest~es constitucionaes, eu não me 
tinha modificado no caso do Espírito Santo, nem havia diminuído 
a minha fé. E o disse, Sr. Presidente, porque confio na sua lealdade 
e posso affirmar .que essa questão tem cutros aspectos que não foram, 
propositadamente, ventiladus na consulta. A lei, Sr. Presidente, não 
póde ser immor.al, nem póde ser feita de má fé. Nem para provar 
que ella não póde ser elaborada de má fé seria preciso que· esses codi-
gos civis modelares da Allemanha e da Suissa, considerassem a bôa 
fé, a pedra de toque para o juiz que tem de applica·r a lei. 

A lei a que me referi mais especialmente, é immoral. E' immoral 
pelos intuitos a que obedeceu a sua elaboração; é immoral ·pelas con-
Bequencias que · ·della hão de provir. Foi feita de má fé e clande;sti-
namente, coino mostrei exuberantemente á Camara dos · Deputados. 
A má fé está no cuidado qUe os Deputados tiveram de subtrahir ao 
conhecimento do povo, que se estava votando no Congresso H~tl!-dual 
uma lei eleitoral, e, principalmente, em occultar as disposições mon-
.struosas que ella continha ! 

A Constituição política do Estado do Espírito Santo estabelece, 
no art. 42 - aliás é este um a:apecto novo da questão - "que é 
ve'dado ao Congresso: 1°, decretar leis retroactivas ou de interesse 
individual que já esteja regulado em lei". 

Ora, Sr. Presidente, demonstrei que o.s membros do Congresso 
Estadual do Espírito Santo 13ão quasi todos P residentes das Camaras 
Municipaes e chefes da política local nog seus 'respectivos municípios. 
Referi-me a interesses de ordem subalterna que elles teem presos a 
contracto.s. 



.. ... L pi~se mais,~ qile elles foram os membros da Convenção e, por-
- tanto, indicadores da candidatura do Sr. Bernard.{no Monteiro . 

. ' 9ra, .Sr. Preside_nte, si elles teem todas essas ligações com a SI-
tuação !lominante; si antes de apresentado o candidato ou antes de 
s.e pr·oceder á eleição já affirmavam, em telegl'amma collectivo ao 
Uhefe da Nação, gue devia recuar de seu proposiio de negar apoio á 
·<!andidatura Monteiro e passar a apoiai-á, poyque, diziam, "nós somos 
~epres~nt·antes da opinião; a opinião ·quer e havemos de reconhecei-o; 
si de ante mão elles.. assumiam es.<;e compromisso, pergunto : 'não vae, 
:qo acto- que · praticaram, revogando a lei eleitoral ·de 1910, onde 
estabelecia , a data para a eleição do novo Congresso, do -que -
resultou que a competencia· do Congres30 do Estado, para re-
conhecer os candidateis eleitos para P~sidente e Vice-Presidente do 
~atado, fosse attribuida a elles propr.os e não ao Congresso, que 
se ia· eleger, como estava estabelecido na Constituição i· não vae nesse 
acto um interesse pessoal em garantir, pelo reconhecimento, que eiles 
avocaram a si· por aqúella lei, a investidura .dos candidato.<> .que apre-
sentar-am? E acaso ousará alguem affirmar ·que não seja uma immo-
ralidade praticada pelo Congresso essa alteração de datas? Parece-me, 
Sr . . Pre·sidente, não haveT a menor duvida de qUe estava no interesse 
desses _homens, que pouco · confiavam no resultado da noya eleição, 
-dada a profunda sci3ão produzida no seio de seu partido, ch:>mar 
a si, COI!fO chamaram, o reconhecimento da eleição presidencial. Por 
i'aso avocaram para suas pessoas funcções que não lhes cabiam, e i·:so 
no.s ultimas ·diaa do funccionamento do Congresso; e o fizel'am sorra-
teiramente, pois aquelles ·processos jesuíticos com que se fazem taes 
cousas,· inspiradas pelo genio do. mal que preside a todos esms arti., 
manhas, astucias, fraudes e violencias. 

Eis ahi, Sr: Presidente, qual é a situação do E spil'ito Santo. 
Para ella eu confio que o Congresso não deixará de tomar qualquer 
providencia. 03 meus sentimentos de republicano rião serão, espero, 
duramente feTidos pelo descaso dos poderes publicoa diante de uma 
questão deEta ordem, principalmente quando vejo agg~ ~avando todo 

·esse cortejo ·de factos dolqrosos a situação deprimento a que foi arra3-
tada aquella circumscripção . da Republica, em face, ne3te momento, 
da- questão financeiTa, da falta de satisfação de importantes compro-
missos contrahidos perante credores estrangeiros. Confio, sim, que · 
haja remedio e r1ão quero absolutamente acreditar que dea~te de 
factos como estes a oppo·3Íção do Espírito Santo ou de outro qualquer · 
Estado, soffrendo, como soffre •aquella, esmagada, por uma . série de 
violeucias, fraudada em · seus direitos, desrespeitada em 3uas garau-
tiaJa, offendida na sua liberdade, EÓ possa sahir desta si tuação, ou 
indo, genuflexa, beijaT em uma adhesão vergonhosa, a mão que esbo-
fetea ou então levando os seus adeptos a tomar armas, faoondo a revo-
luçãd· e jogando a propri-a vida . . (Muita bem;. 1'fl'l!WÍto bem. 0 orado·r 
é vivamente cwmprimenthdo p,e.!os e<JUegas presentes. ) 
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. Teleg:rammas: (*) . · . . , ~. -• ~ 
Vi do ria, 23 de maio. · _:_· Presidenté' O amara · Deputad~s ·:-· .. H!V 

_ Qommunico V. Ex. para que a Oamara e ·q· ]?'aiz o '"saiba~ ·_ql,l&~. 
neata -capital _passam:-.se facto.s indignos mesni.6. d'ª p::óssa j~ ~ID.. <te" . 
_preciada civihzaçã.o. k15im é que premedi:tadâmente, .ho'l?-teríi, ~: 2.o ' 
.horas, foram apagadas as luzes .a : qu~' seguiu::s(:( ~orte" .tiroÚlio, , ~
nhecell:do a cid.ade em estado de sitio ·perfeito·; o· jornal dà. Ôppo~iÇ~ó 
cercado, todos cidadão.s que sahem rua corridos policia:; r~~d·a .an:iiada 
car~binas ~do intuit? obstll:l'_ posse verdadei~o eleit(), ·povo. ~: Pi- 1 nhe1ro J umol', no mais confll'mo telegramma pas·sado "j>élo Oop,gresso 
Estadual. Eu mesmo me acho sem garanti!!-s de vida. Saudações. -
Deputado Pawlo Me.llo. _.:_ Inteirada.- · 1 ·- . ·• · _· .. , 

. Victoria, 23 de maio .- Presidente Oamara Deputado.s _: Rio .. 
- Viemos presença V. Ex. nome Congresso Legiislati'vo Estad.o, na ' 
qualida-de Deputados eleitoo, narrar factos occorridos esta noite, . pedir 
garantias sociaes contra inauditas violencias praticadaS pelo· Governo ·, 
.Est-ado. Hontem, primeiras hóra.. noíte começa·ram circular bóiltos, 
terroristas · entre quaes suppressão luzes, espingardeamento opp.osic~o~· 
nistas; de facto oito horaa noite cessou completamente· llii . ci<l.a·M~ roni~ · 
peu poli-cia enorme fuzilaria . . Foram inter.rompidwa ·conimuni-caç<;íes . 
telephonicas, estabeleceu..,se então panico geral; ficando 'cidade do;üi~ t 
nada _durante toda noite terror, espalhados pela mesma policia. innu~ ·
me:ros assalariados Governo; movimento rompeu quando nÕ. . Hotel 
Internacional se achava Dr; Pinheiro J unior em visita yarios Depu-· 
ta-dos, ficando todos que o acompanhavam · impo3sibi!itadós regressar· 
residencias durante toda noite, edifício Tarde, orgão opposicionista, 
foi espingardeado· hoje seis horas, numeroso ·'contingente policial. cer-
cou edificio redacção, officinas que continuaram .sitiadas ~ sein mínima . 
garantia para emprega-dos, redactores, · i:inminencia empastellamento. 
Todos estes factos foram ·praticados Governo para impossibilitar hoje · 
posse Dr. Pinheiro Junior e Alexand·re Oálmon, Presidente e Vice-
Presidente eleitos do E~tado , sendo força-dôs empo•asar-se ·ed.ificio pár-· 
ticular. Pedimos V. Ex. urgentes garantias vida. ContiJ:iúa terror. 
Saudações. - Jo.2:quirri · Guilmariies,~ ·Presidente. - F'lav!W PesiSoa., 
1° Secretario. - Ma!rW A.gu.i rri, 2° Presidente. - ·Joaquim Syrio, 
Vice~ Presidente. ~ Deputa<Ws Luiz A111J8rico . . --'-. A:thur Vellozo. -
Pen,2 Li:ma.· - CelJso C.abnon. - SanaaJrrvenfiJ -Vieira Macl11J,do. - · 
IàdJefotnoo Mirami!a. - Rocha Tava-res; - Duklia ·A_guriar. - José 
E!Jpiroo'la. -- Paula Motra.es. - _Arth-uT Cout1:nhlo. -· Ald'tlno Pa!h•a. 
- Araujo Silva. - Berafim "Tib'ilrrcio. - Inteirada. · 

( •) T eleg;rammas remettldou á )Ilesa da ç;am~:r_a dos Deputados e -!i-do;; na 
hor:a··do · ex.ped:ien te da sessão. . . . 

·• 
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O Sr. Torquato Moreira ("') _:... Sr. Pn~sidente, o · Senador 
~lo Man:-anhão, Sr. Dr .. Femando Mendes lle Alme.:W.a, dand.o .a 
A Rua uma entrevista, publicada naquelle vespertino de hontem, 
depois de manifestar-ge francamente contrario á creação de novos 
impostos ou aggravação .dos .actuae.c;;, fez as seg~uintea declarações: 
"Temos agora essa embaixada pomposa ao Rio da Prata. Si é neces-
sario, urgente enviai-a, que se faça tudo com simplicidade e que não 
nos pese muito no Theaouro." · 

O Sr. Mendes de Almeida fez referencia aos chamado,c;; "casos" 
nos Estados, como tambem outros ta:hto.s motivos -de gastos inuteis, e 
accreacenta: 

"A situação no Espírito Santo, por exemplo", pergunta S. Ex., 
"quem -a creon l" Com que dinheiro os opposicionistas alliciam ja-
gunços, compram armas e munições e sustentâm a su.1 capangad.a ~ 

Essas interrogações ficaram no ar. Fel-'1113 S. Ex. porque não 
acredita que todos os recurso.s com .que contam os opposicionistas. 
espirito-santenses tenham ~~ahido dos proprios bolsos, pois nessa época 
o dinheiro não anda tão facil de ser adquirido para ser gasto assim 
tão largamente ... " 

Como a Camara acaba de ver, ha nestas palavras do nobre re-
presenta-nte do Maranhão no Senado da Republica; uma insinuação 
gravissima, pois tanto vale querer ligar ou subordinar as despezas 
feitas pelos oppo.sicionistàs do Espirito Santo, na defesa dos seus 
interesses, dos seus direitos e até das sua-s vidas, com a embaixada 
ao Rio da Prata, que S. Ex. qualificou de pomposa ... 
· O S:a. CosTA REGO - Queria talvez pa;ra elle. 

-ü S:a. To:aQUATO MoREIRA - ... com a ·crise do Thesouro e com 
. o augmento do.c;; · impos~os actuaes ou a, creação de novoa. 

Duas vezes, Sr. Presidente, os jornaes desta Capital publicaram 
a grave aecusação feita ao Sr. Presidente da Republica de estar S. Ex. 
fornecendo dinheiro á opposição do Espírito Santo para perturbar 
a ordem, combatendo contra a situação dominante naquelle &tado 
c de uma della·s até, lembro-me bem, chegou-se a affirmar qeu S. Ex. 
nos havia dado 1. 500 conto.c;; para essa despeza . 

. Como, Sr. Presidente, si alguem acreditasse . possi'Vel haver o 
caso do Espírito Santo, tendo nós opposicionistas 1. 500 contos para 
gastar com elle ! Em tal hypothese nem o. caso teria existido ... 

Sr. Presidente, foi uma accusação muito grave, mas por ter par-
tido de quem partiu, entendi que não a devia levantar. Agora, porém; 
a cousa muda de ·figura, quem perfilha essa opinião, quem faz a 
insinuação é um Senador da Republica·, é exactamente o Presidente 

( •) Este discurso não foi revisto 1>elo orador e foi proferido , na hora do expe-
diente. 
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da alta Oommissão do 1Senado, que tem de .dar parecer sobre o cwso 
do Espírito Santo. · 

Ponho de pa:rte o direito que já me assiste, por essa manifestação 
de S. Ex., de inquinar de suspeita a sua opinião, em qualquer parecer 
dado pelo illustre Senador sobre o caso, tendo-se S. Ex. antecipado, 
como se antecipou, tão exaggeradamente apaixonado. . 

. O SR. MAURICIO DE LAQERDA - Que quer: o regimen monteirista 
é o de conde papalino e o Sr. Fernando Mendes é tambem conde do 
Papa. E' lé com lé, cré com cré... · 

O SR. ToRQUATo MoREIRA ·- Eu não vim á tribuna .sinão para 
solicitar daquelle nobre Senador da Republica a fineza de declarar 
francamente tudo quanto S. Ex. sabe a proposito da origem do di-
nheiro, muito ou pouco, gasto pelos opposicionistas do Espírito Sànto, 
na defesa dos seus direitos, na campanha que veem suatentando ha 
quatro mezes. . .: 

Não era possível, para honra da Republica, que essa insinuação, 
feita em entrevista dada a jornal, por um membTo do Senado que 
desempenha naquella Casa alta funcção e que além disao é membro 
de uma bancada, tendo por chefe querido e acatado o honrado e inte-
gro Vice-;presidente da Republica, Sr. Urbano Santos. que, com cer-
teza, não partilha dessa opinião, em relação á probida~e do digno 
Sr . . Presidente da Republica; não era possível, repito, que essa cen-
sura, que essa · iminuação deprimente para o;s creditas do paiz e ainda 
n:iais para o carader integro e J)Tobo do honrado primeiro magistrado . 
da Naç~o ficasse circumscTipta _á publicação da Rua e não houvesse 
quem provocasse o honrado Senador da Republica a vir declarar, 
abe·rta· e claramente, sem reticencias nem restricçõea, de onde S. Ex. 
houve qualquer infDrmação que porventura o possa autorizar a acre-
ditar que os opposicionistlis do Espírito Santo tenham gasto dinheiro 
do _ Thesouro, armando, não jagunços, como diz · S. Ex., mas amigos. 
eleitores que não estão sinão defendendo as suas vidas, alg111mas já_ 
sacrificadas, os eeus direito.'!. que são tão sag1•ados e tão re-speitaveis 
quanto os do hon~·ado Senador pelo Maranhão. 

Sr, Presidente, é doloroso que eu me encontre na contingencia de 
vir levant;:tr esaa aceusação ou, ·antes, essa insinuação, principalmente 
sendo ·ena .lançada á publicidade por um repreSentante da Nação. 

Devia. porém,. ser assim mesmo. Quand<J entrei ness•a campanha, 
que custe o. que custar, hei de levar até o fim, já o declarei uma vez. 
não foi porque tivesee a certeza de ganhar: foi porque para ella me 
a:rrastava o meu dever, e' eu não sei recuar deante do meu dever; 
para ella me arrastava a ·oolidariedade com ·os meus amigos perse-
guidos, ãquelles que Já sete vezes me enviaram a esta Casa como seu 
repreEentante; para ella me arrastaram os mem sentimentos de honra 
e de altivez, que não transigem com os poderosos sej-am quaes forf'm 
elles, e '>Eljam quaes forem os meios de seducção e de conquista de 
que possam lançar mão, nesta como em o~tras occa-siões. 



Parecer da 
Com missão 

de Constituição 

Por ·mais doh:>row que seja .sentir-'ine forçado a vir - á tribuna 
para levantar esta insinuação do honrado Seuadar J>elo Mar-anhii.o, 

,-que -é o P residente da Commissão que terá ·de dar paTeOOr sobre ·a 
.. questão do Espírito Santo, --e que já se apaixona ao ponto de julgar 
o Sr. Wen()esláo B-raz capaz de fornecer dinheiro á opposição para 
armar jaguns;os e capanga-s, por mais · doloroso que me reja. repito, 
tenho, para eo:D.-solar-me desta, como de todas as derinis decepções, 
a seguran~ de que estou· nobremente cumprindo o meu dever e que 
não se-rão os interes.."e.i! de certa ordem que me farão recuar do cami-
_nh~ que Emcetei. · il · · I 

.. ' tSr. J?.residente, a oppo.sição do E-spirito Santo é realmente pobre, 
.mas .o nobre senador pelo Maranhão conheee quem está dirigindo 
o }ll.Ovirri.ento · opposicionista naquella terra: são dons companheiros 
ode S .. Ex. : os Srs. Senadores João Luiz Alves e Domigos Vicente, 
seus eorreligionarios politico.s; e dous Deputados Feder~res, Srs. Paulo 
de- Mello e Dioclecio Borges, seus correligionarios políticos, tambem, 
S .. Ex. não tinha o direito de se exprimir deasa fó-rma desrespeitosa 
e infamante contra, não -só o Sr. Presidente da Republica, como tambem 
contra o.s opposicionistas. Toodo mundo sabe, Sr. Presidente, que o 
honrado Chefe do Estado eM incapa~ de desviar dinheiros publico3, 
fosse para o que fosse, quanto mais para offerecer aos opposicionistas 
do Espírito Santo meios de armar jagunços e cap~nga•a para. pertur-
barem . a ordem! ; · 

·Póde· o Sr. Fernando Mendes; illll;Stre SeD;ador da &publica, 
tomar ia deliberação que ·quizer no· caso do Espírito Santo, apaixo-
nar-Se_ á vontade, escarnecer da pobreza dos opposicionista:a daquella 
ter.ra, pobreza que honra a todos elles; ~ ·que, p6de. bem ~r amanhã 
concorra como elemento decisivo para: que sejam vencidos, exacta-
mente por lhes faltarem armas e 'munições. ('Mwito b-em; mwito bem;) 

SESSÃO DE 26 DE MAIO 

. . . ~ . . . 
IM.A.NIDA _ARCHIV AR A JMID.'liSAIGEM DO SR. rutESIDE~"''E DA. R~HLICA 

SOBIRE O OA'SO PIOIUJtl'DOO DO ES'l1ADO J)Q ESPliRITO SAN'IlO; COM: 
A.S «RES'IlRICÇõES• DOS EIRS. ~ IMOA.CYIR E GO:\'ÇA•LV'ES MAIA. 

EXPOSIÇÃO 

· 'A' ' Commissão de Constituição e Justiça foi presente a Mensagem 
de 3;1. de maio proximo passad'o, do Sr. Presidente d.a Repu;blica, re-
mettendo cópia . dos telegrammas recebidos dói( Dr~. Bexnardino de 
Souza. Monteiro e José ·Gomes Pinheiro Junior, "referentes a assum-
pto'· de exclusiva corilpetencia do Congreaso N acidriiUJ para serem to-. . 
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mados na consideração, qu~ . em · sua sabedoria, o Poder Legislativo 
julgttr acertado". 

Examinados esses documentos, .erifica-Se que o as.~umpto nelle -
tratado é a posse que cada um daquelles cidadão:a affirma haver to-
mado .do cargo de Presidente do E~tado do Espírito Santo, a 23 de 
maio ultimo, julgando-se ambos legalmente eleito.~ e legitimamente 
reconhecidos e proclamados pelo pode: competente. 

· Do simples eiJ.Unciado de semelhante situação resulta uma ano-
malia, que é forçoao aos poderes politieos federaes detidamente exa-
minar, pois não é possível a coexistencia de duas ·autorida.des •supre-
mas no exercício de um só ramo do poder publico, sem completa sub-
versão da ordem política. 

Tratando-se de uma ·dualidade ·de presidentes originada em uma 
duplicata de asEembléwa legislativas, teve razão o Sr. Presidente da 
Republica em trazer <l litígio ao conhecimento do Congresso Federal 
para que este verifique si ha necessid~R·de de intervir · em favor do 
Governo legitimo, depQis de ter examinado ás condições legaes com 
que ambos disputam essf!, qualidade. . 

Quer os que consideram a dualidade de ·governos e de asse~bléa.-, 
nos Estados corno uma subversão da fó:ro <t rep'ublícaJn fede ~at iva para 
enca:beça.r no Íl.. 2 do art. 6° da. Constituição o direito excepcional 
de intervir a Uniã.o em seus negocios peculiares, quer nós outros, 
que a consideramos a rn ai.s característica das desordens constitu'Co-
naes, para enquadrai-o no n. 3 do mesmo artigo e tornai-o dependente -
da requisição de qualquer dos tres poderes locaes, uns e outros -esta-
mos de accôrdo em que ao. Cong:rwso - e. não ao Presidente da Repu-
blica ou ao Poder Judiciario Federal ramos componentes da expres-
são _"-Governo Federal", empregada no texto daquella disposiçã() 
constitucional - cabe a ta~fa de decretar a intervenção. 

Este ponto de doutrina constitucional já se vae tornando pacifico ' 
no ambiente político e jurídico do paiz, poia raros são os que aind 1 

pen:aam quê aquella expressão é sempre, em todos os casos," · refe~nte 
ao Poder Executivo. - · · · · : · 

Essa tem sido .a interpretação dada em todos os variadü:a casos 
que pa.ssaram pelo Congresso Nacional, inclusive, qúando se encam-
pou o acto d.espotico do pas3ado Governo - intervindo violentamente 
pam depôr de suas funcções o Governo legal e a assembléa legitima -
do Estado· do . Ceará --' porque, mesmo n~<>e caso; extraordinario e 
evidentemente ·exorbitante, só uma faculdade suppletol'Ía da compe-
tencia do Congresso foi reconhecida., no inter vallo ·das sessões. ao 
Presidente da Republica. Esse pernicioso facto, porém não constituiu 
l!em con•atituirá um precedente a ser invocado. 

Sobre o modo de entender a expressão - fórma republicana fe-
d~rativa - a que se refere o n. 2 do art. 6°, tenho reiteradamente e 
convictamente sustentado que ella significa a manutenção do regimen 
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institui do pelo art. 1 o da Constituição, quando determinou que elle · 
· fo.sse repreoontativo, livre e democratico e creou indissoluveis os · laços 
federativms. · · 

Quanto á competencia do Congresso N acionai para conhecer clo 
cwso occurrente, parece, portanto, não haver mais quem .a ponha em 
duvida, principalmente depois que se tornaram lamentavelmente fre-
quentes os conflictos de poderes nos Estados, nascido,s dos choques 
de ambições desmareadas, que. se não ·conformam com a clenota elei-
toral. 

E' excusaclo, pois. reproàuzÍT aqui os argumento1a em que tal 
competencia .se baseia, bastando examinar qual deva ser a acção clesse 
orgão do Governo Fecleral, dada uma dualidade de poderes locaes 
em um dos Estado,s Federados. · 

Quando, a 3 de fevereiro de 1915, prof.eri p~rante esta . Com-
mi•ssão meu voto sobre o projecto de intervenção no Estado do Rio 
de Janeiro, tive ensejo de externar o seguinte conceito: · 

"9s casos de' dualidaJe~do · poder publico .e'ltadual decidem-se 
· por preferencia legal; e o poi!er federal chamado a decretar a 
legitimidade de um delles. para amparal~o contra as pretenções 
·do contendor, tem de examinar a legislação do Eatado, regmladora 
da investidura 110 carp;o que disputam, para saber qual delles a 
recebeu na fól'llla da lei eatadual. Essa preferencia não é arbi-

r . • trana. 
E' neces.sario,. pois, ir ás mais rernotas urig-ens da ~ituação con-

fHctu.osa buscar as razões de de.cidir dentro da lei, unica maneira 
de respeitar a autonomia do consocio da Federação cujos nego-
cios peculiare:s são excepcionalmente tratwdos pela Uniã•o, em 
beneficio da bôa ordem social e da estabilidade legal do regimeil 
federativo." 
Mantendo para o caso a-ctua] a mesma orientação, devo, entre-

tanto, · ,s·alientar os cara·cteres da dualidade dos poderes locaes· para 
es~abeleéer o criterio da intervenção federal. 

Nos casos de dualid:ade 'ha sempre um gover:qo de facto e nin 
governo de direito. · 

Governo de . fa.cto é o que · tem a po'sse do poder, que mantém 
e dirige o ;appaTelho administrativo, que tem ás suas ordem· a força 
publi_ca. que dispõe dos cofres publicas, :recolhendo a Teceita. e effé-
ctuando a,s despezas. que supeTintenJe a Ordem publica, garantindo 
os diTeitos e .liberdades dos cidadãos, que exerce, emfim, a.s attribui-
ções inherentes ás funcções de governar o departamento da Feder-ação, 
que O'beece á sua autoridade. quer tenha usurpado esse mando supre1i1o, 
por meios violentos. quer o tenha pacificamente recebido das mã0'.3 
Çlo ·seu antece~asor. E', de facto, um governo. pOI'que 11:0verna o. povo, 
tendo em suas mãos todo o mecanismo da publica administração. 
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Governo de direito é aquelle que, na fôrma d•a Constituição e das 
leis do Esta:do, recebeu a investidura política do poder competente 

. para dal-a. :. : . ! :~ ;::1 
Si o governo de direito está fóra do poder, que lhe foi u.~urpado 

por um detentor, feito governo de faeto, é dever do Governo Federal 
intervir na cireums<rripção em que isso oo dê, para pôr na posse do 
poder o legitimo titular delle e sustentai-o contra o usurpador. 

Si, porém, o g(lverno de facto é, ao mesmo tempo, governo de 
direito, deixa de existir a dualidade, cessa para a União o direito de 
intervir e só resta ao Poder Executivo o dever de attender ao pedido, 
que esse governo lhe faça, nos termos do n . . 3- do art. 6° da Conati-
tuição, para restabe.lece·r a ordem material e a tranquillidade publica 
do Estado, quando alteradas ou perturb9;das . . 

Posta a questão nestes termos, que me parecem preci~os e inso-
phi-amaveill, passo a expôr, em referencia á dualidade de governo.~ do 
Estado do Espirito Santo, as circumstancias de facto e as disposições 
das leis, que deram origem á situação conflictuo,ga. 

Os partidarios do Sr. Pinheiro Junior fazem nascer o dissídio 
politieo do acto do Congresso Legislativo do Estado, que, reformando 
a lei eleitoral, adiou para 3 de maio a eleição de · Deputados que ante-
riormente se effectuava a 9 de janeiro, e ·resumem a sua· argumen-
tação na Eeguinte indicação, apresentada a eata Cama-ra pBlos 
Srs. Deputados Paulo de Mello e Diodecio Bor~s: 

"Indicamos que a Commissão de Con•stituição e Justiça da 
Camara interponha seu parecer, tendo em vista o art. 63 da Con-
stituição Federal, sobre a constitucionalidade do aeto do Con-
gresso Legislativo do Estado do E.':!pirito Santo, transferindo de 
9 de janeiro para 3 de maio do mesmo anno a data das eleições 
-de seus membros. (Lei n. 1. 008, de 30 de outubro do corrente 
anno.'J . . 

Em vista dos arts. 30 e 32 da Constituição do Estado, o 
mandato dos Deputado.~ ao seu Congresso durará tres annos, co-
meçando Q.Om a expedição do diploma e terminando com a apura-
ção da nova eleição. (Reforma constitucional de 13 de maio de 
1913.) 

Ora, devendo realiza.'l'-se a eleiÇão em 9 de janeiro, (lei 
n. 717, de 5 de dezembro de · 1910), o Cong'resso . . votando a 
lei que a adia para 3 de maio, J:!rorogou o mandato de sens mem-
bros, que, por esse acto, virão a fazer o reconhecimento do P.i·e· 
sidente do Estado, que deve se realizar a 13 de maio 1P 1916, 
quando já decorreram os tres anno.~ oomtitucion.aes da :ma exioa-
teMia, pois, sendo eleitos a 9 de janeiro de 1913, em 9 de feve-
reiro do mesmo anno fez-se a apuração e foram expedido~ diplo-
mas aos mais votados. 

Não obstante, eontinúa em vigor a lei e, em vista d11~ suag 
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disposições não <e effectuou a eleição de Deputados estaduaes 
no dia 9 de janeiro. · (Art. 22 da lei n. '71'7 , de 5 de dezembro 
de 1910.) 

Em face de todo o exposto e das disposições . da~ Constitui-
ções da Republica e do Estado, bem como em vi>ata dos textos 
das leis do Estado, que interessam o a~.~umpto, pergunta-se: 

1°, exi<>te alguma inconstitucionalidade nas disposições da 
lei n. 1. 008, de 30 de novembro de 1915? 

2°, no caao affirmativo, qual é ella, 
3°, o mandato dos actuaes ·Deputados estaduaes está extincto, 

independente de nova eleição e da expedição de diplomas aos 
novos eleitos? 

4°, o actual Conl§resso póde em sessão extraordinaria veri-
ficar os poderes do Preaidente que fôr eleito em 25 de março 
proximo e recqnhecel-o, dando-lhe · pos~e em seguid·a, conforme 
dispõe a Constituição do Estado e a lei eleitoral n. J • 008, de 30 
de novembro de 1915, vigente no Estado?" · 

Esta indicação não teve andamento na Camara, e, ainda que 
tivesse, não daria solução á questão proposta, porque não é attribuição 
do Congresso N acion·al decretar a inconstitucionalidade da~ lei s e~t.a
dúaes. Ao demais, Ú'lm esta Commissão invariavelmente opinado· pelo 
Hchivamento ·de consultas semelhantes e com ella ·tem a Camara 
concorda-do. 

Â divergencia, porém, era anterior á lei em questão, tendo por 
causa a escolha dD.s candidatos á sucooasão do Sr. Marcondes de Souza ; 
e, porque ness:1 escolha não havia 'accô.rdo das diversas corrente;a 
situacionista,s do Estado, deu-se .a scisão partidaria e o Cong:-esso 
do _ Estado . em sua qua;si unanimidade, partidario do candidato offi-
cial, tratou de acautelar os resultados do pleito presidenci~, votando 
uma lei eleitoral, garantidora dos interesses de sua facção. _ 

Os opposicionista.~ li.{loimaram o acto do Congresso E atadual, 
traduzido na lei n. 1.008, de 30 de outubro de 1915, de chndef'tino, 
ou. pelo menos, de inconstitucional, ou, quando nada, de -immoral, e, 
considera.ndo-o insubsistente por esses vícios, quizeram applicar ao:a 
actos eleitoraes que praticaram o di~posto . na lei anterior p:or aquella 
revogada. Assim sendo, a 9 de janeiro, · di'a marcado na leí_ de 1910 
para a eleição de Deputados, deviam ter organizado mesa;,; e feito o 
recebimento dos votos para aquelles cargos, o q1.1e, entretanto,_ não 
realizaram. porque as mesas, compostas de partidarios do Governo, 
não Ee reuniram, na convicção de que a lei em v_igor era a n. 1. 008, 
de 1915, que havia marcado novo dia P!Lra a realização daque:llas 
clei~ões. Não houve, pois, eleições de conformidade com a lei anterior 
á lei impugnada. -

De aecôrdo com a lei n. 1. 008, . a 25 de março procedeu--se á 
eleição de Presidente e Vice-Presidente do Estado, e, a 3 de maio, 
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á· eleição para Deputados ao Cong:-esso E~tadual, comparecendo a ella 
o'pposicionistas e governistas e suffragando os res·pectivos candidàtos. 

A 24 de abril, na fórma da. me3ma lei, deve faz.ar-se a apuração 
da ele~çãa presidencial por uma junta composta de pre':lidentes de 
camaras mup.icipaes, pelo menos 15, dos 31 existentes. 

Os governistas, reunidos na eéde do gove::-no municipal da capit:Il . 
com 22 pm3identes de camara.s, gárantidos por habeas-corpus do Su-
premo Tribunal Federal, apuraram ·a elei'Ção presidencial e diploma-
ram os Srs. Bernardino Monteiro e Antonio Athayde, como eleitos 
Presidente e Vice-Presidente do Estado. ·Os opprisicionistas, reunidos 
no mesmo ·dia, em outro edificiQ, ... organizaram a junta -com tres ·pre-
sidentes de municipalidades e 12 vereadores ou supplentes de muni-
cípios onode não tinham os presidentes e diplomaram como Presidente 
o S-:-: Pinheiro Junior e Vice-Presidente o Sr. Alexandre Calmon. 

Até esse acto eleitoral, governistas e opposicicnistas, quanto a 
·datas e ·prazOia, seguiram a.':! prescripções da lei ' n. 1.008, de 1915. 
Mas · como a 13 de maio devia ser feito pelo Congresso o reconheci~ 
menta do Presidente e Vice-Presidente, eleitos a 25 de mar'ÇO e diplo-
mados : a 24 de abril e, não podendo ainda haver Deputados diploma-
dos, porque, por essa lei. art. 108, só a 2 de junho corrente se fà:-ia 
a apuração, entenderam· o.s opposicion~stas que a !ipu ração da eleição 
congressional, realizada a 3 de maio; devia ser feita dentro de 30 dias, 
nos termo.s do art. 90 da lei n. 717, de 1910, e não, precisamente, no 
trigesimo dia, como marca a lei n. 1. 008, e assim prat icaram. 

· . Desta fórma·, reuniram sua junta apuradora, logo após o dia 3, 
diplomaram seus Deputado3, este':! fizeram o · t rabalho de reconheci-
mento dos proprios poderes, instdlaram o Congresso em sessão extra-
ordinaria, procederam ao reconhecimento · do Pres.idente e Vice-Pre-
sidente do Estado, e proclamaram, a 13 de maio, legitimamente elei-
tos para tae.s cargos o3 Srs . . Pinheiro Junior e Alexandre Calmon. 

'Por seu lado os governistas, autores da lei 'eleitoral n. 1.008, 
que adiou a eleição dos Deputados e a expedição d-os respectivos diplo-
màs, para 3 de maio e 2 de junho, reuniam o Congresso anteriormente 
elei~o, faziam o reconhecimento de poderes presidenciaes e procla-
mavam legitimamente eleitas :rresidente e Vice-Presidente orlo Estado o.s 
S.rs. Bernardino Monteiro e At.hayde. 

No dia 23 de maio e.ntregav_a o Sr. Marcondea de Souza, no iespe-
- ctivo _palacio, na cidade da Victaria, em . presença de autoridade.>, 

magistratura do Estado, consules estrangeiros e representantes de di .. 
versas classes sociaes, ao Sr. Bernardino Monteiro, emposaado pelo 
Congresso antigo, o Governo do Estado do Espírito Santo. e esc:e o 
assumia, eín toda a sua plenitude, podendo manejar todo o app':lrelho 
· administràtivo que, até então, manejara, sem· contraste, seu antecessor 
' constitucional. · 

· No mesmo '·dia e ua mesn~~ cid~de da Victoria. tomava pos;;:e da 
Presidencia, perante o Congresso que o reconheceu, o Sr. Pinheiro 
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Junior, e, logo depois, tramferia a séde do seu governo para a villa 
Colatina, ahi deixava em exercido o Sr. Alexand'l'e Calmon, seu sub-
stituto, e retirava-se para esta Capital. • 

Por esta succinta exposição de actos e factos, vê-se que o Presi-
dente Bernardino Monteiro tem sob seu Governo e jurisdicção t()do o 
territorio do Espírito Santo, com excep·ção de Colatina e seus ·arre-
d()res, onde, por intermedio do S r. Alexandre Calmon, _governa ó 
Sr. Pinheiro Juni()r. 

Eis como Se diz haver, no momento actual, dous presidentes e dous 
congressos no Esta·do do Espírito Santo. ' 

. Fazendo applicação do criterio estabelecido no começo desta expo-
sição, temos de concluir que o Hr. Bernardino Monteiro l"etme todos 
os requisitos essenciaes para que o re<:onheçamos como Governo de 
facto naquelle Esta·do da Fedenção, pois, de facto é elle quem detem 
o poder publico, .quem 'governa, quem a·dministra, o que, aliá•s, é incon-
testavel e . está no conhecimento de todos. 

Resta-nos examinar agora a faoo legal da controver:sia governa-
J]]ental. para sabermos qual dos governos é () Governo de direito, isto 
é, qual (lelles recebeu a investidura do pooer competente para dal-a, 
na fórma da Constituição e das leis. 

Para ser Presidente do Estado do Espírito Santo, exigta a l'eSpe-
ctiva Constituição, aMm de condiçõe.s essenciaes de .elegibilidade e 

. outras, cuja apníciação compete exclusivamente ao po:der '\Terificador, 
que tenha sido o candidato eleito por suffragio direcoo e maioria 
absoluta de votos (art. 47), em eleição realizada em tooo o Estado a 
25 de março ·do ultimo anno, do período governament al (art. 48), que 
ten~a . seus podere.s reconhecidos pelo Congresso ( art. 41, n. 2). 
~ que seja empossado, a 23 de maio, pelo mesmo Congresso, reuniJ.o, 
com qualquer numero, em sessão ext.raordinaria e solemne (art. 54), 
competindo privativamente ao Congresso, pelo . art. 39, n. 3, lettra l, 
legislar sobre as condições e o processo das eleições para os cargos 
estaduaes e municipaes, garantida a representação da minoria. 

Das exigencias constitucionaes foram .satisfeitas as que se refe1-em 
ao suffragio directo e á maioria absoluta de votos, pois a apuração 
de cada uma das juntas (fá ao respectivo candidato mais do dobro dos 
votos contados ao adversario; foram igualmente satisfeita.':! no que 
diz l"eapeito ao dia de eleição e da poS'le e quanto ao proce.sso eleita:ral 
até á apuração, exclusive. 

-:--_ Desse acto eleitoral efn. deante, apparece a duplicata de diplo-
mas de presidentes, proveniente ·da duplicata ode junta•3 apura-
doras. Como essas juntas .se organi'zaram já acima ficou dito, não 
sendo · possível contesta:J.· que, nos termos da lei, só 1 funccionou 
a que diplomou o Sr. Bernar~Hno Monteiro, composta de 22 presi-
dentes, dos 31 existentes. 
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Quanto ao poder -verificador, o Congresso, nenhuma duvida tenho 
em affirmar que não tem existe~cia legal o que proclam{)u presidente 
o Sr. Pinheiro Junior, pelo a seguintes m_otivos: 

_ 1°, sendo os votos ·dàdos aos Deputados que o constituem rece-
bidos pelas mesa~ eleitoraes o-rganisad·as -no dia 3 de maio, a eleição 
'foi feita em virtude da lei n. 1.008, de 30 de outubro de 1915; 

2°, a lei n. 1.008,. marcando para a apuração dessa eleição o 
dia prefixad{) 2 ue junho, não póde, em hypothese alguma, servir de 
amparo a dipl{)mas expedidos a Deputados em dia anterior áquella 
data; •· 

3°, não havendo diplomas legutlmente expedidos, antes de 2 de 
junho, não poderia o novo Congresso ter-se reunido a 13 de maio para 
reconheeer poderes do presidente eleito a 25 de março. 

Assim, pois, somos força•dos a concluir que ao Governo e ao 
.Congresso dos opposicionistas com a séde provisoria em_ Villa Oolatina 
faltam os característicos de exi.stencia legal, como lhes escasseiam as 
condições de Governo de facto. 

E' ágora o ensejo -de investigar si ao Congresso e, portanto, a{) 
governo dos situacionistas a cuja frente :ae encontra o Sr. Bernardino 
Monteiro, faltam igualmente as condições essenciaes de legalidade, 
de -que os arguem, com impressionante argumentação, seus adver-
sari()s, . · 

.São pontos capitaes a examinar os seg·uintes: 
1. o A lei eleitoral n. 1. 008 é clandeõtina, foi votada com pre-

terição das formalidades regimentae.s e é, por isso, inconstitucional? 
2. 0 Adiando essa lei a eleição de Deputados para 3 de maio pro-

rogou o mandato dos congressistas? · 
3. o Essa pro.rogação -de funcções é inconstitucional e como tal 

invalida oa actos praticados no lapso de tempo accrescido pelo adia-
mento? 

·Como .se vê, cada uma dessas perguntas é, por si só, um assumpto 
' interessante e susceptível de largos desenvolvimentos e explanações 

.que, entretanto, certamente não caberiam nos estreitos moldes de um 
parecer, por sua natureza, resumido e concis(). 

A importancia das questões suscitadas fórça, todavia, a estudo · 
mais desenvolvi-do do que as simples apreciações que, de outras. até 
agora, teem ·aido feitas, tanto mais quanto, de notav~is jurisconsultos 
patrios, ha brilhantes pareceres sobre as duvidas constitU:cionaes, levan-
tadas pela .situação dos poderes publicos do E.spirito Santo-. 

, Da clandestinida;de da lei espulto-santenae n. 1.008, de 1915, 
tratou o illUJatre Deputado Sr. Torquato Moreira, em discurso profe-
rido na sessã·o desta Cama:ra a 20 de maio ultimo, publicado no Diario 
d<J Oon!J'I'BS8Q de 21. ...---~ 
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Para' demonstrar -esse vicio, léu, no Diario dJa Man_Mi, que é· orgão 

officia:l dQ ·Estado do Espírito Santó, o resumo dos trabalhos do Con-· 
g1·esso, publicado diariamente, no qual se menciona, sob o n. 15, o 
projecto referente á reforma eleitoral. 

O que a respeito de.sse p~ojecto consta da publi11ação lida ,e por 
onde se vê o andamento que, no Congresso, teve,· é o seguinte; · · 

"Diario diJ,. Manhit, de 21 de outu)>ro de 1915 · (primeira 
pagina, terceira columna). 

Congresso Legislativo. ; 
Sob a presidencia de ... realizou-se hontem a 31R sessão ardi- · 

naXIa ... 
_ .............. ................................................ . 

Na primeira parte da ordem -do dia o Sr. Dr. Ubaldo Rama-
lhete, obtendo a palavra, mandou á Mesa um projecto de lei, para 
o qual 'pediu dispensa de leitu-ra, devido · á sua extensão, o que, 
inuo á votação e sendo approvado, tomou o n. 15 .e foi a imprimir 
para os devidos fins. · 
.............. • ' ............................................... . 

"Diario Wa, . M-anhã, de 26 de outubro de 1915· (primeira pa-
gina, a a columna) : 

·Congresso Legislativo. _ 
Realizou-se hontem a 35a sessão ordinaria ............ -···. . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ~ ................... . 

· O Sr. Etienne Dessaune, pedindo a palavra, enviou á .Mesa 
. um parecer da Commisaão de J ustiçlj. relativamente ao projecto 
n. 15, o qual, depois .dé li~o e haver tomado o n. 21, foi a impri-
mir para entrar na ordem dos trabàlhos . 
... . . ... . . . . ... .. . . . .. ... . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .... . ... . . . . 

Dio:TW da Mlllnhã, de 27 de outubro de 1915 (primeira pa-
gina, 2a columna) : . 

Congresso Legislativo: . 
Con_: 11 pr~sen~a de 19 Srs. Deputados, realizou-se hontem a 

36n sessao ord1nar1a ......... ~ ....•............... ......... -• . 
. . . . . . . . . . . .. . . . .. ... . . . . . . . "' ................. .. ............ . 

Ao entrar em·1 a-discussão o projecto n. 15, usando da palavra 
o· Sr. Dr. Ubaldo Ramalhete, requereu fosse consultada a Ca,.sa 
na dispensa da leitura e intereticio do referido projecto, o que, 
eonEentido, foi o mesmo approvado selii: deb-ate, 
................. ....... ., ... . ; ...................... ~ ....... . 

Diario da Manhli, de 28 de outubro de 1915 (segunda pa-
gina, 2a columna) : ""-·-

Congresso Legislativo. 
Com a presenç_a de 20 Srs. Deputados,' reali;Zou-se-Jrontem n . 

37a sessão ordinaria ..... :: ................ .-............ • · •. .. 
· N·ada cHicorrendo ·na ·primeira· parte da ordem do dia, naii~ 

sou-se á segunda, :send'O approvado em 2a di<~cus.são. o· prl:>je'cto n~· 20.' -
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Lidos artigo por artigo dos projectos ns. 17, 19 e 15, <üi.o· o:; 
mesmos approvados em 2" discussão. 

Em seguida foi encerrada a se.ss~o ás 14 horas e mei~ . 
• • • • • • • o •• o •• ••.••• o ••.•••• o •• ••• o ••••• o o •••• • • o o ••••••••••• 

D·iario dn Mimhã, de 29 -de outubro de 1915 (primeira pa-
gina, 2" columna): 

Congresso Legislativo. 
H ontem, com a presença de 19 Srs. Deputados ........... . 

realizou-se a . asa . sessão ordinaria ................. ; . · ........ . 
• • • • • • o. o ••••• <I • •• o o. o. •·· ••••• o o •••••• o •.•• o •• • o o ••• o •• • • o 

. Na'· segunda parte da ordem do dia foram. sem debate appro-
vados, em 2a discussão, o projecto n. 20 e em 3a, os de ns. 15, 17 
e 19, indo este.s á Commissão de Redacção. 

Em seguida encerraram-se os trabalhos ás 14 horas . 
. • •• o ••• •• o o •• o •••••• o o •• • • • •• o. o ••• •• o. o •• o •• o ••• o •••••••• 

Diaril() d'a Ml:z1]1,hã, de 30 de outubro de 1915 (primeira pa-
gina, 2" columna) : · 

Congresso Legislativo. 
A 39" sessão ordinaria. . foi h ontem realizada sob a presi-

dencia ................................ .. ..... , ............ . 

. . . . N ~ . ~~i~~{r~ ·p~·rt~ . ·d~ .. ~;de~. d~; .di~: . ~ài~ . -~ . ~~Ía.;r~· . ~ 
Sr. Etienne Dessa une, ·e enviou um parecer da Commissão ' de 
Justiça ....................... . · .......................... . 

Usando da palavra, o Sr. Ubaldo Ramalhete remetteu á Ye.sa 
as redacções definitivas dos proje·ctos ns. 15, 17 e 19, que, appro-
vadas, foram á Secretaria para extrahir os respectivos autogra-
phos." 

. -••• io.,. o •••••• •••••••••••• o ................... . ...... o . .. . . 

E' incontestavel que, por eases resumos, .só · difficilmente se poderá 
saber Õ assumpto dos projectos apresentados, . discutidos e votados 
naquelle. Congresso, poi.s será necessario ir diariamente ás ·sessões ou 
informar-se dentro do proprio Congresso sobre a numeração recebida 
pelas niaterias que nelle transitam, para conhecer as providencias 
legislativas adoptada·s ou recusadas. . _ 

Mas não é menos inconte.stavel que essa maneira de tornar pu-. 
blico o que no Congresso se passa, é dos estylos parlamentares daquella 
terrà, e não foi alvitre adoptado propositadamente para o projecto 
de reforma eleitoral. Como o projecto dessa reforma, outros ou antes 
todos, de que fazem menção os resumos diarios acima transcriptos, são 
indicados por um simples numero de oi·dem, sem mais esclareci-
mentos.. 

Será possível que toda a legislação de Espírito Santo 'esteja 
eivada de clandestinidade pelo facto de publicar-se diariamente só a 
numeração dos projecto.s de lei, em que teve origem~ 
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•Clandestino, dizem todos os diccionarios, signifi-ca - feito ás 
occultas -; mas o proprio illustre Deputado impugna<dor da validade 
da lei n 1. 008 informa que' as sessões do Congresso, pelo a~. 73 do 
respectivo Regimento, .são publicas e começam ás 13 horas. 

Os resumos publica'<ios, em que o projecto el~itoral figura cor-
rendo o.s tramites regimentaee, não indicam, de :oiodo algum, terem 
sido secretas as •sessões, nem que se realizaram em lo.gar differente 
ou fóra idas horas regimentaes. Sendo publicas as Eessões do Con-
gresso, podendo assistir a ella·s todos os que quizerem, inclusive os 
,represe~tantes da imprensa, não é crivei que se· possa votar, em tres 
discussões, ·com o parecer ·da Commissão Technica, . com o parecer de 
redacção final, . com a votação por artigo-s, com requerimentos de dis-
pensas regimentaes, qualquer projecto de lei, sem qúe os assistentes 
consigam perceber o assumpto por elle regulado. Po-deria o assistente 
não conhecer uma por uma as disposições desse projecto pela simples 
audição, mas nada o impediria de apprehender-lhe a materia em bloco 
e de procurar inteirar-se della mais minuciosamente, uma vez que nisso 
tivesse algum interesse. 

· Está visto que, si a lei 1. 008 resente-se de deficiencia no que 
diz respeito á publicidade, com que transitou no Congresso, desse 
defeito participam todas as leis do. Estado, votadas pela mesma fórma 
e, nem por isso, taxadas de clàndestinas: · 

A Oon.stituição do Estado, de 13 de maio de 1913, capitulo III, 
arts. 43 a 46., trata das leis e resoluções e do modo de oorem ellas con-
feccionadas pelo Congresso e sanccionadas e promulgadas ou vetadas 
pelo Presidente . do Estado. Ahi se estàtne ·que "as deliberações do 
Congre-sso, sàlvo disposição expressa da Constituição, serão tomadas 
á pluralid·ade ·de votos sobre a maioria de seus membros presentes" 
(art. 43) ; que "em Tegra, cada pro-jecto de lei, para ser approvado, 
deverá soffrer tres 'discussões, sendo a primeira ·sobre a sua constitu-
cionalidade e utilid·ade ' e as outras sobre o seu texto" (art. 44); e, 
finalmente, · que "1-edigido o projecto, com as alterações acceitas, será 
enviado ao Poder Executivo para oor sanccionado e promulgado" 
(art. 45). Os paragraphos desse artigo e o art. 46 tratam do v·eto e. da 
consequente promulgação pelo Presidente do Congresso, o que não inte-
ressa á questão. 

O Congresso do Estado tem 25 Deputados; a Constituição exige 
a presença de 13 para as deliberações e o Regimento a de nove para 
abrir-se a ;Sessão, e todas as arguições feitas contra a lei 1. 008 não 
contestam a· pTesença de nume.ro superior a esse mínimo, quando a 
Tespeito della se votou. As tres discussões constitucionaes tambem 
constam dos resumos publicados no orgam offi1:lial e o parecer so-bre a 
redacção definitiva foi votado. E,stas formalidades preenchida:s dão 
á ·refe.rida lei seu caracter constitucio.nal. que a sancção do Presidente 
do Estado e a publicação offi1:lial completaram. . 

Quanto ao Regimento Interno, o que. então v~gorava era o de 31 de 
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dezembro -de 1911, substituído por outro que entrou em .vigor a 1 de 
janeiro-deste anno e tem a data de 31 de dezembro de 1915, pO:.:~terior it 
v-otação do projecto n. 15, transformado na lei 1. 008. 

O art. 56 daquelle Regimento, correspondente ao art. 73 do novo, 
,dispõe· que: "as sessões do Congresso são publicas; _realizar-se-hão 
todos os dias ute~s, pl'incipiarão ao meio d:i:a e durarão tres horas, 
lJodendo ser prorogadas". . . etc. 

Tratando no capitulo VI do modo de deliberar, pelos arts. 82 ~ 
seguinte.s esta tu e que: "todo o projecto de lei Ott -resolução deverá 
soffrer t:res discussões, com o interstício pelo men0:.3 de 24 horas entre 
.uma c outra", podendo, a requerimento, ''ser dispensado esse interstí-
cio pelo Congresso e proceder-.~ immediatamente á outra discUS3ão". · 
"A primeira discussão vers:ar•á sobre a utilidade e a constitucionali-
dade, não se admittindo ~mendas nem substitutivos"; "na segunda_ 
discussão, debater-se-ha artigo por artigo do projecto, podendo então 
ser apresentados emendas e -substitutivos, que serão discutidos conjun-
tamente", podendo "quando o numero de artigos fô·r muito gtrande 
,resolver o Congreaso que se faça por capítulos ou secções"; "a terceira 
diJscussão versará sobre o projecto em glob-o e nella ·SÓ serão -ad-mittid-as 
emendas que forem apo~adas por dons terços ·dos Deputados pre.sen-
tes" ;·· "encerra!da cada uma dessas discussões, as emendas e suootitu-
tivo.s serão publicados para serem votados na :sessão seg11inte, . si o 
Congresso não resolver que sejam vota-dos immediatamente; '!o pro-
jecto e as emendas app-rovadas .passarão a outra disclll3são e, no caso 
contrario, serão considerados rejeitados"; "approva:do o projecto ou 
substitutivo com emendas ou sem ellas, será 1·emettido á comm,issão 
competente para aprooentar a redacção definitiva, que será approvada 
sem discussão e não poderá conter modificações que alterem a lll,ateria 
da reso-lução", e, "isto feito, extrahir-se-ha o respectivo autographo 
,que seJ,:á remettido á sancção". 

Pelos proprios resumos das se&Oões, publicados no orgão official 
d-o Congresso e acima transcriptos, depois ·de terem ,sido lidos da tri-
buna de~ta Oamara, vê-~e que o projecto eleitoral passou pelos tra-
mites regimentaes sem preterição de suas exigencias essenciae.s. 

Dà:Cfo, porém, que essas formalidades regimentaes foosem preteri-
das na VO:tação da lei, deveria o Congresso N aéional, de.srespeit-al-a 
por essa facto ? Poderia o Poder Judiciario deixar de npplical-a com 
esse fundamento? 

Sem embargo de valiosas e àutorizadas opiniões em contrario, não 
hesito em affirmar que não. 

O .Congresso N acionai não tem por missão appli.car leis ao.s casos 
occorrontes, mas ao decidir sobre a legalid'ade da investidura de pode-
res politico.3 estaduaes, em conflicto, para decretar a preferencia de 
um sobre outro, age foTçosamente como tribunal, tribunal politico, em 
·sua mais alta significação, porque, intervindo excepçionalmente_ nos 
ne~ocios peculiares aos Estados, não tem o arbítrio de calcar aos pés a 
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Co:ústituição e as leis estaduaes, cuja violação, resultante .da desordem 
organica em que se debatem, elle é chamado a corrigír e reparar Ílo.s 
termos estrictos da Constituição Federal. _ 

A regra, pois, a seguir, nos casos concretos, em que sua interven-
- .ção é pedida para o restabelecimento da OTdem legal alterada pela 

creação eventual e anarchica de uma dualid·ade de orgãos do poder 
publico local, - que os principias fundamentaes do regimen exigem 
que vivam em unidade dentro da re.specti.va esphera de acção e, entre 
s1, ha:;.-monicos e independenees - e.ssa regra deve ser ·a meama a que 
obedece o Poder Juiliciario Federal quando é convidado a dize1· sobre 
a validade ou applicàbilidade ·das leis federaes em face da Constituição 
da Republica. 

O illlll3tre magist1,ado Sr. Dr. Pedro Lessa, no seu recente livTo 
"Do Poder Judiciario" (citando Barbalho, Commentario.s, pag. 242), 
no § 27, á pag. 104, assim se exprime: · 

_ "Entende-se por validade de uma lei federal, ou de um tra-
tado da União (.que é approvado pelo Congresso N acionai), a sua 
conformidade á Constituição. Póde uma lei ser inconstitucional, 
póde ter como objecto assumptos acerca dos quaes fallece ao 
Congresso N acionai competencia para Jegllilar, ou porque ,suas 
prescripções são contrarias aos preceitos da Constituição, ou, 
finalmente, pelo facto de na sua elaboração occorrerem "anoma-
lias, lacunas, maculas, que tirem ao acto pretensamente legislativo 
o caracter e a mesma existencia da.s lei~." · 

"A theoria geralmente acceita, doutrina Ruy Barbosa, dá por 
nullas as leis, na gestação d.as quaes não se observarem as fórmas 
impostas pela Constituição ao proceS~So legislativo. E, o que mais 
'é, quando o.s acto.s inculcados por leis apresentam defeitos dessa 
natureza, o Poder Judiciario não lhes deve dar execução, ainda 
nos paizes onde os tribunaes não exercem a autoridwde, reconhe-
cida na America aos tribunaes federaes, de pronunciarem a incon-
stitucionalidade das leis. (A. Brunialti, Dir. Constituzion, 11, 
pag. 592.) · . 

Mas, essa indagação se encerra em limites breves e precisos. 
O que o Poder Judiciario tem ·de examinar, é o concurso dos tres 
orgãos legislatiVOts-, isto é, verificar si as camaras deliberaram, 
si o Chefe do Estad·o sanccionou, si .se operou devidamente a pro-
m ulgação e a publicação do acto . . (Armann :· Il potere esecutiv.o 
e la promulgazione delle leggi, na Revista Italiana per le Scienze 
Giurdiche, v. A., pag. 45; Pacifici Mazzoni, Ist. di •clir. civ. it., 
v. 1, pag. 27, n. 10; 8aredo, Tratt. delle leggi, pag. 146-7, 355-6; 
Fadda e Bensa, not. a Windsheid, t. 1, pag. 107-111; Brunialti, 
op. cit., pag1. 59'2-3). 

São actos successiv'Os, que .se concretizam materialmente: a 
deliberação, a ~Sancção, a promulgação, a publicação. A Justiça 
~em de conhee()r-lhes da existencia, para conhecer da existencia da 
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lei. Mas não exerce, a tal respeito, a menor funcção discrecio-
naria. A Constituição t raçou, nos arts 36 a 40, as regras de ela-
boração legislativa impostas aos tres factoxes, de cuja cooperação 
depende a formação legitima das leiJB. Si alguma dessas xegras 
fôr materialmente conculcada ou posterga·da, e .dessa infracção 
flagrante se cDnservar a prova authentica ·nas prop1Ws 1actos db 
Oongr;essn, ou do Governo, -destinados a atte.star a deliberação, a 
saneção, ·a promulgação, lei não ha: po1que a sua eloaboração não 
·se consumou. Os tribunae.s, portanto, não podem applical-a. Em 
uma palavra, toda eontravenção material ·das fórmas constitu-
cionaes, authenticamente provada no processo de elaboração legis-
lativa, vicia e nullifica o acto do legislador. Não .a-ss\im (1, simples 
vio"hação d:as fórmJ.'ls r.egimw,n.t.a,es." 
Sobre a maneira de interpretar uma camara legislativa seu regi--

.mento interno e a influencia que essa interpretação, embora _erronea, 
possa ter na validade -do acto .sobre que deliberou e votou, temos voto 
expreSS'O -desta Casa do Congresso Na-cional, quando approvou o pare-
cer n. 168, de 1915, da Commissão Especial, sobre as emend~ man-
tidas pelo Senado -ao Codigu Civil Brazileiro. 

Tratava-se da {lmenda do Sena.dü n . 1. 680, que a Camara acceitou 
em- parte, rejeitando a parte final, o que o .Sena-do entendeu nã•o poder 
fazel-o, "peba razão já (J,{legarlo,, de não ser C'l1ll"iiil qwe wrua da..s Casas 
alo Oongressq altere as em.endtJ,s da oujtm". 

Vou transcrever do parecer, de que foi Relator ger al o illustre 
Deputado Sr. Mello Franco, um dos e.apiritos mais cultos desta C!l-
mara e jurista de notaria capacidade, a parte referente á these cansti-
tucional, que di.rectamente interessa a solução da questão proposta. 

Diz o parecer ás paginas 62-3 do avulso: 
"A maioria da Commissão decidiu, preliminarmente: 
1", que a Camara ;dos Deputad'os tem o direito exclusivo de 

intexpretar a Constituição e o seu Regimento I nterno, em tud.J 
quanto seja concernente ao proces.so do •seu proprio funcciona-
mento _e maneira de deliberar. 
e 11 o o 11 1 o 11 O I I o. I lO 1 0 1 I O O O O I o o ' o I O O o I I I I 1 0 1 I O I O I o O I O I O O O O I I I 

Quanto ao primeiro, a Commissão julga ser sufficiente invo-
car em seu apoio a lição autorizada de Blackstone, que formulou 
a seguinte regra ·sabre a qual repousam, inteiramente, o. direito 
e os castumes parlamentares" : ".que todü o negó-cio que venha 
a ser debatido e seja concernente a qualquer uma das Oamaras, 
deve .ser examinado, di!3Cutido e julgada nessa Camara, e não 
em qualquer outra pll!rte". 

Fundado nes.sa opinião; affirmou tambem· Anson "ser estri-
ctamente exacto que a Camara tem "O direito exclusivo de regular 
o que lhe concerne internament-e (its own internai concerns) e 
que, salvo o caso de um crilll:e commettido no recinto da Oamara 
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e por ordem della, nenhum tribunal póde conhecer do que se passa 
·no menciona-do recinto". 

~O citado Anson, em apoio dio que di9se a1cima, menciona o 
caso Bra-dlaught ve?\31t.S Gosset, julgado pela Oôrte ·Suprema da 
Inglaterra e em qu~ esta. declarou "qu'elle n'av,a.it' p(t.S à _ s'ocC1.tper 
de la façon dont il p"laús'aib à la Ohambre d:int·erpretcr un ~tatute, 
lorsqu'il s'ag·iss.ait de· la réglem.entation de sa prO:cedm·e ~nte· 

. . " -neu.re. .. ·, 
As regras de -di~ito, refeTent.es ao assumpto, foram expressa:d 

pelo .Juiz .Stephen, com g1~ande precisão nos termos seguintes: 
•• o •••• o ••••• o •••• o ••••••••• ~ ••••••••• o •• o •• o ••••• o ••••• 

(Faz a citação do argumento e a-ssim o expli-ca: 
"Oomo se vê, a sentença -da Côrte, formulada pelo Juiz .Ste-

phen, é baseada na suppoi3ição de que o acto da Camara, contra o 
qual ,se ,levanta a arguição ·de irregularidade, ou de nulli·dade, 
tenha sido feito realmente com violação do Regimento Interno, 
no "que este dispõe quanto ao modo de deliberar e votar·. . 

Mesmo neste caso, diz o Juiz, seria aoourdo .suppôr que a C a-
ma-ra deliberada e intencionalmente, por méro capricho ou simples 
prazer, tenha querido violar o seu Regimento. Ao contrario;o que ·se 
deve suppô.r ·é que, por. motivos que não ,são communicados alhuTes 
e que, portanto, não podem ser apreciados pelo Poder J udiciaTio, 
a Oamara entendeu que não ha contradicção entre o que ella Tesol-
veu e o Regimento, ou a lei. 

Nessa questão a Camára é o juiz uníco de sua propria con-
ducta, . 

Admittir que a outra Casa do Congresso, ou outro qualquer 
poder, se arrogue a compet'encia de fulminar de nullidade as deli-
berações da Camara, sob o fundamento de que no modo ·de -.deli-
berar e de votar não foram guardadas as fórma..-; do Regimento -
ql!e ·é a auto-disciplina da ·Camara - ou da Constituição - que 
á propria ·Camara compete interpretar no que se refira á-quelles 
dous pontos da sua activida-de interna - admittil-o ,seria t amhem 
autorizar inteiramente a devassa contra a Camara, tnrnar suspei- · 
tos de tumultuar~os e illegaes todos- os seus actos, consentir em 
que possam ser anulladas todas as suas proposições, com qu•alquer 
pretexto, inclusive o facilmente allegavel d~ terem sido votadas 
sem numerO legal RiS ditas proposições." 
A' vista do que fica exposto, em tão concludentes e brilhantes do-

cumentos, não podemos responder á primeira pergunta acima for-
mulada, senão ,.por uma negativa formal. De facto, no processo de 
elaboração da lei eleitoral 1. 008, pelo Congresso espirito-santeme, 
não houve infracção das disposiç003 constitucionaes e, -quando a sua 
clandestinidade fosse uma resultante da infracção (que aliás tambem 
nã:o houve) do Regimento Interno .do mesmo Congu'elsso, nenhum pode1; 
publico poderia, com es~e motivo, deixar de. applical-a por inv·aEclacle 
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Outros defeitos t~rá a alludida lei esta·dual, e não poucos, d'a 
tribuna da Camara, foxam apontados; maJS- ·o de ser inC'onstitucional, 
por inobservancia de preceitos de economia interna da assembléa que 
a votou, não lhe Teconhecemos. 

·Passemos ao estudo ~los segundo e terceiro pontos, a saber: 
.Si o adiamento da eleição, de 9 de jan~iro para 3 de maio pro-

rogou o mandato dos eongressista,a e si essa prorogação invalida, por 
ser inconstitucional, os actos do Congresso, pratica-doS<' no lapso •de 
tempo accre.scido pelo adiamento. . 

.Sobre a indicação ·dos Srs. Deputados Paul'O die Mello e Dioclecio 
Borges, ·que a e&.se respeito formula quatro quesitos e que no começo 
foi transcripta, manifestaram-se os illustres jurisconsultos ·~enad:ares 
Ruy Barbosa e Epitacio Pessoa e o Dr. Clovis Bevoilaqua . em longos 
pàreceres publicado.; no Jolnuü ilo Com1mercio, :de 18 e 21 ·de ma~o 
nroximo findo, que juntarei, como annexos, a esta exposição justi-
ficativa do parecer. · 

Os dous primeiros ·consideram que o man·d!ato dos congres.<>ishs. 
qúer na União, quer 110 Est'ado do EspiTito Santo. tem seu inicio e 
seu fim nO dia marca·d·o para a abertura d8.!3 oOOSSÓCS ordinaTias .do 
Congres~o respectivo e o terceiro, silenciando sobre o que diz respeito 
ao mandato federal, restrinl!:e sua resposta ao •que deve entender-se 
para o Espírito .Santo, e opina que, lá, o mandat o ·se conta da expe-
dição do diploma até a a:pU:ração da nova eleição. segundo o disposto 
.nb art. 32 da Constituição EstaduaL Todos são accórdes, .porém, em 
que, de qualquer fórma que re entendam as disposições eonstitucio-
naes. o poder competente para fazer o reC'Onhecimento e d'ar posse 
ao Presidente do Estado do Espírito :Santo é o aetual Congresso. 

·Apadrinhado por tão altas summida:des do constitucionalismo bra-
zileiTo,· podia, muito razoavel e commod'amente, subscrever-lhes a opi-
nião e passar .adeante. pois tambem entendo que no caso ·cor.rente, 
o .poder capaz e competente para dar a investidura legal de P residente 
do Estado do Espü,ito Santo oé o Congresso eleito em 1913. 

· 'Ha, entretanto. na maneira de ver e resolver estes casos de intei'-
pretação eonstitucional inteTesEes tã:o palpitantes e tão graves que 
cada um ·dos representantes da Nação, por mais humilde e desauto-
.rizado que, ·como eu, se julgue, tem o dever de manifestar sua opinião 
e assumir a responsabilidade della. 

Penso com o Sr. Clovis Bevilaqua, eujo parece1· é o se~uinte: 

"A lei 1. 008, de 30 de novembro ele 1915, elo Estado do 
Kmirito .Santo, transferindo a época das eleições estaduaes de 
9 de janeiro para 3 de maio, não é inconstitucional, porque, quando 
a Constituição espirito-.santense, no art. 29, ·diz: que os Deputado·3 
são eleitos por tres annos, não se refere a·o anno civil de 365 dias, 
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mas ao anno legislativo, que no Espírito Santo se conta u'a expe-
dição do diploma are 'á apuração da nova eleição, segundo estatue 
o ali. 32 da Constituição Eotadual. 

Inconstitucional seria .si, transferindo a época ·da eleição, im-
pe·disse o Poder Législativo de reunir-se na época f~~ada consti-
tucionalmente (art. 30). 

·Perante a Constituição Federal nada ha que dizer. A incon-
stitucionalidade só po<l.eria ser apurada pol·que perturbaria a or-
ganização da Repuhlic.a, privando um Estado do seu Poder Legis-
lativo. 

P rejudicado. 

O mandato do.s actuaes Deputados não está extineto. Perdu-
ral·á até terminar a apuração da nova eleição nos termos do art. 22 
da Constituição EspiritocSautenee. O dispositivo constitucional 
é insciphismavel. 

·Não se achando extincto o rnandato dO$ actuaes Deputado'3, 
são elles competentes para. em sessão extraol.':linaria, verificar 
de accôrdo com a Constituição Estadual em vigor os poderes do 
Presidente eleito a 25 de março e dar-lhe posse. Rio de Janeiro, 
17 ·de abril de 1916. - OZ.Ovis BeviT!acqua." 
·Nem pó3e ha~er duvidas a tal re3peito; considere-se ou não pro-

rogado o mandato dos congressistas, porque a Constituição do Estado 
dando para termo desse mandato a producção de um facto. io;;to é a 
apuração de nova eleição. quiz positivamente torna1' va,riavel a exten-
são do prazo de tal investitura , pois não fixou época nem dia em que 
cleves;;;e elle p·roduzir.•Ee, entre o termo da ulti'ma eessão ordinaria 
de uma legislatura e o dia 7 de setembro, marcado para o inicio da 
primeira sessão 01-dinaria da legislatura seguinte. Não •se deve con-
fundir com o inicio da legislatura o .dia marcado para a sua primeira 
sessão ordinaria, porque aQuella começa com a expedição dos diplo-
mas doo Deputados para ella eleitos e esta no dia 7 de setembro pos-
terior á eleição. Si houver sessão extrao:rdinaria, depois de expedido.s 
os diplomas, nella devem .funccionar os Deputados novamente diploma-
d.os; si essa seasão tiver logar ante.c; de terminada ·a apuração e de 
expedidos os novos diplomas, para ella devem ser convocados os anti-
gos diplom!Ldos, cu.io man!Joato está em vigor por força de uma ·di.spo-
sicão <'C'nstitucional. 

, Easa Constituição quiz mais: Deu ao Congre~·SO a fa·culdade de 
marc11:r o dia da eleição ·de seus proprios. membros, qu•ando legisla 
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sobre processo eleitoral (art. 39, u. 3 lettra l); o ·que sig.nifica que 
ella quiz pôr nas mãos dos proprioa Deputados uma faculdade rela-
tivamente arbitr·aria de augmentar o tempo .de mandato ou de dimi-
nuil-o dentro ·dos tel'Ínos fixos de 31 de dezembro de um anno e 7 de 
setembro do anno ooguinte. . 

Nessa variavel extensão de mandato vae alguma contradicção ou 
absurdo, pelo facto .de marcar-se para elle o período de tres annos ~ 
Não me parece. . 

Si a lei constitucional estabelece um marco amovivel para de-
limitar funcções, é que não julgou esrencial que os limites estabe-
lecidos fosaem rigorosamente fixos. · 

Em relação ao mandato da representação federal, essa variabili-
dade 'é muito mais característica, em que pese aos grandies juriscon-
sultos que pensam como João Barbalho. 

Marcando a Constituição Federal o ·dia 3 de maio para o inicio 
da sessão ordinaria e permittindo, ao mesmo tempo, que a lei ordina-
ria possa designar outro dia deu ao Congresao N adonal maior arbítrio 
do que ao ilo Esprito Santo deu a Constituição EstaHual, que fixou, 
sem possível alteração, a abertura para 7 de setemhro. Ha ;no regimen . 
constitucional daquelle Congresso Estadual uma data fixa e outra va-
.riavel ao sabor da legi:.Slatura ordinaria, ao passo que, para o Con-
gresso da União, as duas ·d'atas podem variar, por disposição expressa, 
ao talante dessa legislatura. · 

1Pois, si na' Federação essa variabilidade é dupla e póde dar logar 
ao mesmo, -senão a maior, arbitri.o do Congresso, adia11od'o as eleições, 
marcando a data p:ua o inicio dos trabalhos or.dinarios; e assim am-
pliando ou restringindo os tres annos do seu proprio mandato, como 
invali·dar um acto ·d'o Congresso . do Espírito .Santo, por ter adiad·o 
eleições e ·com isto extendidQ sua acção a factos capitae~a da vida 
política do E·stado, que sem essa prorogação, escapariam á sua com-
petencia ~ 
. Outros qualificativos merecerá a lei 1. 008; o de inconstitucional, 
pol<ém, só por isso, lhe não cabe. 
. o que se déprehende dos d'i·spositivos das duas constituições é que 

á duração de tres annos, dada ao mandato leg~islativo, não é corres-
pondente ao período de tempo indefectivelmente igual a tres ve~s 
365 dia,s, mas a um período capaz de comportar tres sessões ordina-
rias. de do-us ou de qüatto mezes ·cada uma, re·spectivamente, susceptí-
veis 'de ser prorogadas ,dentro do anuo civil. 

Diante dos parece1·es publicadns, torna-se necessario abordar tam-
bem a questão da duração do mandato dos 1-epresentante.s da Nação 
ou da Legislatura Federal, sobre a qual não houve ainda voto p(};;;ítivo 
em nenhuma das Casas do Congresso N acionai. · · 

Em face :da .Constituição, quando dieve começar e acabar uma 
Legisla~ura Federal? ,..: . . .. :, , .. ~~ ·; 
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Variam a1> opimoes: para uns começa e termina no dia 3 _ de 
maio ou no dia que a l~i desigmar para inicio .da sessão ordinaria; 
para outros, quando as junta~ apuradoras expedem diplomas aos Depu-
tados e Senadores eleitos; para outros, finalmente , no proprio dia 
desi1111Pdo para a eleiqão de Deputados e Senadores Federaes. 

Entre os primeiros, como vimo.s, está João Ba'rbalho em seus 
" •Commentarios á Constituição". agora apoiado pel01a illustres. Sena-
dores Ruy Barbosa e Epitacio Pessoa. 

Rebatendo os argumentos do emm·ito commentador, em discurso 
proferido no Senado e publicado no Dian~o 1lo Congresso, de 2'7 {le 
janeiro de 1915. prQod'u~iu o illustre Senado1· e jurista, Sr. Ado-lpho 
Gordo, convincente argumentação . 

. Não me parece, entretanto, -que tenha o nobre Senador muita 
razão na preferencia que dá ao proprio dia da eleição para a termi-
minação do mandato da le~islatnra anterior. porque a verdade é aue 
só a apuração da eleição faz conhecer os eleitos. Até então h1 candi-
d'lltos votados, em centenas de secções eleitoraes espalhad.r.s pela -respe-
ctiva circumscripcão política, os quaes só teem uma expectativa de 
di:reit{) ao exercício de um maudato, que. embora conferido, não póde 
&ar exereido por falta do instruinento ou titulo que é o diploma. A este 
expressamente se refere a Constituição no art. 20_ para dar ao seu 
portador as p1·erogativas de representante -da Nlação . e. si falia em 
eleição para designar a cessação de taes prerogativ-as; si -eleicão não 
é só o act0 de receber suffr~ios, mas a escolha ou designação, que 
eó pela somma desfes suffragip13 será determinada, não ·póde deixar 
de ·querer si~W-ificar, com essa expressão, todo o proeesso eleitoral, 
que tem seu fim na apuração, apuração de que nasce o diploma, di-
ploma que produz o inicio .d•a legislatura. · 

O argumento de que a junta apu.radora póde.não se -! eunir e nem 
por isso- deixar de haver reconhecimento de poderes do.s que foram 
votados. não colhe. porque, admittida· essa hypothese gratuita de não 
haver DeputadQos diplomados por falta absoluta de juntas apuradoras 
em todo ·o paiz, teremos de admittir tambem a possibili,dade de não 
haver eleições por falta de mesas eleitoraes, o que excluiria a existencia 
de candidatos votados. 

E' bem de vêr ·que, si o remedio para esse caso extranho de não _ 
re effectuar no paiz inteiro a eleição. está, e não podia &lixa•r de 
estar, em · uma convocação extraordinaria do CongreE•so para designar 
novo dia para a eleição de novos representantes, providencia €eme-
lhante seria tomada em relação ás juntas apuradoras, qúe devem .expe-
:ai:: os diplomas aos eleitos, ,si por qualquer circumstancia não se re-
uni"saem. 

Esta intelligencia se me afigura a mais consentanea com os pre-
ceitos <lo regimen Tepresentativo: a legislatura ou mandato dos repre-



sentantes da Nação começa · com a expedição do diploma e expna 
quando ha IJovos eleitos diplomados. 

Aliás, Msim· tem entendido e praticado o Estado de S. Paulo, 
onde os Deputados e Sena-dores eleitos em dons de fevereiro e diplo-
mados em 2 de março do eorrente anuo se reuniram no mez de abril 
em sessão extraordinaria. veri~icara.m. os proprios poderes, reconhe-
ceram o.s do Presidente e Vice-Pmaidente do Estado, eleitos em 1° de 
março e lhes deram nosee em 1 o de maio, devendo installar a sessão 
OI'd!inaria sómente a 14 de julho. 

·Parecen_rlo ter opinado, ainda . que pe,rfunctoriamente, sobre todas 
as questões de fa·cto e de direito levanta-da1a em deredor da situação 
política, cmada no Estado do Eapirito· Santo pelas controver.sias e 
lutas partidarias, oriup.das de desmandos encobertos por actos legaes 
de notaria inconveniencia para o bem publico, seja-me licito chamar a 
attenção da Camara para a fó:nn~ infeliz eomo vae sendo praticado 
o regi.men federativo no nosso paiz. · 

Já o disse mais de uma vez e repetil-o-hei agora: não sou inter-
vencionista; em conooieneia prefiro errar em beneficio da autonomia 
local -a arriscar-me a lJrejudicar-lhe os -direitos. Tenho passado miJiha 
vida publica na defesa sincera e convicta do regimen federativo con-
sag,rado em nossa lei fundamental e a reclamar a honesta obse.rvancia . 
{]e seu,s sabias preceitos e o rigoroao respeito ás sua_s garantias de 
liberdade e de ordem. ·Mas incertezas e duvidas ,' sobre a estabilidade 
de sua bôa pratica nos Estados, começam a invadir-me o animo . 

.Será possível que só para o mal, on rriais para o mal ·d'o que para 
o bem, e;,:;teja servindo a gros-sa .somma de poderes que os EstaJo.c; 
desfructam? · 

Todos sabem que o ex-Presidente Marcondes foi ao poder pelas 
mãos do •seu antecessor e que o actual Presidente legal teve sua candi-
datura apresentada em manifesto assi~nado pelo Sr. Marcondes . .Appa-
recendo 'divergencias \SObre essa escolha e temendo a livre ·manifeata-
ção da· opinião eleitoral -do Esta-d·o, gfirantiu-se o reconhecimento do 
candidato official, votando o Congresso uma lei eleitoral 'll!d-hoc, em 
virtude ·da qual ficou rerervado aos proprios membros desse Congresso 
o acto supremo e inappellavel da investidura . política do Presidente 

· do Esta-do. ' 
Como exemplo, não ·é digmo de imit-ação nem de applauso. 
Sem annly•3ar ne.m commentar o que se conhece da ~ituação finan-

C<'ira n que foi, nos ultimas quatriennios, anastada aquella unidade 
da Fe<)eração - tão descuida.da e tão precaria, que ameaça compro-
metter, em seus briosos milindres de rigol'O:>a honestidade perante o 
e~trangeiro, os creditas da propria Nação Brazileira - será suffi-
ciente o estudo impa-rcialmente feito da maneira -como alli ;se operou 
a successão presidencial. para que o.s poderes federaes tenham fun-
·dados escrupulos em emprestu-lhe, desassomhrados, a solidariedade 
politica e moral decorrente do reconheci:rp.ento· de sua legaJ.idade. 
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A certeza, porém, de ·que, taem uma ·rigorosa observancia das boa.~ 
ucrmas políticas e administrativas, não lograrão, da União, os gover-
n-os locaes, sinão a· mêra · assistencia constitucional, bastará, talvez, 
para que do máo caminho se desviem os que por elle, em má hora, 
enveredar-am e imitadores não tenha o pernicioso exemplo. 

A' vi~St.a do exposto : 
Considerando que a Mensagem de 31 de maio, d-o Sr. Presidente 

da Republica, transmittindo ao Congresso Nacional os telegrammas 
recebidos dos Srs. Drs. Be-rnardino de Souza Monteiro e José Gome.'> 
P inheiro Junior, em que communicam haverem assumido o Governo 
do Estado do Espírito Santo, na qualidade de P residentes, legalmente 
eleitos, trouxe ao seu ·conhecimento um caso ·de desordem constitucional 
qúe ao Po-der Legislativo -cumpre examina1· pa,;..a dirimir; 

-Considerando que e.'>se exame tem por fim verificar e assi~alar · 
as conruções de legitimidade de cada um dos governos para declarai-as 
e a favor -daquelle que ats reunir decretar a prefe.rencia; 

Con,siderando que. estudada a organizacão -do g10vemo e da assem-
bléa dos partidarios do Sr. Jo.sé Gomes P inheiro Juni-or. que · ped'in 
a· intervenção federal. não se lhe encontram os requisitos da Consti-
tuição e das leis -do Estado, essenciaes aos que são legitimamente inve'.s-
ti-dos de tae.'3 funcções políticas; 

Considerando que taes pretendentes ao e~ercícío -do3 Poderes Le-
gislativo e E xecutivo do Estado não teem iurisdicção de facto sínão 
em uma parte mini.ma do respectivo terrítorio; 

Consi-derando que exei'Ce, de facto. o Govemo daquelle Esta.do, 
com todo o apparelho administrativo. que funccionava anteriormente, 
e terido · juri.sdicção na quasi totalidade do terri to rio, o Presi-dente 
Dr. Be-rnardino de Souza Monteiro; 

_ Considemn-d'o que esse Gov~rno de facto tem toda·s as con·d"ições 
de legithnidade em face -da Constituição e das leis do Esta-do, té-ndo 
recebido a investidura do poder competente para dal-a; 

Consi-derando que o Congre!'?O_ Le,:!islativo, que lhe :reconheceu 
os noderes. era o unico legitimamente eleito, existente no dia 13 -de 
maio, designado para reconhecimento do Presidente eleito, vi~Sto como 
os -Deputad:os, votados no dia 3 do mesmo mez, só a 2 ·de junho cor-
rente estariam diplomados, e o a.:rt. ·32 ·aa Constituição Estadual -de-
clara que -o ma11dato começará com a expedição -de diplomas e só 
terminará com a apuração da nova eleição; 

Considerando que, no caso -de dualida-de de a.'3sembléa•s e governos. 
para que se dê a intel'\T~nção federal no ·Estado, é indispensavel que 
os titulares legitimos· de taes po-deres politicos estejam privados d<> 
Eeu exercicio ou nelle embaraçados por perturbações ·proveniente.'> de 
desordem material, o que neste . caso não se dá ; 
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Oonsidenndo que, em -circumstancias -semelhantes, tem o Con-
gresso Nacional se limitado·a declaTa.r que não é caso de intervir por 
estar no exe1·cicio do Gov~rno o legitimo . P re.'lidente do Estado, man-
dando archivar a Men,;,agem, como reconhecimento expresso -da situa-
ção normal na vida política da unidade federativa; 

E' a Oommissão de Constituição e J ustiça de parecer que seja 
archivada a Mensagem de 31 de maio, do Sr. Presidente da Republica, 
referente á dualidade de Assembléas Legislativas e de ;P.residentes no 
Estado do Espírito Santo, visto estar exercendo o Governo o Pr~i
dente legitimo Dr. Bernardino de Souza Monteiro e ser tamoom legi-
timo o Congre3so l -egislativo, que lhe deu a investidura naquelle cargo. 

Sala da CorJ?.mÍssão de Constituição e J u.'ltiça, 21 de junho de 
1916. - Cunha M'a.chaik, Presidente, - :A.rn.olplw Azevedo, Relator. 
- Prudente de Moraes. - Gumercinik Ribas, pela conclusão. -
Annibal de. ToledLJ. - José GornÇI(J,lves. - Mello Franco. - M,axf.-
miano àe . FiguM3iredo~ -

Pedtno Moacyr, com restricções ·ao deante rapidamente motivadas: Voto do 
A conclusão do magistral parecer, já subscripto pela Commis~ão Sr. Pedro Moacyr 

-de Justiça, manda archivar a Mensagem do Sr. Presidente da Repu-
blica e logo adeante reconhece e proclama, cómo · Governo legal, no 
Estado do Espírito :Santo, o que funcciona em Victoria, sob a presi-
dencia do .Sr. Bernardino Monteiro. 

Data venia, pondero que wa duas partes da conclusão se contra-
dizem. 

o archivamento é o recurso processual parlamentar empregado 
quando das Mensagen:3 do Executivo ao Congresso não póde resultar 
pa.ra este uma acção que se. tra-duza em ·projecto de lei. 

Archiva-se uma Mensagem, ~e não ha como nem porque prover 
no caso que ella suggere ou submette á competencia do Pode.r Legi'3-
ativo. Essa providencia, que por uma preliminar afa.sta todo e qual-
quer debate .sobre o fundo da questão, cDl'l'esponde aos despachos pelos 
quaes os orgtãos da administração convocado3 a decidir sobre peti-ções 
de pa-rtes. excluem logo o exame de fundo, sentenciando que não ha 
que deferir ou causa eq_uivalente. 

O Congresso N acionai, no famoso caso ~o Estado do Rio, mandou 
archivar , pura e simplesmente, as }Jiensagens presidenciaes que recla-
mavam uma me-dida legislativa de intervenção, capaz de dirimir o 
conflicto local. Na conclusão dos pareceres, que esta Commissão ela-
borou, foi cuidadosamente evitado qualquer pronunciamento sobre a 
legalidade dos governos e a&sembléas fluminenses; essa ma teria me-
l'('CCU commentarios noa conside1·a;nda , mas não se incorporou, como 
conclusão, aos pareceres . . 

Archivamento é uma preliminar prejudicial de decisões do Poder 
Legislativo; impõe silencio, não .dá resposta ás eonsultas ou requi<>i-
ções do Go-verno, induz -que · o caso não é ausceptivel de deliberações 
transformaveis em projeGtos de lei, como o Regimento exige. 
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Ora, neste caso da Mensagem sobre a situação do Espírito Santo, 
o parecer conclue de me1'iti~, manda reconhecer, P'roclama legitimo 

- um dos governos . da duplicata creada no Estado, e, pois , devia. ter-
mina1' nã<> por um a,rchivamento da Mensagem presidencial, porém, 
por um projecto de lei, como se fa.z na Republica Argentina, sempre 
que o Co.ngresso discute e liquida casos de intervenção nas P:rovincias. 

Cabe, ainda, pondérar que o parecer começou discutindo a pre-
liminar da competencia do .Cong:resao para tomar conhecimento da 
questão, visto trata-r-se do § 2° do art. 6° da Constituição Federal, 
isto é, de possível violação da fóT!Ina :republicana federativa por força 
da duplicata de governo e assembléas em um Estado da Federação. 

A preliminar foi l'esolvida no sentido de affirmação plena da 
rompetencia, e, depois dissõ. estudando tod.os ·os aspectos do caso, o 
parecer mostr<>u que a dualidade, sob o ponto de vista jurídico, não 
exi'3tia, e que .. o governo de direito e quasi completamente de facto 
em todo '() teru.-itorio do Espírito Santo é o que funccioüa em Victorià, 
não tendo O· de Collatina, viciado de origem, jurisdicção além de uma 
pequena faixa de comarcas. , 

A Mensagem presidencial, portanto, que transferiu ao Congre&so 
o exame · e a ·decisão do caso. foi plenamente attendida. O Congresso 
vae decretar que o governo A, e não o governo B, é o legal, que .deve 
ser sustentado pela União, e com este entreter as relações liormaes. 

Como mandar archJh<a1· ·uma :Mensagem da ·qual 1·esultou uma 
decisão pratica, positiva, concreta. liquidando uma dualidnde de go-
vernos l<>caes, determinando qual o governo legitimo no Estado em 
agitaQão~ · · · 

·Penso que o parecer deveria concluir apenas por um projecto·, no 
qual o Congresso N acionai fixasse como 1-egra, como lei, como preceito 
obrigatorio. a sua decisão. 

A redacção, qu.e preva•leceu, no final do parecer dá conta de uma 
opinião,· mas não impõe, não obrig·a, não legisla e o Congresso é orgão 
legiferante, mandando a.rchivar a Mensagem, exactamente quando não 
quer ou julga não dever legislar. 

Outro aspecto da questão, que me leva a escrever estas linhas 
propostas á minha assignatur.a do parecer com restricções e ;resalvaª, 
é ·o que. sob responsabilidade de seu eminente prolator, affirma idéas 
de anti-intervencionismo nas relaQões da União com oa Estados. 

Tenho tambem a responsabilidade das antigas opiniões neste· me-
liud'rooo assumpto constitucional. e .ponho-as de manifesto mais uma 
YfZ, protestando contl'a esse anii-intervencionismo. 

Devo confessar que, pelo seu espirito de federalismo exagerado. 
e nor seus conse.quentes textos, lealmente interpretados em ·conjunto, 
o· Pacto Federal consagl·ou com repllgnancia, e por entre muita,s can-
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telas, o direito de- intervenção do Pode.r Nacional, " nos negocios pe· 
eulia1:es -aos Estados". A formula do art. 6° é bem significativa, é toda 
negativa ... O Gove-rno federtil não pode1·á in-tervir; SlaltVo ~te.. . . . 

·~a.s ahi está D mal enorme, que · .as loucuras da experiencia de 
um re~men. imperfeito e sem adaptações ao Bi·azii teem posto em 
uma ev1dene1a feroz! · ·· 

E' preciso, e grandes vozes Fepublicanas historicas aos brados o 
exigem, que esse anti-intervencionismo, lançado pela Constituição e 
ainda , exagerado na pratica d'o regimen, tenha um paradeiro, sob pena 
ele compromette:r a formosa unidade nacional - que o Imperio soube 
defender e consolidaT. 

A' revisão_ constitucional tem, como uma da.s primeims e grandes 
theses d'o seu programma, ampliar a intervenção, apertar · os vínculos 
da Federação, 1-epôr, .sobre nova,'! bases, aliás uma centralização polí-
tica, •que durante largos · annos, a evolução :do paiz -reclama, para con-
jurar os de.sastres maiores que desta actualidllide ainda cheia dos 
famosos "c'asos -políticos", dos Estadús, com duplicatde escandalosas. 
t.yránias olygarchicas e suppre.<>sões de elementares garantias á Yida 
e á liberdade dos nossos concidadãos. 

As imperfeições do systema vigente surgem cada dia, perturbando 
a maroha. normal de todos os negocios publicos. O caso do Espírito 
Santo é um triste exemplo, que vae ser resolvido - como prescreve o 
parecer - dentro das reg1·as constitucionaes, porém, deixando em uma 
situação e.ritica o honra·du Chefe do Governo; e, si a palavra de S. Ex. 
nos .deve inspirar confianç·a, compromettendo profundamente a mora-
lidade do regimen. · . 

O P-residente da Republica interveiu, quando, como e até quanto 
poude, no,s negocios peculiarea á política ela velha capitania de V asco 
Fernandes Coutinho. · 

Recusou enüar em relações com o Governador, agora proclamado 
legml pelo parecer da Commissão de Justiça; hostilizou a sua candi-
datura quando estava em gestação o problema da successão presirl.(m-
cial no Estado; di,ase offici:almente ao paiz inteiro em uma vmi'1 do 
Jornal do Co1'YI.IYYI!.,ercio, que o governismo estadual tinha tradições admi-
nistrativas depl<Joraveis, e não se deviam perpetuar á fi-ente do Estado 
directamente ou por via de terceiros, seus prepostos. 

Das palavras, o Presidente pa,ssou aos actos: 1reagiu, procut·ou 
impedir, dentro do.s limites constitucionaes, que a candidatura de offi-
cialismo estadual fosse victoriosa. _ 

Toda a machina a:dministrativa federal foi montada para beneficio 
e prestigio da opposição.· Correios, Telegraphos, Juizo Secciõnal, porto 
de Victoria, tudo 1soff;reu dermbadas e nomeações novas, que dessem 
á ·opposição a força moral e me.'>m'a cexta força materia-l, necessarias 
para enfrentar e vencer afinal o elemento gowrnis~a,. 



50-

Este protestou respeitoso. . . Choveram teleg:rammas e queixas ao 
Cattete. O Presidente da Republica, em respoota, mandou tropa fe-
deral guarneaer as repartições federaea, o que alarmou aindia maia o 
Govern:o do Estado f3 foi interpretado como principio de execução 
aberta da intervenção central 

Mas o gove_rnismo estadua.l venceu, o seu candidato, apurado, 
reconhecid:O, tomou posse e veiu então a duplicata,_ porque o candi-
dato da opposição, €emp~ forte do apoio federal, foi para o interio.r 
após o empossamento pela ··sua assembléa e installou governo creando 
milícias e tomando outras medidas, ligadas ã conflagração preexis-
tente. 

O Presidente da Republica, se não entrou em relações com esse 
Governad-or de Collatina, tambem se 1ecusou a reconhecer o de Victó-
ria, .não lhe dando resposta ã·a communicações e telegrammas. 

Vem agora a Commissão de J ustiça da Camara, para cuja auto-
ridade o Poder Executivo recorreu em Mensagem, e · na exposição 
ou commentarios de seu magmifico parecer confirma o julgamento do 
P J'esidente sob1·e os erros -graves da situação venced:ora no Espírito. 
Santo. 

Corrobora a estrondoaa condemnação do primeiro magistrado do 
paiz acerca da moralida•de da chamada olygarchia espirito-santense, 
e conclue, entretanto-,. reconhecendo, mantendo e procla.mando por 
_quatro anuas mai,9, essa política, pois que ella está ahrigada dentro 
dos preceitos do p.osso -regimen constitucional ! · 

Não 't!ncampo as accusaçoo3 ao Governo do Estado·; e quero mesrnD 
crer -que o actual Presidente saberia dirigir-lhe os destinos com de-
cencia e elevação de vista<>; mas estou. obrigado a salientar que -
007/,fO'I"'T/'/Je a palavra official - existe um Estado na Federação, cujo 
Governo póde eomprometter até o credito nacional, e dentro das leis 
não- é pos3Ível evitar a e:xistencia e o funccionamento de 'tal Governo. 

O parecer da Commi!ISão de Justiça passa-rá em triumpho pelas 
duas Casas ·do Congre9so e é de confessar que se enquadra, (com outra 
conclusão sem o archivamento) nrua linhas da Constituição e (!las 
circumstancias do ca-so concreto, que o Sr. Relator magistralmente 
soube esmiuçar. . 

Em que posição, porém, ficará o Sr. Presidente da Republica, _ 
obrigado a entrar em relações e a sustentar daqui em deante com as 
armas federaes um Governo, que S. Ex. denunciou á Nação, como 
portr.·dor de vergonhosa herança e capaz ·de comprometter novamente 
o 1·enome do Brazi1? 

T-aeos são os fructos que v-ae dar o .respeito aos llími_tes oonstit'l./;i- · 
cwnpes impostos ao Gove-rno Federal e esmaltados no parecer, que 
vae nortear os voto.s do Congresso. 

Bastante razão, pois, assi-ste aos que, como o humilde redactor 
deste voto, pensam que a -reforma con•atitucional é urgente como um 
caso de salvação publica. 
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Na mesma oúentação se acham, o criterioso ,Governo do Estado 
de Minas Gerae.s, o leihder da maioria nesta Camara, e outras auto-
rida-des do regimen, ·cujas entrevistas e declaraçi)es pereÍnptorias des-
l)ertaram tantas e,speranças no paiz inteiro, logo fenecí.das quando a 
Mensagem de 3 de maio fez tumula-r silencio sobre o maximo pro-
blema. · 

··Oxalá .os tristes casos politico•s, de actualidade, acabem por forçar 
os responsaveis pela ordem e pelo credito do paiz a pen;;ar nestas 
causas, pondo de par~e mesquinhas combinações ou p.allixhf:ivos lll>mlL1'-
gdp, na phrase lapidar da ultima carta de Ruy Barbo.sa ao Senado 
Bra:zilei.r.:o." • 

G.on~l'ves Muia. - Assigno a conclusão final, ma•s com restri- Voto do 
cções quanto a certas doutrinas externada•s no parecer. Sr. Gonçalves Maia 

Um parecer é um raciocínio. Tudo nelle se entrelaça, palanas e 
argumentos; e, na filiação logica ·das idéas, tudo é decor,rente, prin-
cipalmente em .se tratando de um brilhante trabalho como o do illustre 
Relator. 

Ha n_a sua exposição pontos de doutrina que se~npre combatemos; 
e, si a&aignassemos o parecer sem nma. resalva, teríamos repudiado 
uma antiga convicção que ainda mantemos. 

Ora, pO:r mais pes.soal que possa ser a apreciação do illustre Rela-
tor, quando escreve: "Já .o di.iS~S.e mr.uis de wnoa ·vez e repett'l-·o-Mi agom: 
nã.o SIOU interven'cionista,· .em consciencia p1!efir.o errar e.m lien:efic·io 
iJJa a'!btoncjm.ia loool ia.. ;a1·rtiscar-<me a prejudicarilhe ·as di1·e·i,tos" - essa 
convicção envolve uma doutrina que rempre combatemos, nós outros, 
que somos francamente intervencionistas, porque, justamente, somos 
constitucinalistas. E -a Constituição é que no art. 6° exige a inter-
venção em princivio. 

Sómente, os termos con>atitucionae.s não mereceram ainda do Par-
lamento uma regulamentação que os libertasse das interpretações espe-
ciosas; e porque ·cada um os interpreta a seu sabor, não tem havido 
sobre a sua execução mais do que um amalgama, um cahos de contra-
dicçõea funestas e anarchicas. 

Um segundo ponto de ·doutrina se envolve neste período, relati-
vamente á noção de que seja "GoveJ.·no Federal" - no texto consti-
tucional. Diz o illustre Relator: 
nos E stados como uma subversão da fónna l'epublicana federativa 
para encabeçar no n. 2 do art. 6° da Cowstituição o direito ex-cepcional 
de intervir a União em seus negocias peculiares, quer nós outros, 
que a consideramo.<> a mais característica das desordens constitueio-
_naes, para enquadrai-o no n. 3 do mesmo artigo e tornai-o dependente 
da requi,sição de qualquer dos tres poderes locaes, uns e outros esta-
mos de accô,rdo em que ao Congresso, e não ao Presidente da Repu-
blica ou ao Poder J udieiario Federal, ramos componentes da expressão 
"Governo Federal" empre!?lada no texto daquella disposição consti-
tucional -r- cabe a tarefa -de decretar a intervenção. 
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Este pont-o de clout1·ina constitucvon(Ll já se t'tliJ! toT'111J,ndo pakJifico 
no amb,ien~e pnlitico e juridico do pariz, poV$ rdros são os que ainda 
pensa1n qu.e aquella expressão é 'Sernpre, e·m to;/Jos os casos, referente 
ao P()der Execul:ivo". 

E um terceiro ponto doutriniuio é aquelle em que -se lê a propo-
sito da expressão - fórma republicana federativa": . 

"'Sobre o modo de entender a expressão - fórma republicana 
federativa - a que se .refere o n. 2, do art. 6°, tenho reiter:ad-ameute 
e convictamente •sustentado que ella significa a manutenção do regi-
meu instituído pelo. art. 1 o da Constituição, quando determinou que 
elle fosse representativo, livre e democratico e. creou indissoluveis us · 
laços federativos." _ 

Ora, n:a sessão doa Camara dos Deputados' de 24 de outubro. de 
1895, {)Om J o·sé Mariano e Gwspar Dl'ummond nós apresenta vamos um 
projecto intervencionista, ·definindo, em termos precisamente contra-
rios, aquillo que acreditamos aindà .sei' "Governo Fe-deral", e "fórma 
l'Bpublicana federativa", em um s-entido diametralmente opposto á 
doutrina -do brilhante parecer sobre o "ca•so do Espírito .Santo". 

E:sse projecto era a•ssim concebido: 
· " O {Jongresso N acionai decreta : 

Art. 1.0 O Governo Federal só poderá intenir em negocias pe-
culiares aos Estados nos casos dos ns. 1, 2, 3 e 4 do art. 6° da· Consti-
tuicão Federal. 

, P.aragràpho unico. Por Governo Federal se entende o Chefe do 
Poder · Executivo. 

Art. 2. o QÜando a inte,rvenção se- fizer precisa nos termos do 
n. 2 daquelle artigo, para manter a fórma republicana federativa, o 
Governo Federal nomeará interventor afim de resolver o caso occur-
,1·ente. 

Paragrapho unico. O interventor usará das forças -federaes para 
tornar effectiva a resolução. 

Art. 3. o Fórma republicana federativa é o .regular funcciona-
mento dos legítimos poderes políticos instituídos na fórma dos di·a-
positivos da-s Constituições dos Estados, cujas organizações estiverem 

-de accôrdo com os preceitos d:a Constituição Federal. · · 
Art. 4. o Sempre que o Governo Federal interyir em negocias dos 

Estados, na fórma ·deste decreto, dará conta ao Congresso em Meu~ 
sagem especial. 

Art. 5. 0• Revogam-se as disposições em contrario." 
Esse projecto, como todos os demais no meo;mo sentido, não teve 

andamento; e a falta de uma regulamentação efficiente, de uma lei 
tão decisiv.a quanto esclarecedora do texto constitucional, na hypo-
these, só tem conco.rrido· para essa •série ininterrupta de "casos", ou 
de situações ana-rchica.s, que vem -constituindo.: a historia da Republica 
Federativa, promettendo ir ainda muito longlB. 

Nós nos reservamos para, opportunamehte," fazel-o 1;eviver. Mas os 
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seus termos são bastantes para Ee colligir a necessidade da no,gsa resalva 
doutrinaria na assignatura d(} brilhante parecer. 

"Srs. Membro.s do Congresso Nacional - Tendo recebido dos 
Drs. Bernardino de Souza Monteiro e José Gomes Pinheiro Junior 
telegramma;; referentes a assumpto de exclusiva competencia do Con-
gresso N acionai, remetto cópias authenticadas dos mesmos documentos 
para serem tomados ·na consideração que em sua sabedoria o Poder 
Legislativo julgar acertado. 

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1916, 95° da Independencia e 
28° doa Repnblíca. - Wenc&láo Broz P. G071'1}es." 

Docum.entos a quie s-e refere a Mensagem 

Cópia: 
Exnio. Sr. Presidente da Republica - Rio: 
Vl.ctoria, 23. - Após me haver empossado do cargo de Presidente 

do Estado para o qual tive a honra de ser eleito a 25 de março e 
J'econhecido a 13 do corrente, seja o meu primeiro dever levar ao 
esclarecido conhecimento de V. Ex. a situação anomala a que foi ar-
rastado o E'3tado por um g:-upo de amigos do Pres:denil:l cujo man-
dato hoje findou . .Na .-erdade cumpre-me declarar que ·diver.>os indi-
viduO'S Ee arrogando poderes constituci(}naes em razão do marrdato 
legislativo e com apoio na foxça policial organizada e· até então sob 
as ordens do ex-Presidente Marcondes, declararam em um simulacro 
de sessão empossado no cargJo de Presidente deste Estado o Dr. Ber-
nardino de .. Souza Monteiro e no de Vice-Presidente o Sr. D.r. Antonió 
F,ranciEJco de Atha.yde. Dahi, como vê V. Ex., re-sulta duplicata ·de 
poderes politicos quaes sejam 'o Executivo e Legislativo do Estado, 
duplicata .o1·ganizada em puro dearespeito á verdade das noasas · insti-
tuições, que francamente não poderiam permitti:.-, como · effectiva-
.mente não permittem tão acint(}Sa affronta á pui'Sza do nosso regi-
meu. Esta lamenta.-el situação, exclusivamente ereada pelo.s amigos 
do Governo cujo madato hoje findou, para se poderem perp~tuar no-
domínio do Estado, contra livre vonta:de do povo e.spirito-santense, 
encontra, en,tretanto, remedio in-di,apensavel na Constituição de 24 
de fevereiro de 1890; quando confere :a(} chefe do Executivo N aci(}nal, 
s.o Governo Fe.deral emfim o poder de intervir nos E stado-a para nor-
·malizar situações como esta a que venho de alludir. Assim,. pois, · 
cõnhecidos como são de V. Ex. e de todo o paiz os antecedentes da 

Mensagem . 
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luta · politica em · que ·agora se': acha:rri verdadeiramente empenh!i!à.Os 
O ,dirP.itO, as garantias e aoo J iberda.deos publicas neste ]';gt,a,dQ, e. porque 
a tanto me · autoriza expH~ssamente a Constituição Estadual em seu 
a1·tigo. cincoenta c oito numero trese, venho -requisitar a interven~ão 
do- Governo .. Federal nos negocios políticos deste Estado, conforme 
}Jrec.eit.o •·d:a .Constituição. Federal, .art. ·60,. certo V. Ex. não hesitarª-
em f_are.l-.Q df1,dfl. : a .ausencia de tl'anquillidade e 'oubv_ersão da orde~ 
que nos a.fflige, si é que não devemos considerar igualmente alterada 
n.este FAltado a fórma . federativa. Respeitosas .saudações. -:- Ptf,nkeiro 
Juniof.~ · Presidenté. do Estado. - Confere, Mnggi Salomão, official 
de gabinete . 

. Exmo. Sr. Pl'esidente Republiea· - Rio. 
Cópia: · 
Victoria, 28. - Cumpre-me levar ao alto conhecimento de V. Ex. 

a nar:ração exactà : dos· ·antecedentes· que determinaram o difficil mo-
mento político, em que inicio o meu governo. O Sr. Dr. Pinheiro 
J unior1 candidato da opposição, obteve apenwa um quarto da ·votação, 
registrada pelas actas el,eitoraes, para o candidato indicado _pelo P ar· 
tido ReP.ublicano BspiritQ-San.teme, na convenção cO'Ilstiwida em 
assembléa, com a presença de trinta presidentes de camaras munici-
paes, das trinta e uma existente.a no Estado. Diz a lei eleitoral em 
vigor que, trinta dias após a eleição de Presidente e Vice-Presidente, 
isto é, no dia 24 de abril, l'etmir-se:ha no edifício da Oamara Muni-
cipal ·da C~tpital do Est!i!do, a junta apuradora que seiiá composta 
dos P,residentes ~as Camaras _ Municipaea do Estado, em numero de 
·quinze. pelo menos, e á qual compete fazer a apuração .das eleições". 
No dia ru~sim dtesigna·do · compareceram ~ C amara Municipal vinte 
e um Presidentes de Càmaras Municipaes e · coJ;J.cluiram a apuração 
.qtle constata ao ~andidato appo-sicioni•ata um quarto · ~a votação ac-
CU:Sada para o candi.d.ato .do· partido Republicano Espirito-Santense. 
Esses Presidentes .de Camaras :Municipaes, cujo exercício nesse. parti~ 
'cular já ee achava ao abrigo de um hab:eas-corpus impetrado ao Su-
premo Tribunal Federal, compareceram pe.:;soalmente ao Juizo Fe-
deral e ll:hi fizeram . declaração no .sentido de ·serem confirmados os 
resultados obtidos nos trabalhos ·da junta apuradóra, tendo esse fa,cto 
sido constatado pela i..mprensa do paiz. Ainda assim a opposição que 
deixara correr á revelia oa trabalhos da junta legal .reunida no edi-
fício da :Camara Municipal da Capital noticiou com surpreza ~rill 
e menospreso da lei expressa, que uma. junta .apuradora havia se re-
·unrdo e consignado resultado favoravel para .o seu ·candidato. ··o re-
curso de ql1e de~t'arte . lançam mão., não podia impressionar . a ninguem, 
por isso que, compondo-se o Estado de trinta e um rnunicipioa. dado 
que fossem opposicioni·~tas todos os presidentes de camaras que á j.uuta 
legal não havif m · ~ompareri:~ a, ~eriam.o:a aind!t neste ., caso apen.as 
dez presidentes de ·camaras; ou seja numero · inferior a -quinze, que 
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radora·. Trnpossivel, poís, evidentemente a duplicata que ·· desejani' 
fantasiar paTa baralhar poderéB' em detrimento do re-gimen que tod<>s: 
nó.9_ republi-canos devemos respeitar e manter. Diz ainda a lei eleitt;>ràl 
vigente ~artigo - vinte) : "as ·eléições·:de Deputadoa ao Congtesso Legis-
lativo do Estado ·serão feitas no dia 3· -de maio do anno que se seguir 
á legislatura" e 1io artigo oito "e trinta dias, depois da eleição, isto 
é, no di•a 2 de julho, reunir-se-ha· no · edifício da Câmara Municipal 
da Capital do · Estado a junta -a..'purad-ora, ·que será comp<>sta: dos pre:. 
s~dente.<> de C amaras Municipaes · do Estado, em · numéro de quinre, 
pelo ·menos, á qual compete fazer a· a.ptüação . -da eleição para D epu-
tados; observados os preceitos _e segUlido os precisos termos dos artigos 
noventa a cem da pre::ente lei". A apuração da.a · eleições de Depu-
tados estaduae~, como resalta dos disp<>sitivos cita-dos, vaé-se pro-
cessa-r ainda em 2 de - junho, e não obstante dizem os opposicionistas 
h.aver-.em reconhe-cido em 13 de maío o Sr. DT. Pinheiro Junior, po-r 
um ·Congresso que se não sabe ao -certó onlde funcciona e como sé 
organizou, em face da lei eleito'ral vigente. O meu diploma' devida-
mente apurado foi apr~9entado ao Congresso l-egislativo, cuja exis-
tencia legal; comquanto inconte,atavel, foi minuciosamente ' e.studada 
pelos n.otil.veis jurisconsultos Ruy Ba1•bosa, Epitacio Pessoa e Clovi.~ 
Bevilacqua em luminosos pareceres já publicado.s no Jornal do Gbm.-
md;'oio. Nas . vesperas d_e minha posse tentaram sublevar a força pu-
blica do Estado, com ooletins sediciosos, e, não satisfeitos com esse 
procedimento tão contra:rio á solução jurídica da que3tão, ·no dia 22 
de maio, depois de interromperem ~ illuminação electrica da c:>pital, 
dynamitando tor:rea dé fios conductores de energia, Jl.'tacaram subita-
mente e a --um tempo todos os edificios publicos; servindo-se para esse 
fim de arma.;; de guerra, manejadas por grande numero de desordeiros, 
cautelosamente emboscados. No dia 23 de maio, emquanto eu prestava 
o compromiaso legJal no edifício do Congresso, em sessão solemne com 
a presença <de· 28 Deputados, o Sr. Dr. Pinheiro Junior comervou-se 
no Hotel Internacional, de onde .98 diz telegraphou ·no sentitd() de se 
fazer confundir com o poder constituído . .A.ssegu1·o a V. Ex. que meu 
Governo, in-spirado em Eentimentos . de paz e _tolerancia,' não - per-
mittiu até hoje fossem pratica-das quaesquer violencia.:a. Sem prejuízo, 
todavia, -das medidas de policia,. ne~ssarias á conservaÇão da ·ordem 
publica, as demais meditdas são todas praticadas pelo Poder 'J udi-
ciario, a qu(lm· está ,affecta a apuração dtUS respont\&bilidades. Reti_-
ra~do-se para Collatina, pequena villa do município de Linhares, o 
Sr. Dr. Pinheiro Junior e seu.'> companheiros políticos dizem · ter . em 
vista novas perturbações ·da Ol'dem publica. C~gam-me . a tod'ó ·o 
momento reclámações seguidas de famílias e pessoas prejudica·d'a:a com 
esse movimento tendencioso~ ao qual d Governo do Estado -não . pôde 
ser indifferente, sentindo-se, aliás, e mcondições de dominai-o. Reuni-
doa nesse ponto do interior do Estado o Dr. Pinheiro Junior, com seus 
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p:Ü-ti<larios fazem constar fó:t:a dellej por meio de ·despachos tele-
graphícos, netos de governo simulando que aqui não são siquer conhe-
·cidos nem divulga-dos. Com esse procedimento e com o& actoa ante-. 
riore.s á data constitucional da posse presidencial, que todos são por 
igual subversivo.'! da o.rdem publica, pretendem crear artificialmente, 
na situação politic11, • uma apparente duplicata de governo que real-
mente não existe . de facto nem póde existir de direlto, uma vez que 
assumi o Governo deante do regimen da ordem le~l e estou de posse 

. do Palacio do GovflrnO, de todas as repartições estaduaes e exerço a:a 
~nhas funcções com apoio de todas as autorid-ades judiciaes, polí-
ticas e administrativas do Estado. Appellando para· os sentimentos 
de republicano de V. Ex. e para as altas respou'labilidades que lhe 
cabem na mais alta magistratura do paiz, pela defesa da ordem con-
stitucional, invocando mesmo as palavra1a com que V. Ex. se dirigiu 
ao paiz no intuito ,'lalutar de manter nos costumes políticos uma feição 
de austera moral, estou certo que V. Ex. influirá com seu valioso 
prestigio, para que tenha ~ermo condigno ease procedimento dos oppo-
sicionistas, já agora condemnavel, uma vez que esses elementos que 
me são adversos não comprehenderam como 1deviam comprehender a 
verdadeira sigmificação do apoio moral que V. Ex. lhes dera. Respei-
tosas saudações. - Ber1Ulll"dino Mqnteiro, Presidente do Estado do 
Espírito Sauto. 

Exmo. Sr. Presidente da Republi.ca. - Rio. 
Cópia. 
·Victoria, 27. - Tenho subida honra communicar V. Ex. que 

no.s termos da lei 25 corrente votada em razão grave alteração ordem 
tr,anquillidade em Victoria foi installado hoje nesta villa de Oollatina, 
município de Linhares, Poder Executivo Estwd'O. Apresento V. Ex. 
meus protestos grande estima consideração. Saudações. 

Collatina, 26 de maio 1916. - Dr. Pinlteiro J'IJITIIi,or, Presidente 
Esta-do Espírito Santo. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica. - Rio. 
Cópia. 
Communico V. Ex. nesta data sanccionei lei CongreSii!o Legisln-

tivo do E':rtado que accôrdo artigo 39, -alínea 9a, Constituição· Eshl -
dual e em razão funda alteração ordem publica, consequente falta 
garantias reinantes nesta cidade mudei provisoriamente sé-de dos Po-
deres Executivo Legislativo da Victoria para Villa Collatina, muni-
cípio J,inhares, para onde sigo nesta data, afim de installar alli os 
'dom poderes. Re.'lpeitosas saud·ações. - Ptinheiro Junior, Presidente do 
Estado. 
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Exmo. Sr. Presidente da Republica. - .... Rio. · · 
Cópia. 
Victoria, 27. ---:- Mesa Congresso Legislativo Estado tem ·honrá! 

colll.municar V. Ex. que em razão lei de 25 corrente, votada em vir-• 
tude funda alteração da ordem e tranquillidade em Victoria e naquella 
mesma data aancc!onada foi hoje installada com presença do Exmo: 
Sr. Dr. Presidente Estado, nesta villa -de Collatina, conforme auto-
rizam artigo 39, alínea 9a, Constituição Estadual e {)S termos da 
referidli lei. · 

Mesa apresenta V. Ex. seus protestos da m:ais alta consideração . 
. Collatina, 26. maio 1916. J ooquin1 Gu'irrw.rães, Presidente. 

FbtJW Ptessoa, 1° Secretario. - .llfario Agt~irre, 2° S'ecretario. 

Dr. Weucealáo Braz, Presidente Republioa: 
- Cópia. 

' .... ,. 

Victoria . 23. - Ao assumir as arduas funcções do cargo de Pre-
sidente do Estado do Espírito Santo, em obedienctia á vontade expTe~sa 
livremente nas urnas pelos meus patrícios, venho pôr á diepooição de 
V. Ex. os serviç9s de que, nessa qualid:ade, seja capaz para bem da 
Republica e para que nada perturbe o exito dos nobres ideaes e da 
acção patriotica do Governo Fede1·al, no que respeita á so1ução do3 
graves problemas que nesta hora de tamanhas difficuldades e 
apprehen3Ões para o Br11zil, absorvem todas as actividades, consti-
tuindo o programma mais vasto e de mais melindrosa execuqão que 
jámais teve a Patria Brazileira apontado a seus filhos. O honroao 
conceito que amigos communs me asseguram ter sempre V. Ex. for-
mado de mim, conceito que me foi tambem externado pessoalmente 
por V. Ex. e que muito me desvanece e tenho em alta conta pelo 
respeito e aéatamento que V. Ex. me merece, não só me anima como 
pnece autorizar-me a tomar um pouco da pTeciosa attenção de V. Ex., 
afim de significar-lhe o leal empenho e forte desejo que nutro de 
poder, como Governo deste Estado e na medtida de minha.s forças, 
collabo1•ar com V. Ex. nessa obra patT>iotica do nosso engrandecimento 
material e político. 'A conducta da maior discreção e reserva por mim 
adaptada 1dur2nte todo o agitado período que decorreu da apresen -
tação da minha candidatura á governança deste Esta·do até hoje, evi-
tandl) conceder entrevistas -sobre o wasumpto e não me prestando ao 
napel de vehieulo ·de comrnentario.s estereis. ineouvenientes e impa-
trioticos, ao lado do respeito que tenho votado á attitude que V. Ex. 
houve por bem assumir em face dos ultimos acontecimentos ·políticos 
deronrolados em torno da 'auccessão presidencial deste E stado, põe á 
mo.stra meu feitio moral e a minha educação pol~tica e constitue ele-
mentos de prova dos 1eaes intuitos de que me acho animado, não só 
úo que diz com a indispensavel harmonia q~é terei · muit-a honra enL 
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manter com o Governo União, e eni particular com V . Ex:, como quanto 
á conducta que manterei 'inflexivelmente, no Governo, procurando 
corresponde-r á confiança dos meus concidadãos e envidando todós os 
esforços para que .a situação economica, financeira e politica do Espi-
ri~o Santo, nenhum desgosto occasione a V.. Ex: .Saudações respeitosas. 
- .:B ernarditno de Souza Monl.Jiro, Presidente do Estado: · 

Victoria, 23. - Tenhó a honra de communicar a V. EJ~:. que, 
depois de presta·r. :affirmação constituciona~ perante o .Congresso Le-
gislativo, assumi, nesta data, a administração ··deste Estado do Espírito 
Sànto, .c(}ino P residente eleito, diplomado, re.conhecido e prochmado 
pelos podere;:; c.ompetentes, para . o quatriennio de 1916 e 1920. A pie-
sento a V. Ex~ os protestos de elevada consideração. Respeitosas sau-
dações. - Be1"1U11l'dioo de S'Ouza Montei1·o, Presidente do Estado. 

Victoria, 24. -'- Tenho a honra de communica1· a V. Ex. ·que, em 
obediencia' á disposição . constitucional, passei, nesta ld:ata, a adminis-
tração do ·Estado do E spírito San.tó ao Exmo; Sr. Dr. Berna~ino de-
Souza M<mte:iro, eleito ·para o quatriennio de 1916 a 1920. Agr-adeço 
a V. Ex. as relações de eordialidade .com que me honrou durant{Í todo 
o meu Governo. Renovo a V. Ex. os protestos do meu apreço e elevada 
consideração. Affectuosa.a saudações. - Miátrc:ondes · Al12es d_e 'Souza. 

Victoria, 23. - A Mesa do Congresso Legislativo do Estado do 
E spírito Santo te-m a honra de communieai a V. Ex. que, hoje, · ás 
13 horás, eni sessão solemne no Ooogresso Le~lativo, perante a'Õ altas 
autoridades do Estado e numerosa a.ssistencia de pessoas gradas, pres-
taram o comproÍn.isso e se empossaram nos cargos de Presidente e 
Vice-Preai.dente deste E stado , :respectivamente, os Exmos: S1~s. · Drs. · 
Bernardino de Souza Monteiro e An~onio Francisco de Athayde. Res-
peitosas saudações. - Geraldo Vianna., Presidente. - Virgi~io- Fran-

- cisco ~k Silva, 1 o Secretario. - J ofio de Deus Netto, 2° _Secretario. ' 

. Victoria, 23. - Tenho a honra de comm'unicar a V. Ex. que. 
nesta data,· perante o ·congresso. Legislativc:>, nos termos da Constitui-
ção de 13 de maio de 1913, tomei posse do cargo de Presidente· do 
Estado do Espirito Santo, para o qull'l fui eleito a 25 de março findo, 
pelo suffragio dos meus concidadãos, para .o quatriennio _.de 1916 . a 
1920. Saudações. - Dr. José Gomes ~inheiro 1urn.ior, P:residen_ie do 
E stado. · 

,, 
, Victm:i.a, ·23. .Tenho a hon-ra de communi(}ar a V. E~. -que, 

ue;>ta datá, Oong;re;sso Estil:d.o a_caba empossar Dr. Jos-é Gomes Piu~eiro 
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Junior cargo Presidente Esta:do; Coronel Alex-andre Calmon, Vice-
P residente, para quat:riennio 1916 a 1920. Saudações. - .Jo.aq·u'im 
Cfuiffnm·ães, •Pree:idente. Flavio . Bes~o,a,., 1 ~ Secretario. - Mn:trio 
A{puú·r·e, 2° Secretario. · .. 

Cópia ____:_ Palacio do G:ovemo do E stado do Espírito Santo . 
Victoria, 23 de maio de 19.16 . . ~ N. 3 - Exm'o. S'i··~ Dr. Wencesláo 
Braz, -d:igno Presidente da Republica - Tenho a honra :de confirmar 
a V. · Ex. o meu telegramma ha pouco trall!::>mittido a V. Ex:, cuja 
i1nportancia· encai:eço, pedindo ü cellça para Teproduzil~o como obje.c'to 
deste officio : Após me haver enipos.sado do cargo de Presidente deste 
Estado, pa:ra o qual tive a honra de s·eT eleito a 25 de março e .Teco-
nheoido a 13 do co-rrente, seja o meu priineiro dever levar · ao esclare-
cido .conhecimento de V. Ex. a situação anomala a ·que foi arrastado 
o Estado por um grupo de amigos do Presidente cujo . mandato ·hoje 
findou. Na verdade, cumpTe-me declarar que diversos individuo•::>, se 
arrogando po-deres comtitucionaes, em r azão do mandato 'legislativo 
e com apo.io na força policial requisit ada e até então sob as ordens 
do ex-Presidente Marcondes, ·declaram, em um simulacro de se.ssão, 
empossado· no cargo de Presidente deste Estado, o Sr. Dr. BerniJ;rdino 
de .Souza Monteiro e no de· Vice-PTesidente o ,Sr. Dr. Antonio .Frài1-
ci.sco de Athayde. Dàhi, co~o vê V. Ex., resulta a düplicata ·de pode-
res políticos, quaes sejam o Executivo e o Legislativo do Estado, dupli-
cata organizada em puro desrespeito á verdade das nossas instituições, 
que, francamente, não poderiam permittir, como effectivamente · uão 
permittem · tão acci:i:ttoaa affronta á pureza do nosso re@i.men. Es ta 

· lamentavel situação,· exclusivamente creada pelos amigos do Govet·no 
c1)jo lllf!.ndato :P,_oje findou, para . se poderem perpetuar no .domínio do 
E stado, contra ·a livre vontade -do ·povo espirito-santense, encontr'a, 

·entretanto, o remedio indispensavel na Constituição de 24 de fevereiro 
de 1890, quando corifere ao Chefe do Executivo N a·cional, ao Governo 
Federal, emfím, o poder de intervir nos E stado.s · para· normalizar_ si-
tuações como e.sta a que venho de ·alludir. ·Assim, -po:is·. eonhecidÚ3 
como são de V. E;x. e de todo o ' paiz os a·ntece-dentes da luta política 
em que -a'g{)ra •se acham ver-dadeiramente empenhados o direito, . as 
garantias e ·as liberdades pubhca.s neste Estado, e · porque a tanto nie 
autoriz!J. expressamente a Constituicão Estadual no seu art. 58, n. 13, 
venho requisitar a intervenção do Governo Federal ·no:<> negocias polí-
ticos deste Estado, conforme o prieceito da Constituição Feder~l, 
nrt. 6°, Certo de que V. Ex. não hesitará ell).. fazel-o, dada s ·a ~useúcJa 
de tranquillidade e .subversão da ordem que . nos àffligein,· si . é que 
não devamos considerar igualmente alterada neste · Estado a fól111a 
federativa. Saude e ·f raternidade.· (Ass:i_gnadó) - Dr . . José Gomes 
Pinhei1·o Jui~iolr, Presidente do Estado. Confere: - M.aggi Sa'Jlomfio. 
official de @abinete . . Confere. - EttsebHo ile Q1tei?;ós ]lfa.tf;osq, offici·ãl 
de gabinete. · · · . · . . · ·· · · ... . . 

.. : ... \.~ 
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SEISISÃO DIE 7 ·D'E . J u LtHO 

O Sr. Mauricio de La·cerd·a - Sr. Presidente, da mais funda 
e personalíssima maneira de ·sentir e apreciar os factos políticos, su-a 
origem e desenrolar chronologico; aspecto constitucional, moral e • 
político propr:ia.mente .ditó, de ·cada qual, . vetirarei unicamente as 
inspirações necessari2.s á minha critica ·e á luz ·qu~· me encaminha no 
debate relativo ao "caso do E.spirito ·Santo", um dos muitos que o 
Chefe de Estado, decla1·ando. em l'E~pudio official, entendeu, para 
sempre, extinctos no seu quatriennio, fertii, emtanto, ma·is que, _ ne-
nhum outro, nos famosos "casos" .estaduaes. _ · 
.·· Os precedent!js do actual sobremodo o destacam na confusa e 
agitada superfície :da politíca nacional, quer . pelo seu valor consti.-
tucional, quer pela expressão moral e · partidaria ·que tomou entre 
todos . 

.Sr. Presidente, houve um: período de agitação pdlit ica no paiz, 
em que a execução do .gystema presidencial, levado por accumulo de 

· circumstancias imprevist as ?·o seu ultimo exagero no ·quatriennio ~do 
Sr. Campos Salles, trouxe, não só á c-:-osta . mas até ás mai.> remoias 
camac!as o•s maÍ3 serias e fortes a balas á nossa estructura política. 

A' sombra da châma.da política. dos Governadores, fóTmaram-se 
grupos que, em certos Estados. perduravalil,, pela ·intelligencia, no 
de.sfructe das posições ·conquistadas, e em se assegura,rem, dentro 
della•s, através organizações partidarias eminentemente defensivas e 
offensivas; outros que naqueHa emergencia gJOvernativa em que se 
collocava o então Presidente da Republica, lançando-se .ao ·desenfreado 
gozo das posições e consolidação forçada do.s seus interesses políticos, 
especializaram-se na tendencia familiar, no uso ou abuso, que, em 
casta ou em fam'ilia, entraram a fazer pa..i'a utilidade da parentela não 
só ~as Gituações ppliticas dos Est·ados, como até da.s vantagens de na-
tureza administrativa que desviavam, c-om mão solerte, do erarw 
publico para seus cofres particulares. . 

Nesse enlevado gozar de mandato.s f raudulentamente obtidos taes 
agrupamentos ou partidos viveram entre os· armnjo·s da politicagem 
até o dia em que uma nova m'dem de causas surgind-o, já na candi-
datura mili~ar que se erguia contra os seus del'i:ctos, já na palavra 
que para esta ·combater acord ava a consciencia na-cional em toda sua 
pujança, viram-se a:a improvizadas governanças e partÍ'cros de 'família 
directamente ameaçad-os pela arma g-umica das intervenções que se 
di·ssimulavam na "salvaçã'o" promovida pelo.<> povos estaduaes 01.1. nas 
"revoluções" açuladas do centro no territorio da•s ex-Províncias~ · 

· Por toda parte lastrou a agitação ferindo · situações áqui e alli, 
e.· muitas veies COJ.:9. iniquidade tornando extensivo o epi theto de olv-
garchas a . muitaS' que o não eram, e a todas contundindo, aggredindó, 
esbarrondando ·COm al'ma bigumic-a, na sua existencia e na sua hon1·a, 
jazendo muitas •sepultadas sob à ma-ssa de odio.s ou de qua'lificativos 
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que attestam os desvarios do B"Ofírimento de opprimidos ou a' obra 
colerica de ·asseio social levada a eííeito no paiz, entre a anarchia 
convuls-a das massas e •as convulsões derradeiras -dvs poderosos e domi-
nantes, cujo processo já se fize1·a, moral e politicamente, na conscien-
cia dos brazi'leiros. 

Entre todas se salv<iu uma que, reunindo tambem todos os defeitos 
e vícios dll;s outra,s, tinha sobre estas uma qualid-ade, que redundava, 
finalmente, el!l vicio ainda maior: não possuir a coragem, boa ou má, 
mas estoica sempre, de cahir ·enrolada na bandeira dos seu·s abusos 
como muitas se enrolaDam para, afinal ao cahi:r, estarem ·de pé. Uma 
que JX>ude através das allianças ,e contubernios sa~var-se da lufada 
"salvadora", si me permittem a redundancia aliáG bastante expres-
siva, porque foi, na disputa incondicional das graças federaes, cujo 
poder publico era por então patrono de taes reivindicações, buscadas 
como supremo anhelo de sua vida periclitante, que a dlygarchia 'typica 
se furtara ao atroz destino de suas ·semelhantes, ·dando em holocausto 
ao Governo central, para definitivo salvamento de sua grey o tôrvo · 
pode:-io de seus mandões, no deseE·peramento de se eximir ao castigo 
reservado a seus peccados politico·s, tudo que de mais formoso e digno . 
ainda guardasPe no seio de sua gJJnte, bajul:mdG, trahin·do. menti.udo 
de rojo sob o pé a{çado para esmagai-a. com o famoso tacão de bota 
militar da dictadura. 

Essa a . que me refiro é a causadora ainda · agora, pela longevidade 
que a assegurou até hoje no Governo de um Estado do movimento 
contra a. 1satrapia dos Mon'teiros, olygarchia theocratica, no baptismo 
que lhe deu mui illu.strado monsenhor catholico, ou fórma governativa 
dos indunas africanos na chrisma que propoz, a designação derical, o 
philosopho e professor Sylvio Romero. 

·Oompe.te . agora, antes ·de estudar o i.qcidente constitucional, de 
ordem_eminentemente politiqa· em que ella e.~á envolvida, investigar 
as causa=s, os .motivo.s, as determinantes do actual· conflictv, quer na 
esphera ·política pl'O.priamente. quer na outra mais abstracta e que 
se enterreira na Constituição Federal. Para o primeiro aspecto, peço 
licença ao honrado Relator cujo douto parecer estudarei após, de uma 
digressão mais que necessaria, impre.scindivel para uma analyse . que 
se proponha. como a nossa, ser exacta e justa. 

· O fundador primordial da aggremiação partidariO-cat~alico-fa
milia:r foi o Sr. -Jeronymo Monteiro, que veiu para o E s-pírito Santo 
quando ahi dominava o Sr. Henrique Coutinho (peço perdão á . Ca-
mil,ra de recapitular . aind;a que brevemente nes'te ponto, a historia da 
questão espirito-santense, porque ella exprime a justiça de muitas 
i·ei'vindicações, a que não podem ser surdos ou indifferentes ·coino 
repre~ntantes do povo que devem ser os .Srs. Deput~dos), ao tempo 
âo Governador Henrique Coutinho, Vinha eu dizendo, chega ao Estafio 
o _Sr . . Jeronymo Mon'teiro .e tendo depois deste sido eleito Presidente 
c·rêa; 110 OOU te·rritOI'ÍO uma situação política, uma situação de fac-to 
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que . é impossível nos termos mesmo de toda a cortezia e urbanidalde 
'qua'lificar com )!.Certo, sem ferir á esse collega, ·loepresentante d.O Estnd? 
do Espírito Santo. . · · 

Empossadp da Pre~idencia, começou de crear. um regimen systé-
matic<> de perseguições, sómente abafado pelas vozes acclamativas que 
o suborno despe·rtava ·aqui e alli. Em outros pontos Heoonvolveu -sua 
excepcional bossa d~ negocios que .só era ensombrada á luz publica pe~a 
mesma 'obra peccaminosa de peita e de suborno de opiniões e criticas. 
Pam nãi .ficar nesoo esboço, o Presidente do Espírito Sant<> entrou; 
por uma . alliança !ementida e constitucionalmente fallando mon-
strn<>sa, com a clerisia C.spirito-santenÍle, a, se immiscuir na propria 
.organização do .dero estadual, por motívo de alliança. fraterna com o 
bispo daquella diooose, e a envolvei-o na sua infanqa pdliticagem, 
suhstituindo nas parechias e vigararias <>s seus antigos _pr(}prietarios 

·por padres . estrangeiros, aos qua:es melhor poderiam passar desperce-
bidos os desmandos de seu Governo, e assim ·melhor se apoiar a <aua 
politica desmand·ada. . . 

O BR. ToRQUATO MoREIRA -:-- Muito bem .. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA-:- A par de tamanhos re.cursos o.ffen-

sivos dispunha o grupo que en.tão lançava os seua malfald'a.dos funda-
ment<>s nesta unidade estadual, de uma admi:ravel faculdade amoral,, 
apto a todas as traições. . 
· . Desde o episodio mais recente ao mais alonginquado dos !dias que 

correm, easa. é ·li sua car·acteristica na luta, o segr.edo vergonh(}SO dos 
seus triumphos. . · · · 

Vêde como, espav<>rida da candidatura Hermes, quebra ahi velhas 
juras para se garantir mais •longo desfructe _das posições que açam: 
barca.ra um 'dia, em hora de expiação para 9 povo que escravisaria. · 
, O mallogrado Aff?n~o :Penna, que se apoiara com a maiG séria 
convicção e serena fé nas forças olygarchicas do Espírito ' •Santo, viu 
embuçadamente, depois de ;repetidos appellos, a· passagem inesperada 
desse cavalheiro, para justamente as columna•s commandad~s pelo 
General ·Pinheiro Machado, que pleiteava a eleição do Ma.rechal Her-
mes, que lhe acar-retaria a morte. · 

N:a plenitude do . hermismo dá-se o assombro d11 candidatura do 
Sr. Francisco Salles, a quem o nosso cavalheiro devia um. seguro, con~ 
stante, .ep.raizado apoio em· toda a _sua ·política espirito..;oantense, ·e o 
mesmo honrado cavalheiro, quando <> . Sr. Pinheiro Machado contra 
o Sr. Mario .Hermes, descarrega o trabuco do Presidente da Rep-q.blica 
cahindo 'logo victima a candild:atura -d(} Sr. Francisco S.alles, o nosso 
cavalheiro, por essa época, surge de outra banda, commungando inti-
mamente com o partido do Sr. Pinheiro Mac.hado contra o patrono 
de· sua política naquelle Estado. _ . · · _ . 
. . A· esta:a "virtudes", tão •apreciadas nos tempos -que testemú~hà
mos, -accresoonta o · bando espirito--santens~ a. absoluta insensibiliHade 
iis · offens~s e aggressões 1-ecebidas, quando ella.s veem do a~ to, 1aó oom-
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paravel na excessiva irritação e exaggerado melindre com que se irrita 
e persegue simples queixas ou mmmurios dos humildoo; a,ssim, em-
quanto persegue os governados, homens e mulheres, padres e leigos, 
recebe com fria imr)assibilidalde e covaroia cynica, espalmada ~SObre 
a· face ! que níio córa, ·porque sorria de sorriso cortezão, a presidencial 
mão do Governo Feder.al,. para quem repliea sempre cortezmente, con-
forme todos sentil·am na entrelettra desse adjectivo. _ 

·Estes. casos oo entron~am para exprimir o.s meneios e recursos 
pelc:>s quaes pa,ira sempre no ar, em :eterna segurança, ·por cima da.s ca-
ma·das convulsas, a figura notavel des3e intranstornavel camaleão polí-
tico. Nãq ha feitio nem · mdd·o de triumphar contra um governador. 
que lidando entre .seua soldados .e partidarios, numa política em dis-
sídio com outro . 01,1 com ella · desavinda aos maiores extremos, ao dia 
eeguinte não se peja de a•presentar aos seus soldados ;de hontem a sua 
espada guerreir~ alliada ou ao serviço daquellea cujas cutiladas ainda 
sangram no .seu corpo. . . . 

São recursos, Sr. Presidente, com ·que o cynismo, o descaro, a 
pouca vergonha, a indecencia, a decadencia afinal que nos tem tanto 
abastartdado tem deixado :que se ·salvem esta e aquella olygarchias, 
mais ou menos roedoras e voràzes. Vê"ee .. pois, quão difficil é U!Jla 
organização política por poderosa· que seja, vencer adversarios desta 
or-dem, : afiançados com outros políticos, que se não desdouram de 
acolhel-o.s e com quem !desfarão lig.a· amanhã, promptos sempre a 
abjural-os ·quando vencidos para ·.se entrançarem com seus a!dversarios 
vencedores, mesmo .quando estes, de ·cujos actos fingem não ter memo-
ria, .os tenh·am infamado e exposto a vergonhas publicas, sem que inves-
tis~e,m contra aquelles que lhe.s levaram com · toda a brutalidade, como 
o actual ·.P.reaident.e . os cinco dedos ·de sua mão ldireita toda poderosa 
ás bochechas ainda cheias do bôlo espirito-santense ; nem rea~do ao 
qualific;.ttivo dado ao seu <klverno, á sua gente; .e principalmente a 
quem tinha á· sua d.extra uma tribuna, um Governo d~ latrocínio, Um 
político a.ssim não· deixará nunca de eer o lacaio Ide todos os partidos, 
eternamente á porta do triumphador, desfructando na salva de 13UaS 
esmolas, com humildade,· as sobras que elle deixa .cahir aos vencidos 
que se submettem! E é a semelhante gente que será entregue um 
dos Estado.s ld;a Federação·! Mas quando pudease o endurecimento ver-
gonhoso de DOS$<1 sensibilidade anestesiada pela pertÍi:J,acia CO~ que 
no.s .confrangem diariamente ·golpes desta ordem, cahir no lethargo 
ou talvez no sorriso cynico de indifferença bastarda deante Ida-a signi-
fícaçées immoraes e vergonh<Jsas dessas contradanças ·ou inana polí-
tica, havia que de.s·cer e que ir ao amago e ·aó ventre dessa niostrenga 
·situação e ver por que ella a tanto se conformava e se curvava ás mesas 
dos poderosos. T<Jdas essas d~primentes e · insolitas· .manobras, que 
através :de muitos annos consagraram _tdd'va os princípios da traição,· 
da' fel(lnia e da falta de .fi-delidade ao seu ideal e aos seus amigos po" 
de.ri:âm ~ oor -desculpadas -.pela comp~acencia tolera~te . dessa época, . ·de_ 
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originaes theoTemas ·!de moral, se esta ·analy:re a que me 1-efiro não 
nivelasse no sueco das materia.s digeridas e no ventre tympanico· da 
olygarchia, os 1·esiduos dos tributo.s arrancados ao trabalho e o som 
bem tinido do ouro dos impaatos em almoeda. 

Hoje, não farei, Sr. Presidente, sinão pôr no tapete deste recinto 
uma premissa valiosa ás conclu.sõe;:~ que hei •de saccar desta questão 
já ag10ra em debate no plenario do Congresso . 

.Além desta, outros ponto.a correlatos ao caso constitucional que 
me proponho examinar em todas as suas faces, forçaTão o meu dis-
curso a um como -apparente afastamento do assumpto em 1.liscussão, 
para colher entre este e aquelle aspecto político ou moral, valioso 
subsidio á razão eminentemente nacional do meu voto, do meu parecer 
e dos meus juizos nesse · melindroso problema posto ao regimen pelo 
chamado "caso ido Espírito Santo". (Pausa.) 

_ yejamos, portanto, ISr. Presidente, não só o objectivo- daquella 
política montada <!Obre a desordem e a violencia, a .mentira e a trahi-
çã-o, como a natureza de .suas ambições e o re.sultado, afinal, de umas 
como de out ro, prenhe de desastres para o regimen na sua execução 
e moralidalde, bem menores, aliás, que as que .se re~ervam ao Brazil, 
si esse rião topar entre '5Uas leis ou no voto do Congresso Nacional 
o remedio que reclama a olygarchia. cujo imperio 1!8 fundou, para 
eterna vergonha da Republica, ha maia de um decennio- e se vae con-
solidar sob o pretext-o constitucional que confessa o impossível divor-
cio entre a moral e o direito, ou entre este e a lei, . dando em um tão 
original conflicto, a victoria ao crime, que avante restará •sobre· os 
destroçõs ld;a pudicícia a:dmin'istrativa, da confiança do povo nas pro-
messas e segurança.'! da Carta Republicana. cujas imperfeições terão 
logrado esse resultado desconcertante e soldado os g rilhões do capti-
veiro de um povo para quem ella passará a ser ,Constituição, em 
virtude da qual podem no regimen alguns milhões de brazileiro.s ser 
&shonra-dos pelo governo de uma quadrilha, que tudo lhes terá em 
pouco saqueado: pessoas e bens, direitos e garantias publica•s orr pri~ 
vadas, constitucionaes ou civis. 

Examinemos, porém, a primeira e principal feição do "caso" 
espirito-santense: a financeira Du financeiro-mDral. que· lhe deu ori-
gens indubitavelmente maia graves que todas .as demais razões em 
que se inspirado tenham os ' .seus creadores e mais alto interessa a 
todos os brazileiros, cujo credito nacional externamente, · como já de 
uma vez occorreu, !dentro ·de mezas supportará novamente seria e vexa-
torio risco; para este exame, todavia. urge que remontemos, pesqui-
zando o bastante para robustar com elle nossas conclusões finaes neste 
debate. - -' 

Quaes foram os mo'tívos, Sr. :Presidente, que l!J-8Ís influíram na 
luta espirito-eanten.ze, tão superiores e ponderaveis que ao seu inicio 
por motivo delles, não desdenhou o Presidente da Republic-a, de ordi-
nario tão frio, tão mu-do, tão reservalà.o e irresoluto, de vir a publico 

• 
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e com ímpeto .sahir da sua linha discreta com nma varia que ellt 
proprio traçou,- dando o seu "apoio moral" .aos que como elle decla-
rassem {lluerra ao Governo de ínfamada vida a-dministrativa do Estado 
do Esp_irito Sant<J; quae3 foram sinão os que justamente pretendo 
recor-dar á Camara, para elucidação do seu voto na questão, histo-
riando, por cima com as passagem principaes, os degradantes actos 
administrativos da condemnada- olygarchia religiosa do pequeno 
E:;>trtiJ.,o brazileiro? 

E ;oÍ são de tal importa:ncia esses motivos, si elles agiram · por 
este modo e fórma para corporificar a que:;tão espirito-santense, de-
certo se não -dirá ·que eu os exponha novamente palo deleite de reta-
liar ou que não tendo ligação com o debate, que a tem transcendente-
mente como vimos e já dem<Jnstrarei, eu estej~ para ahi a repetir a 
biographia tantas vezes feita de um dos vultos olygarchas, dispen-
·savd em um exame superficial, mas imprescinlihel para mais detido 
estudo e mais prudente voto no caso espiríto-santeiL<>e. 

V a e ver V. Ex., Sr. Presidente, como passou pelo Governo o 
bando chefiado por um Deputado Federal que então escreveu (V. Ex. 
relevará que eu cite, porque a carta foi estampada em photographia 
nos jornaes) a um dos seus amigos, estàr em tal pobreza, na -sua villa-
zinha, onde advogrtva, que _não podia se ausentar por um emprego 
de 500$, porque isso não fazia face ás despezas da sua numerosa 
família; o Sr. Jeronymo Monteiro (si V. Ex. quizer vêr, Sr. Presi-
dente, •aqui está a carta, que, repito, foi estampada nos jornaes da.qui 
e de .S. -Paulo) que ahi confessava não se puder ausentar da sua 
v~llazinha, abE11donando a sua banca, que apenas lhe dava para 
custear com algum saldo a sua vida, a :troco de um emprego Ide 600$, 
vist<J as suas despez-as serem qua•3i na som ma de um conto de réis; 
logo partiu para <l E,stado do Espírito Santo, onde, envolvido sempre 
em negocias •com_ -o Governo, que apoiava, ou fazendo o negocio no 
seu Governo, póde já hoje se apresentar, como o capitalista que 
empresta a<J Sr. Bernardino Monteiro idinheiro para effectuar o paga-
mento de c.oupon:;J para fazer o movimento com capanga-a, armar mais 
de mil homens na cidade da Victoria, além de ser accionista de muitas 
companhias e, si não me engano na cifra,. de mais de 150 contos do 
JIYr'IULl d{) Oomme11cio. · 

A ·Camara relevará a impertihencia que comrri.e-tterei, lendo um 
por um &s documentos de que deduzo <l modo roaz por que foi admi-
nistrado pelo grupo politico que venho descrevendo o Esta-do do Espí-
rito .Santo, desculpando tambem, com sua leitura, os commentarios 
que irei tecendo. ~ 

Antes, porém, devo assignalar que sobre o merecimento de cad-a 
uma dessas prova3 que tenho á mão e a Camara ouvirá, não houve 
por parte . do parti!Jo ou dos partidaTios da olygarchia espírito---san-
tense, contradicta alguma de valor, e até hoje, quando, após alguns 
annn3,_ nos surgiu o Hr. J ewnymo Monteiro estiraçado pelos '~ Ape-

/ 
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.sua defesa, algtarismo.s e p·alavras, palavras e algarismos, a réplicà 
do costume consistiu em retrucar com o Govsrno do Sr. Muniz Freire, 
hoje um alliado daquelles que assim se escusavam das culpas que lhes 
as.sacavá o 'Sr. Muniz, em tão vergonhosas transacções.: ' 

O ·adv<igadozinh.o de Passa Quatro, · chegando ao Estado, nos pri-
meiros cuidados da nova carreira logo revelou sua grande ·capacidade 
nos ne~cios, tomanlc1o o que o E<rtado do Espírito Santo tinha com 
o Banco da Republica, uma divida qu.e o nosso futuro Presidente, 
allegando relações bancari!l.s nesta cidade, se . propoz liquidar com 
avultada commissão, .secretamente retirada. 
. 'Neste particul.ar, <i Sr. Muniz Freire, no Sena:do, .proferindo ·um 

discurso, que peço licença para lêr á Oamara, nos seu;;; trecho.s prin-
cipaes, após ter . . manld:ado buscar o Codigo Penal, cujo art. 388 leu, 
fez um appello :ao chefe 'do Partido Republicano Conserva.dor, 'Sr. Pi-
nheiro :Machado; de ·quem era ,adversario, para impedir a · nomeação 
do si~gular liquida'tario para director dos Correios e; estando quasi 
lavrada essa :nomeação com que o Governo queria ld.istinguir o •aeu 
correligionario, ella .foi, sob viva impressão .deixada pela palavra ·de 
um adversario, immediatamente sustada, apezar de ser publica a inten-
ção do .Governo, notm·io o seu convite que . autorizou entrevistas -
programma do mallogrado direct<;~r de Correios, ·!dadas aos jo.rriaes, ,e 
.apezar, m,irab?le-ilictu, de se estar em um regimen de vigorosos escan-
dalos diarios, na administração publica. 

Interessante, muito · curioso mesmo, Sr. fresidente, é saber.se 
agora que o accusado então .pelo .Sr. Moniz Freire, não pôde occupar 
o logar Ide director dos Correios da Republica, pelo mesmo delicto 
que annos ·antes, quando o mesmo Chefe do Governo pa·asava · pela 
Capital do Estado que elle presidia, pretendera podi.a ser : accusado 
o administrador dos Correios da Victoria, o Dr. Moreira Gomes, 
imputaçã.o ·que, ao . contrario da sua, como se verificou mais tarde, 
era perfeitamente calum~iosa, ferta gratuita e sem ·prova desde o 
.primeiro momento, o que ae não dá com o que lhe attribue o discurso 
a que me reporto. . 

Tanto assim é que, .segumio noticia, o Sr. Wencesláo Braz propoz 
reintegrar o demittido, e, si não o fez até aqui, foi porque esse func-
cionario declinou; ·desgostoso, da honraria com que · o queria distin-

·guir o Pres:i\dente da Republica. 
O SR. ToRQUATO M'OREIRA - Não acceitou porque propoz acção 

·judicial. Já venceu no juizo singmllir e espera vencer no Supremo 
'IIribunal. 

O SR. MAURrcrq. DE LACERDA - Ahi está: a imputação tanto .era 
calumniosa que já hoje .se acha ·destruída razamente , porque venceu,. 
em juizo, aquelle a quem ella afastou com summa injuria ·do cargo 
que exercia. 
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Indicado para dirigir uma :repartição postal; o .Sr. · Jeronymo 
o iSr. · Moniz }'reire ergue~·se . no Sen~Xdo e diz ;. 

V. Ex., .Sr. Presidente; vae saber, podend'O particular ou ré3el'-
vadamente melhor informar-se 1dQ facto, po.rque nelle figurou pessoa 
que lhe -é dedica-da, que typo bem indicado é o Sr. Mon,teiro, para 
administrar os Correios. O. anno passado foram remettidoa pelp Minis-
teria da Justiça ao Dr. Tavares Bastos, o illustre Juiz · .. federál do · 
Estlido tio Espírito Santo, . títulos de nomeação de juizes ~pplentes 
federaes, entre os quaes 15 oú 20 eram de amigos do Sr. Torquato 
Moreira. O Sr. Jeronymo Monteiro, que já andava prevenido ' com o 
Sr. Torquato, que sabia n,ão poder· contar com elle para -a aventura 
da fundação definitiva de sua -olygarchia, obtendo não sei como .o 
officio de remessa, retirou ldelles os titulas de nomeações que haviam 
recahido nos amigos do Sr, 'torquato, o que obrigou ao Sr. D r. Tavares 
Bastos a abrir inquerito para verificar quem havia ~iolado es;,e officio." 

Foi_ e~ae o motivo pelo qual o chefe da olygarchia teria deixado 
de : ser director dos Correios e que não é destituído de gravidade, 
pois ·que elle proprio a achou gravíssima cont;ra .outreJ?l._ em repar-
tição da mesma natureza, tanto que em minha presença elle a for-
mulou ao oo:-Presidente da Republica, _contra o ::3r. Moreira .GOmes, 
em um pa&seio de lancha na Victoria, e foi por essa . -accusação que_ o 
afast()u do cargo. . 
. Si não quizermos dar credito á narração tão ricamente -i{Locumen-
tada e tão pobremente refutada, teremos então de a:dmittir a outra 
hypothese, que é. mais desairosa: o . candidato á direcção dos Co_rreios 
nãci seria um méro e vulgar violador de corresponldrencia postal, ac-
cusação . que não o afastara · do · cargo; mas como afastado tinha sido, 
_::empre, depois daquelle libe,llo, •oogue-se· que o foi por ·outro motivo 
alli declinado. · 

.. Vejamos qual é (lê): 
"0 .Sr. Jerónymo Monteiro obteve em 1906, do Presidente Henri-

que 'Üolitinho, a nomeação para, como mandatario" e representante dn 
Estaldo do Espírito Sarito, liquidar no BanM d·a Republica a divida 

· que esse Est-ado tinha com aquelle estabelecimento." . 
Vê-se assim que o Sr. Jenmymo obteve em 1906. quando ainda 

não era Presidente do Estado, do Coronel Henrique Coutinho, uma 
procuração pai·a, como mandatario, liquidar_ no ~anca -d·a Republica 
a diVida do Espírito Santo. · 

(Continúa a ler): 
"A ld.i.vida era de 1. 500 contos constante de uma conta de juros 

que então se fe~, que o total do credito bancaria se achava elevado a 
2. 300 contos." .. 

A divida, que era de 1.500 contos, já estava em .2 . 300 contos, 
e o S::-. Jeronymo entendeu-se autorizado por essa procuração, com 
o banco e delle obteve a seguinte proposta, que seria vantajosissima 
para o Estado. . 
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( O.ontinúa a ler) ; . . 
"0 Sr. Jeronym.o Monteiro, autorizado por e.<>aa procuraÇão, en-

tendeu-se com o bancó, e delle obteve esta proposta vantajosissima 
para o Esta:do: o banco daria quitação da divida, recebendo 700 con-

. tos em apolices ·estaduaes e 300 contos em dinheiro." 
·. AssPn.; o -S·r. Jeronymo Monteiro, como mandatario do Estado 
·do Espírito Santo; apreaentou-.ge no Banco da Republica. para liqui-
dar uma 1divida do Estado, na importancia de 1. 500 contos, mas, com 
os juros, elevada já a 2. 300; obtendo do banco um accôrdo de liqui-
dação favoravel ao Estado, 700 contos em apolices e 300 em dinheiro. 

Conser;u.ido isso, vae ao Governa·dor !lo Estado e deste alcança 
uma emissão de apolice.o:;, que lhe deviam ·aer transferidas em virtude 
do man&to que lhe fôra eouferido pelo Estado para liquidação do 
debito estadual. 

(Oonfliníta a ler) : 
t' Certo desse accôrdo, e depois de o haver preparado, o .Sr. Mon-

teir obteve que o 1Sr. P1'esidente Coutinho emittisse e lhe transferisse 
para os fins do Eeu mandato 2. 250 . contoa em apolice~> da dividia 
estadual. " 

Que fez então o Sr. Jeronymo Monteiro, com aquelle· seu arzinho 
de seminarista que não chegou a eompletar o curso e ·abrir a corôa? 
Tratou de ter na operação um testa de ferro, um amigo e compadre, 
e com elle fez o_ seguinte negocio - é o lt!r. Muniz Freire quem falia: 

( Oont~núa a ler) : 
"Armado com estas 2. 250 apolices de conto de réis, o 8r. }4un-

teiro tratou de introduzir na negociaç!io um t-esta de ferro, o Coronel 
Vicente Xavier Lisboa, pequeno lavrador · na Campa-nha, no E~tado 
de- Mina-a, amigo "l compadre, segundo dizem, do sogr<> do Sr. Mon-
teiro." 

Com o Coronel Xavier Lisboa, pequeno lavrador na Campanha, 
_ em Mina!!, de que fez seu testa de_ ferro, transferindo-lhe em plena 

propriedade as apolices, sem que este Coronel fosse credor id'O Estado 
de um .~ó real; fez então um contracto simulado assim deacripto no 
discurso que venho referindo. · 

( OonfJinúa a ler) : 
"Com este cidadão fez o seguinte simulado contracto : transfe-

riu-lhe em plena propriedade as 2. 250 apolices, sem que o referido 
Coronel fosEe c:edor do Estaid·o por titulo algum, sob o preteXto de 
encarregai-o da liquidação do debito bancario." 

De p<l'BEe das apolices o .seu testa de ferro,_ o S-r. Jeronymo Mon-
teiro tratou de fazer dinheiro. Dirigiu-se á firma commercial da 
qual faziam parte os Drs. Luiz da Rocha Mirmda e Castro Maya, e. 
conseguiu !dessa firma, sob caução de mil apolices, a somma de tre-
zentos contos. Dis-punha, pois_. desEés trezentoa contos e das apolices 
'restantes .o Coronel Xavier. 
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No mesmo dia em que converteu em dinheiro essas apolices, o 

Sr. Jeronymo dirigiu-se .ao tabellião e fez lavrar duas escriptura·a: 
uma em qu~ o Coronel adquiria do banco os direitos creditarias contra 
o _Egtado, e de que o Sr. Jeronymo tinha sido encarrega.dD da liqui- · 
dação, que conseguira nos termos a que me referi; - setecentos contos 
em apolices e trezentos em dinheiro; e outra em que esse Coronel deu 
quitação ao Estado do seu debito, declarando ter recebido 2. 250 apo-
lices para o seu pagamento. -

Assim o Estado pagou ao Sr. Xavier 2. 250 apDlice.s; mas esse 
senhor, arranjwd{) pelo Sr. Jeronymo Monteiro. para comprar os direi-
tos creditoriDa contra o Estado, liquidou contas com . o banco, entrtJ-
gando setecentas apolices e trezentos contos em dinheiro, obtidos me-
diante caução de outras mil, ficando de pos.'le do restante. Assim des-
creve a operação, o .seu mecanismo .'>alerte, o Sr. Muniz Freire: 

( Continúa a ler) : . 
"Lavrado e·ate accôrld.o pr•évio, que transferia ao homem de palha 

a propriedade das apolices, se dirigiu á firma Fonseca Macedo & 0., 
desta praça, . da qual fazem ou faziam parte dous illustres cidadãos 
que V. Ex. como todo o Senado conhecem, porque são nome.'! Ide toda 
respeitabilidade, os Srs. Drs; Luiz da Rocha Miranda e Raymundo de 
Oaatro Maya; dirigiu-se a esta firma, por intermed.io ·de um corretvr, 
e pediu oa 300 :000$, mediante a caução de mil dessas apolices. Os 
capitalistas fize1'am o emprestimo. Conseguido aCJsim o dinheiro, no 
mesmo dia, no mesmo tabellião, de.'lta cidade, o Sr. Evaristo, foram 
lavradas as duas escripturas, cujos traóSlados aqui tenho: pela la Xavier 
adquiriu do banco os seus direitos creditarias contra o Estado, pagan-
do-lhe, na fórma ajustada, os setecentoa contos em apolices e trezen-
tos em dinheiro; pela 2n deu quitação ao Estado do seu c1·edito, 
allegan1do ter já recebido, por escriptura de 31 de dezembro do anuo 

· anterior, 2. 250 apolices para seu pagamento." 
Não foi ~ó porém, o que na transacção lucrou o mvier~ segundo 

o Sr. Muniz Freire. este maroto teve mais a seguinte margem para 
lucros na sua maroteira : 

( Continúa a ler) : 
" 0 Sr. Jeronymo Monteiro induziu o pobre do Sr. Henriqüe 

Coutinho, cuja capacidade todo o Senado conhece, .a fazer a emi·&Fão 
da.s 2. 250 apolices desta fórma singular: 1. 250 com juros de 6 %: 
e o testo com juros de 5 %-

Pois bem; o banco recebeu em seu pagamento as apolices de 5 % 
e o ST. Jeronymo ficou com as restantes. Agora attente o Senado: o 
banco recebeu 700 apolices; portanto, o negociador ficou com as 
outras 1. 550, •sendo que mil sujeitas á caução de 300 contos. Ora 
1. 550 apolices a 6 % dão Q,g juros de 93 contos;· e essa caução, sup 
pondo-a realizada a 10 %, o que para uma caução · garantida · po .. 
titulas de .divida publica é muito elevado, pagaria de juros 30 cpnto-3. 
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Portanto, ha uma differenç.a !de 63 contos entre o juro dessas · apolices 
e o juro da caução computada no maximo." 

Pelo mais ligeiro calculo logo .>e vê que o simples prazo de tres 
ou quatro annos foi sufficiente ao mvier para se apropriar das 1. 550 
apolices, sem desembolsar um só vintem, e todos sabem que ·nem esse 
breve tempo foi p~ciso para tal operação. 

São tão claros os termo.:; da exposição do ex-Senador que nem 
o.s commentarei para não embarE.çar o ·seguimento· ·de suas felizes 
demonstrações. · 

( Gontinúa a ler) : 
"Na mesma occasião em que p raticou esse estellionat ({ ... 
Quem usa do termo não sou eu, é o honralllo Senador." 
O SR. DrooLFJCIO BoRGEs - E hoje amigo do Sr. JeronylÍ10 Mon-

~ho... · 
O SR. ::tviAuRICIO DE LACERDA - Elle consta doa .Anna.es do 

Senado. 
( Continoo a ler) : 
"0 Sr. Jeronymo negociava com a Leopoldina, tambem como 

procurador do Sr. Coutinho, a venda da Estra-da de Ferro Sul do 
·Espírito Santo, estr!liJa que havia custado ao Estado mais de 16 'mil 
contos, por tres mil." . 

Depois dae transacções com a firma Fonseca Macedo. ainda o 
Sr. Jeronymo obteve, pelo que diz o Sr. Muniz Freire, a venda da 
Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo·,, que valera 16.000 contos, 
por 3. 000, á Leopoldina; e em útuação tão desfavoravel · de tal venda, 
que ainlda era o compr!idor quem dictava condições ao vendedor, entre 
as quaes, uma unica no genero, pois dizia em que devia este empregar 
os dinheiro.s da venda. 

(Con~núa a ler): 
" ·Consummou-~e esse novo escandalo, accrescido do seguinte: o 

unico no Brazil, e creio ·que no mundo: uma escriptúra de venda n::t 
qual o comprador, a Leopoldina, foi quem d<ictou ao Estado em que 
deveria empregar 'o dinheiro pago por ella: tanto para pagamento 
em <mro, t&nto para isto, tanto para aquillo, e trezentoo contos de 
réis, note o Senado a coincidencia das cifras, destinadas a pagar !jivi-
da.s do Estado aqui no Rio de Janeiro." 

Realmente o Sr. Muniz tem razão: é unico, é inedito que a .Leo-
poldina impuzesso ao Estado o emprego de 300 contos no pagamento 
de dividas na praça do Rio de Janeiro; mas era preciso que a·osim se 
dictasse no contracto de compra e venda para depois junto do Coronel 
Coutinho; fazendo-lhe vêr qu~ não podia faltar á fé do contn cto, 
farçal-o a ·pagar os 300 contos da caução das apolices. 

(a ontimúa v, ler) : 
· "Nesse ínterim, o Sr. Jeronymo Montei ro havia negociado e 

adquirido creditos contra o Estado, nessa companhia, entregando as 
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anolices .do Esta,do ao par.- Quer dizer que uma parte das 1.550 apolices 
foi passada ao par e substituída pelos trezentos contos em . dinheiro 
necessario.s para o levantamento da caução." . 

A' s'ombra da operàção feita · com a Leopoldina, o Sr. Jeronymo 
Monteiro, tendo ern mãos 300 contos, levantou a Çall,ção em que esta-
vam as outras apolices .de 5 % na caaa dos .Srs. Castro Maya e Rocha 
Miranda 'e ficou tambern propi-iett.ri'o dessas apolices. · 

'(ConVinúa a ler) : 
"O facto ieecu.<>avel é que, co.m a simples differença de :juros 

entre a · caução e as apolices, em quatro 'annos a · éauÇão estaria paga 
e as mil e quinhentas e cincoenta apolicea estariàm sem mais encargo 
no bolso do negociador. · . 

Perguntarão como ~€ poderá duvidar do tes~a àe ferro para o 
mandatario do Estado a posse ·desse lucro. Pois, se ·dinheiro nã'o tinha 
o tepta de ferro, si apolices tambem não tinha, tanto que da escriptura 
consta ·que o pagamento feito ao banco o. foi com aa proprias apolices 
emittidas pelo Estado, si antes de ser . elle credor· do E.'ltado já havia 
rec~bido como suas essas apolices, qual foi a sua funcção no caso 
sinão dísfar'çar. o crime e tornar poasivel a .'lua consummaÇão?! !" 

Sobre esta accU:sação, Sr. Presidente, o Sr. 'Muniz Freire fez ,pelo 
Jornal do Comm.e?·cio, segundo diz, no. seu discurso, um desafio ao 
Sr. Jeronymo Monteiro, o qud visava a constituição de um tribunal 
de honra, em que fos·ae apurada a veracidade da mesma imputação, e, 
si em favor do accu.~ado viesse a sentença, o accnsador renunciaria a 
sua cadeira de Senador; em caso contrario, o Sr. Jeronymo Monteiro, 
se promptificaria a renunciar a sua cadeira d·e· Presidente do Estado, 
·que então occupava. Diz o Sr. Muniz Freire (lê): · 

"Nem uma palavra teve o accn; ado a oppôr em sua defesa. 
Nem uma palavra em resposta, Sr. Presidente; nem uma palavra. 

Sr.'l. Senadores. · 
O Sr. J e:·áliymo ·Monteiro limitou-se a nu.n!dar; no dia immediato, 

publicar um ·discurso, proferido na Oamara dos Deputados, pelo 
Sr. 1\orquato Moreira, em resposta ao do Deputado , Sr. G1·aciano 
Neves, quando este pela ·primeira YCz levE\ntou esta lebre. 

E acabou-se. Nada mais. . 
Entretanto, no dia •aeguinte, eu repliquei que o ·discurso do Sr. Tor-

q&ato Moreira, · não continha uma palavra em sua defesa. Quel'ei.'l 
saber ·em que consistia, realmente esse discurso? ·Não · ·tendo o que 
mticular em .(Lesaggravo ,do correligionario 'esrnagadora.niente fulmi-
naclo; o Sr. Torquato dedocou a questão paTa pretender provar que 
os juros das 2.250 apolices emittidas eram inferiores ao juro ·do debito 
bB:ncario de 2. 250 contos: Eis toda a .defesa produzida até hoje. 

No anuo passado, eu reproduzi, desta tribuna, a a:ccusação; ·;;;abeis 
o que fez o illustre Senador J oão Luiz Alves, cujo talento r1.esta: Casa 
ningmem contesta e cuja•a habil!d9des todos reconhecem 1 Limitou-se 
a lê r o discuno do Sr: Torqu~ to 11:oreira. 
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Insisti, em aparte, dizendQ que esse discurso nada encerrava de 
novo e que a ellc j.á eu me havia referido como uma prova de .indefen-
sabilidade do acctUlado. Dispenooi-lhe a leitura que S. Ex. queria fazer. 
A' vista disso, deu o nos-so debate por terminado ne.ste pontQ." 

Mais tat:de é repetida a accusação pelo mesmo Sr. Muniz Freire, 
da tribuna do Senado. O Sr. João Luiz Alves, que pelas suas ligações 
politicas teria de defender Q Governo que apoiava, leu como defe&a o · 
discurso do Sr. Torquato Moreira, e o Sr. Muniz Freire, imistiu em 
apartes, dizendo que o discurso nada encerrava de novo, e que mesmo 
attestava a indefensabilidade do Sr. Jeronymo Monteiro, sendo dispen-
savel a leitura. E' sabe V. Ex. o que .houve? O Sr. Jqão Luiz Alves não 

- fez a leitura. 
Depois desse diacur.~o não foi mais o Sr. Jeronymo nomeadQ, e 

si não aidmittirmos que o motivo fosse identico ao que dera para a 
injusta demissão do Sr. Moreira Gomes, temos de acceitar o oogundo, 
o do ex-Senador Muniz Freire, isto é, o estellionato do Coronel Xavier. 

Não tenho nesta que.ortão a meno:- animosidade contra o Sr. Jero-
nymo Monteiro. Jogo com documentos publicos, que já teem merecido 
fé e julgamento, até certo ponto, contra elle, como prova o citado acto 
do Sr. Pinheiro M-achado, evitando a nomeação do Sr. Jeronymo Mon-
teiro para director dos Correios. 

Devo dizer, que nem por isso, o Sr. Jeronymo Monteiro rompeu 
com o Sr. Pinheiro Machado, nem com o Sr. Marechal Hermes. 

Contra essas accusações, o Sr. Jeronymo Monteiro, primeiramente 
Re quiz defender -deste modo: acobertou-se com o anonymato, e, em 
uma série de artigo.s- "Factol3, ve·rs-u.s palavras"- começou a accusar 
a antiga administração do Sr. Muniz Freire, inclusive a sua com-
missão na Europa, como ~(],·aqui a pouco a Camara vae vêr, para repli-
car a accusações firmes como a seguinte (lê) : 

"Além doo proveitos desta operação, o Dr. Graciano Neves -
vêde bem como faço firmemente as minhas accusações - o Dr. Gra-
ciano Neves tem em seu poder prova authentica do recebimento que 
fez o ·Sr. J eronymo Monteiro da quantia -de 90 contos de réis, no 
Banco do .Brazil e no Banco N acionai, pel-a celebre transacção da 
venda da Sul do Espírito Santo, man•<lados dar pelo Sr. Coutinho." 

Resumindo agora, :Sr. Presidente, vê-se !!(Imo logo ao chegar ao 
Espírito Santo esse político, governando o Sr. H enrique Coutinho, 
recebeu, em. confiança, deste Governador, uma procuração para liqui-
dar um debito com o Banco, e fez com este um .a.ccôrdo a ser executado 
com o Estado que muito o favoreceria, mas, para que não chegasse a 
favorecer os cofres UQ Espírito Santo, arranjou um intermediaria que 
comprou o credito do Banco, o qual estava prompto a entrar em 
necôr'do. e liquidou com o Estado pelo preço da phase anterior ao 
accôrdo, isto é pela integra l somma devida pelo Eatado ao Banco, 
apenas com a differença de 'er o pP.gamento feito em apolice.s. 
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Nessa operação occulta e vergonhosa, relativa á caução, na firma 
onde levantou os trezentos contos, com que pudesse fazer face ás exigen-
cia.s do Banco que só liquidava o seu c:-edito por 700 contos em. apo-
lices e 300 em dinheiro, de facto, liquidou a transacção com o Banco 
por e.gta fórma; mas como o Estado lhe tinha dado 2. 250 apolices e 
elle tinha entregado ao Banco 700 e deixado em caução 1. 000, ainda 
procurou se apropriar dessas mil. Como 1 Obteve do Governo do 
Estado autorização ou mandato para vender, ou negociar a venda com 
a Leopoldina, de uma estrada de ferro do Espírito Santo, e nes,--e 
neg!Ocio, em que a Leopoldina comprava por tres mil contos o que valia 
mais de 16 mil, e, portanto, si exigencias pudessem haver, por ahgurdo 
lidmittamós, seriam do vendedor ao comprador em condições tão favo-
raveia, era, ao contrar:io, o comprador quem dictava suas exigencias, 
porque ·se precisava, naturalmente abusando da boa fé do Sr. Cou-
tinho, chegar com uma determinação, que foi justamente de 300 contos, 
que a companhia impunha, como entregues unicamente para a solução 
de oompromissós do E-stado na praça do Rio de Janeiro, Qnde havia 
justamente nesta cifra o compromisso _que o Sr. Jeronymo contrahira, 
por intermedio do Coronel Xavier, que comprara o direito creditaria 
do Banco, com a firma do .Sr. Castro Maya. Com esses 300 contos 
levantou a caução, e, tendo levantado a caução, ficou logo de posse 
dessas apolices, com o juro, de umas, de 6 %, de outras, de 5 %, 
que não voltaram ao Estado porque elle as · tinha já dado em · paga-
mento . pela somma total da sua divida, ao Ooran.el Xavier, que a com-
prara por menos do Banco. 

Vê V. Ex., 'Sr . . Presidente, como foi a estréa desse político, em · 
materia de negocios, favoravel ao Estado. . 

Por taes e notorios actos foi o Governo pa-ssado, que nomeava 
o Sr. Frontin, o -Tenente Pulcherio. . . deixo de contar por não me 
sobrarem dedos nas mãos para tanto, forçado a cancellar a nomeação 
do Sr. Jeronymo. 

Oonclue-.'3€, por tanto , que o Sr. Jeronymo }.{outeiro deixou de 
ser nomeado pelo ex-Presidente da Republica - note V. Ex. que foi 
pelo ex-Presidente ~a Republi.ca! - director dos Correio.s ou porque 
se fez contra elle a accusação que se encontra nos A.n.naes do Senado, 
e não mereceu uma refutação valiosa, sinão o descolorido de uma pala-
vra, de origem e de inspiração todo partidaria, pronunciada em tempo 
por um companheiro e depois repetida como um estribilho, só porque 
este rompera já então, com o Sr. Jeronymo. Por qualquer dos motivos 
V. Ex. sabe que de março a abril não ha muito que rir. 

O Governo de então, impressionado nesta .accusação, pela demon-
stração e pel·a lucidez da explosão feita. attendeu até certo ponto á 
mesma, evitando a li.tssignatura de uma nomeação quasi feita. Pensará 
a Oamara que está esgotad-o assim o manancial no qual a opinião 
publica tem ido colher sobre e.sta olygàrchia os mais tristes conceitos 
relativos á sua vida publica e' particular. 
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Não ha tal. E até neste ponto o testemunho é insuspeito, porque 
110a vem do ex-Governador, ~o paladino do Sr . . J úonymo, o Sr. Mar-
condes. 

Expuz até aqui sobre provas fornecidas pelo ·· Sr. Muniz Freire 
que, embora alliado hoje da olygarchia espir:ito-santense, poderão obje-
ctar-me contra ellas que partiram hontem do então a•d-versario da 
mesma olyg~archia. . 

V. E x., Sr. P re,sidénte, vae vêr a gérie d·e; ados financeiros pra-
ticados pelo Sr. Jeronymo, directamente como Governo, cuja prova 
está feita na ·referida Mensagem do Sr. Marcondea Alves de _Souza, 
a ultima hora sen baluarte na recente refrega politica espirito-san~ 
tense. Vou passar á enumeração dos factos, exhibindo uma por uma 
as provas officiaes do que fôr relatando á paciente espectativa d·a 
Oamara que, por mais preparada que eu a veja no caso,. a·aseguro, muito 
aquem estará da :realidade que passarei já agora a lhe expôr. 

Tomemos, por exemplo, a ultima Mensagem, a de 8 de setembro 
de 1915, época do amadurecimento de um -por um dos td'amninhos 
fructos da corrupta geração olygarchica, e vejamos, no relatorio da 
sua administração do Estado emquanto lhe foi confiada, como diz o 
Sr. Marcondes, quae-s as minudencias p~eciosas que reponta. · 

A' pag. 9 encontraremos a rubrica.: "Banco Hypothecario e Agrí-
cola do Estado do Espírito_ Santo", cuja solução do caso. o Sr. Mar-
condes reputa a maior difficuldaue· do · Esta.do. 

" O Banco HypotheCJario e Agrícola goza •d:e ga1·antia de juro.s, 
da·da pelo Estado, sobre o capital de 5ü milhões de francos, sendo 5 % 
-de juros sobre ·10 milhões de capital em acções e 5 1f2 % de juros c 
amortização sobre 40 milhõeH de francos de capital em obrigações." · 

Sobre esse banco escreve o Sr. Marcondes: 
"Confirmo o que vo& disse a respeito .desse estabelecimento, na 

l\!(ensagem de 15 de outubro ·do anno proximo passado, reproduzindo 
aqui os seus ptais importantes topicos sobre o assumpto, á proporção 
que se fizerem necessarioa, para melhor esclarec~mento." 

O que elle vem confirmar, .Sr. Presidente, é o que P'asso a lêr: 
"Poal'ecia á primeira vista, que a creação desse estabelecimento de 

credito neste Estado, viria trazer o desenvolvimento ·d•a nossa agricul-
tura, pois não tiveram outro objectivp os -que pugnal'am pela sua fun-
dação sinão o de que as suas operações deveriam consistir, prineipal-
mente. em emprestimos aos agricultores do Estado, razão por que o 
referido estabelecimento tomou o nome ·de Baneo Hypothecario e 
A.grico1a do Estado do Espírito Santo." · -

Com essa facuMade só permittida para operar em eredi to~ na 
agricultura, o banco, com todas essas vantagens, pelos referidos fins 
a que se propunhoa, procedeu da fórma seguinte, apezar do Goyem,y, 
por força dos seus fracassados fins . continuar obrigado á autorizaçãc 
e juroa ·de 50 milhões de f rancos. 

"Arvorando uma tal bandeira e norteando-se para um tal escopo, 
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' foi que o banco pôde emittir · 40 milhões de seu capital, em obri~l!ÇÕt.'ii, 

pÇliS que é sóment~, por excepção, como favor dispensado á agricul-
tura, que as leis .que regulam a.s sociedades anonyms.s permittem .8•16 
estabelecimentos de c:edito a faculdade ·de emittirem um· capital em 
obrigações maior do que o capital em acções ... Pois tal não acoute~ 
ceu: bem differentes teem sido as operações do B.mco, sendo facto 
que todo .seu capital ~mpregado em emprestimo ag:icola, sob hypor 
thecas, não attingc a 600 contos de réis, n<>tE.ndo-Ee que, ti.ma vez reali, 
zado, es:e capital se elevou a mais de 25 mil contos, quasi todo desvi~t-do 
para outras operações que não dão ju:·os c.orrespondentes á garantia 
offerecida pçlo. Governo. A prova e·:tá em que cada semestre reclama 
uma gara,nti·a extraordina1·ia, como succedeu no segundo de 1913, eiiJ. 
que essa gamntia attingin á somm!l de 565 :924$208, correspondente 
a 1.131 :848$406 annuaea. 

Quem pode~ia suppôr, perg1unto, que, empregado todo em hypothe-
cas e operações mercantis, o capital do Banco não désse, pelo menos, 
5 e 5 Yz % de juros, quando pelas disposições do cont~acto firmado 
com o Governo esse capital tinha df- ser empliestado sob a taxa de 
juros de 9 %? Pois a verdade é que o Gove:no do Estad'O ainda não 
está isento de psgar a garantia e amortização de 50 milhões de 
francos." 

Esse desa:stroso fim, Sr' Presidente, era previsto já em 1913 
quando e~ sua Mens•agem o Presidente Marcondes fez vêr á Assem-
bléa a situação ·do Estado em face do Banco. 

Disse o Chefe do Executivo espirito-santeme. mal velando sua 
franqueza, que o banco não tendo logrado seu ohjectivo de credito 
agrícola, por umas causas ·que eram descobertas DI!- Mensagem para 
acobertar responsabilidades na especie, passara a pezár, com a ma 
garantia de juros dad·a pelo Estado para aquelle fim, benefico se attin-
giodo, nos cofre.s deste e -de tal modo que não tendo o orçamento d{' 
1912 consignaao verba para o pagamento correspondente aos juros 
de dons Eemestres deste anno e do primeiro do exerci.cio seguihta 
(1913). o Governo foi forçado, pana solução desse compromísso, a 
lançar um emprestimo interno de mil conto.s! . · · 

Para essa singular fórma de se desobrigar de uma clausula con-
tractual o Governo emittiu apoliceS- em numero de mil, dai! quae3 .m~ 
tregou ao Banco 970, a novecentos mil réis cat!la uma soffrendo assim 
incontinente um prejuízo de 97 contos na ven~la dos rcfe1-ido.s títulos, 
dos quaes 30 tiveram que Eer emprestados ainda por força ode con-
tracto a ~oreira & R ezende; é esse o prejuízo com exclusão dos onus 
immediatos da opeY.ação ou fórma de liquidação em titulas que vencem 
juros. em lagar de dinheiro de contado. · 

'Sobrt> e:;·sa operação foi o .seguinte o commental"Ío ·do ' S-r. Mar-
condes: 

"'E' claro que o pagamento da garantia de juros · feito por tal · 
meio é inconveniente e prejudicial, porque eleva as obrigações do 
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Estado, trazendo augmento ás dividas externliS e internas, vrsto que, 
pelo p:ejuizo montante em 97 contos de réis, na vend:a dos titulo.s, 
como ficou exposto, poderei<> verificar que para o pagamento da ga-
rantia de juros a que o buuco tem direíLo, por força de seu contracto, 
o Governo foi obrigado a despender maior somma do que a devida." 

· Como se verá agora, da Mensagem de 1914, de que vou dar breve 
noticia eri:J topico .rel-ativo ao a·ssumpto aqui tr.atado, beni razão tinha 
em 1913 para d:izer o •Presidente Marcondes que, não havendo séria:a eco-
nomias no Banco, séria de prever a elevação das garantias e maiores 
difficuldades ao Estado. . 

Na Mensagem de 1914, elle reclama instantemente a attençãq 
da .Assembléa para o Banco, que de agrícola se transmudara em pura-
mente mercantil, não obstante continuar com aa pesadas garantias 
officiaes referentes áquelle typo de estabelecimento · de credito, mas 
cujo contracto e estatutos dariam em acção rescisoria se o Governo 
recusasse cumprimento a obrigações de um valor de 40 milhões de 
francos , com garantia directa e incondicional do Estado, cujo cum-
primento embaraçaria por 47 annoa a acção do Governo e o desen-
volvimento do Estado. Aqui está a p!igina 24 da citada Memagem: 

" 'Chamo a VOS'3a attenção para esse importantíssimo ll:.3sumpto que 
está a necessitar nma solução urgente, sob pena de ficar a acção do 
Estado embaraçada ·durante 47 annoa. A .situação financeira de modo 
algum ·comporta o pagamento de uma garantia de juros tão elevada. 

A continuação do exposto encontnreis no facto de não ter sido 
possivel a consignação de verba para tal pagamento nos orçamentos 
qe 1912, 1913 e 1914 e de ter sido effectuada a satisfação da garantia 
de juros dos dous .semestres de 1912 e qo 1° de 1913 com emissão de 
apolices e verbas destinadas a outros empl'ehendimentos. 

As rendas do Estado não pennittem retiradas de sommas avul-
tada:s, como as estabelecidas no contracto de 20 de maio de 1911 entre 
o Governo e J . Loste & Oomp. para a organização d·o Banco." 

Sr. Presidente, segundo consta, pois, da Mensagem do Co.ronel 
Marcondes. apresentada ao Congresso Estadual em 1915, a pag. 9, 
o Banco Hypothecario e Agrícola goza da garantia de juro~ dada pelo 
Estado, sobre o capital de 50. 000. 000 de francos , sendo 5 % de juros 
·.sobre 10.000.000 de capital em acções e 5- 1/z % de juros e amorti-
zação sobre 40. 000. 000 de francos ·de capital em obrigações. 

Tendo sido o banco fundado para o . desenvolvimento da agricul-
tura rlo Estado, só empregou, entretanto, 600 :000$ em emprestimot> 
agrícolas, de-sviando o resto do capital. cer.ca de 25. 000 :000$, par R 
outras operações que não dão juros correspondentes á garantia offe--
recida pelo Governo. A prova está em que cada semestre reclama uma 

' garantia ex.traordinaria, como succedeu no segund·o semestre de 1913. 
em que essa garantia attingiu á somma de 565 :924$208, correspondente 
a 1.131 :848$406 annuae<>. 
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Em 1915 já vimos como o Sr. Marcondes confirma o Eeu mo.:ln 
de vêr em-1914, dizendo então que as rendas do Estado não compor-
tavam a satisfação daa obrigações contractuaes com o banco e repe-
tindo já nesta ultima a :-espcito, nlis seguintes paJavras, o me.c;mo des-
alentadol; conceito : · 

"'Os orçamentos anteriores, como o deste exercício, não comporta-
ram a ve:·ba necessaria aos pagamentos da garantia 11.e juros; e ahi. 
tendes a prova mais evidente de que o E.c;tado não póde supportar essa 
enorme obrigtação, salvo si se verificar .augmento -nas rendas e.'lta-
~~ -

·Como para aggravar esae deploravel estado de causas do biineo, 
esclarece o S.::. Ma.rcondes em 1915: 

"Insigte o banco em retirar porcentagens de lucros brutos quando 
só lhe € permittido fazer ·de lucros liquidas; essas JlOrcentagens são 
iucluidas no balanço, augmentando a garantia.' ·de jm~s, e o conselho 
fiscal o -approva em semelhantes condições." 

A exposição do Sr. Marcond·e.g é de tal modo exa~ta que não ad-
mitte entrelinhas, e ti:mdo procurado me eximir de o fazer, não me 
pude furta,r, comtudo, aos commentarios que aqui emerro. 

Vou passar a outro ponto, porque não quero fatigar a attenção 
de meus callegas. em um só objecto, visto que ha uma conclusão de 
ordem geral ne3ta exposição, que venho . detalhando, como se verá HG 
fecho de ~eu discurso, e á _qual me darei p.::esga em chegar. . 

Vejamos, porém, um resto do que nos faltaLat.a fechar o pon•r· 
sobre o banco : · · · 

· A' pagina 11 de sua Meusagem, a do anno p sado, diz o Sr. Mar-
condes, segundo o trecho que li, que os orçamentos anteriores, como 
o do exercício de 1915, não comportaram a vet'tia neceagaria ao paga-
mento de garantias de juros e ahi está, portamo, a prova mais evi-
dente de que o Estado não póde supportar ~sa enorme obrigtação; 
salvo si as sua<; rendas augmentarem, conforme diz o Sr. Marcondes, 
mas mesmo que augmentem, como veremos denjro em pouco, não che-
garão jámlj..is . na sua totalidade, cifra bruta, para o pagamento de 
outras obrigações, sinão mais ruinosas, ainda ruais immo·raes. 

Mais immoraes, sim, muito embora de~ banco tenha podido 
dizer o .Sr. Marcondes que era dag mais diffireis a solução, para pro-
pôr a qual até fez esse Presidente uma reunião em 1913 em palado, 
a que compareceram 19 Deputados. para o fin de remedial-a e evitar 
o desastre, a que arrastaria, continuada a mesma, o ' Estado .e ,;;nas 
finanças. Immoralissima, porquanto si esc;as Hfficuldades e angustias 
creara para o Estado sua fundação, para sem directores só vantagen:: 
dispuzera a mesma. segundo ~e vê da Mensagan de 1914, pag. 13: 

· "Convém ainda .galientar que fazendo-ilõ um confronto entre ns 
obrigações do Estado e a garantia de juros e<:igida pelo banco, toman-
do-se por base as obrigaçées emittidas de ~O milhões e as entrada3 
feitas pelos accionistas, chegaríamos á curicsa · conclusão de que, si o 
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I.Janco tivesse em cofre, para·lysado, tooo o seu clpital, sem . run<ier 
um real, a responsabilidade dó Estad:o, pagando o total da SJil~·antia · 
dt> juros, seria de 765 contos, ao pa.'l6o que, tendo todo o seu capital 
empregado e devendo render alguma causa, o Estado terá que p~gar 
ao banco 565 :924$208." 

Vejamos, a.g01a, quaes foram essas outras obrigações e contrac ~os 
e o importe ou os termos delles quanto ao Estad·o e ao seu Thesouro. 
Entre eHes ha os que re relacionam di.recta~ente com o banco e sobre 
um dos quaes dizia o Sr. Marcondes em 1913: (lê): "Prevejo futura-
mente um granqe augmento na garantia de juros do Estado paTa com 
o Banco Hypothecario e Agrícola .. em vista de ter elle empregado 
grandes .sommas na Companhia Indmtrial do Estado do Espírito 
Santo." . I 

Esse cont~ac'to foi assim passado do Dr. Augusto Ramos para a 
Companhia Ind~strial e ahi para o banco, segundo o Sr. Marcondl'2, 
em 1913, dizia ~ pag. 10 de sua Memagem: "Pelo contracto celebrado 
entrP o Governq do Estado e o Dr. Au~'lto Ramos, contracto que, 
como disse, foi nas mesmas condições, transferido á Comp;mhia Indus-
trilil; após a adquisição pelo Banco Hypothecario, doa direitos que 
competiam ao Estado, ficando deste modo subrogado em tooos esses 

.. direitos e nas ob2~gaçõe;; correlatas, os melhoramentos do valle do Ita-
pemirim, ·deveriam custar ·a somma •de 4. 370 contos. A e,3ta impor-
tancia é preciso addicionar-se o custo da fabrica de tecido.s. que estava 
sendo montada ·directamente pelo Governo e que foi tambem transfe-
rida á alludida eom;anhia, encorporando-se, ipso facto, ao conjuncto 
dos melhoramentos previstos no contraeto Ramos; este custo, como 
vim()3, era c~lculado em 700 contos. Englobadas, pois. e.<Jsas . quantias 
produzem a som ma tctal de 5. 070 :OOQ$, . que era em quanto deveriam 
ficar os grandes e hturosos melh01·amentos. Verifico, porém, pelos 
dados e informações C)lhidos, que a importancia gasta . até agora com 
os rt>feridos melhoral,ll'lnto.'3 eleva-se a uma somma superior a 10 mil 
conto.3 de réis, não es;ando ainda concluídas G s fabricas de papel e. 
cimonto." . 

Si os melhoramentos fossem executados, constando elles da usina 
de as<Jucar, fabricas de papel e de oleo, serra·ria; uavegsção do rio 
Itapemirim, usina el~trica de Fruteir!La, :a rique gera.da desafo-
garia o Banco mas, c<mo vimos, nenhum foi conseguido e até aeu 
valo.r ou o vulto da:s cifras despendidas accrescido vigoro.sainente de 
cinco para 11 mil contes, mais precaria fico.u a situação do Governo 
que dera a respeito garmtia de juros .de 5 lj2 % ao banco . segundo 
disse, em 1913, ·a Menstgem (lê): "Quasi todo dinheiro empregado 
na Companhia Industria'. é do Banco Hypothecario e Agrícola, gai'an-
t.ido a juros de 5 V2 /., pelo Go-rerno; de mooo que, de.'!pendeudo 
clla mais do dobro com aquelles_ melhoramentos, é de suppôr-se que 
elles não d·êem resultadc compensador, vindo isto reflectir sobre o 
Estado." 
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Oonstituid~ em 1911, a companhia em 1914 merecia do Sr. Mar-
condes as expressões ahi contidas, dizendo-a arrastar ao precipício o 
Estado e o banco, e, apezar de no valle do Itapemirim-só funccionar 
a fabr-ica de assucar, estando paralyzadas a serraria e fabrica de teci-
dos, embora construídas, bem como a fabrica de oleos, a companhia 
accusava, afóra OUtras dividas; Um debito de mais de 12 mil contoB, 
pelo qual afinal garantia o Estado. A essaa "duras verdades11 , que 
tanto "lhe pesavam", accrescenta em 1915, na sua Mensagem, o 
Sr. Marcondes, como -desfecho de tanto desvario: a fallencia da com-
panhia, como sahida unica para o banco, o qual não a . dando por 
cupidez ou desejo de maior ganho contra ó E.stado nem acceitando 
uma proposta que lhe fôra pelo Governo feita: 

"Impossível se tornará ao Estado solver o compromisso qa garan-
tia de juros para com o banco e isto pelo facto de haver este empre-
gooo mais de 15 mil contos com a maior imprudencia, em companhias 
como a Industrial do Itapemirim, Fabril Progresso, Brazileira de 
Minas e. Imprensa. Desta·s a que mais sacrificou o banco foi a Com-
panhia In·dustrial de Itapemirim." 

E esta eujas fabricas custaram mais de 40 % sobre ·o que deviam 
ter demandado para seu estabelecimento e construcção: "mesmo na 
hypothese de se normalizar a sua situação, de arrendar todás as suas 
fabricas, a Industrial, não poderá liquidar, integralmente, os seus com~ 
promisso.s para com o Banco H ypothecario, porque ella tem serviços 
completamente perdidos, como ~navegação do rio - I tapemirim, planta-
ç~ diversas, montagens e desmonta-gens com grande dispendio de umâ 
olaria que não deu o menor resultado." 

Sobre esse negocio ha em 1915, na Mensagem que estou lendo á 
O amara, as seguintes palavras: . ' 

''A grande differença que EC nota no preço das fabricas appareceu 
depois que estas passaram -á. nova companhia, organizada pelo B anco e 
que tinha com<> seu director-presidente p proprio director-presidente do 
Banco. Foi por essa occasião que .se pagou uma grande indemnização ao 
empreiteiro .sobre pretexto de augmento da producção e renda o que não 
ob.stante, até a preEente data, ainda não foi verificado. Tudo isso 
pasaou para o rol dos factos consummados, porque não ha para quem 
appellar." 

Assim, com o arrendamento impoosivel para a fabrica de cimento, 
cujo pTeço foi elevadíssimo, na phrase do Sr. Marcondes, a serra1·ia 
paralysada, a fabrica de oleo a depender de uma improvavel cultura 
do algodã-o, não ha para .sua .situação um remedio, e mesmo que este 
fosse tentado com successo, ei13 o que a respeito julga o Sr. Marco.ndes, 
na mesma Mensagem de 1915: 

"Mesmo que estejam todas as fabricas arrendadas-e funccionando, 
o resultado do arrendamento não seria sufficiente para solver com o 
Banco o comprom'isso da OompaiJ.hia Industrial que se eleva só em 
juros a mais de 800 conto.s annuaes. · 
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A situãção dessa companhia com o banco é insolvavel e nestas 
condições todo o prejuízo do banco se reflectirá ,gobre o Thesouro do 
Estado, porque directa e incondicionalmente é o Estado obrigado a 
satisfazer a garantia do juro que offe:·eceu a esse estabelecimento de 
cre~ito. Nestas condiç.ões penso que o banco deveria chamar a si os 
bens da companhia, e exigir do Estado o que falta':lse para completar 
seu pagamento." . 

Assim monta a 800 centos annuaes o -serviço de juros da com-
panhia sómente para com o banco. 

Já .se disse, em tempo, que esta companhia, como todos os negocios 
de:aee genero tinham á frente ou ao fundo ligados a elles, os respci-
taveia interesses tambem _do Sr. Bastos, sogro do Presidente J eronym.o, 
que os facultava a tutti qUJanti, rri.as sempre pour caruse. . . Vejamos, 
pois, como se faziam negocios de.':l<la e de outras va:rie.dades mais ou 
menos approximadas, cuja relação nos fornece a . Mensagem de 1914,-
com ll:.3 seguintes palavras: 

· _"Por essa relação verificareis que o Estado jámais poderia solver 
as suas obrigações ~ont.ractuaes montantes. a quantia superiór ás suas 
rendas, c8!SO fossem levados a effeito os contractos." 

Passa, então, a enumerai-os, começando pelos rescindi.dos, em 
numero de 11 e na somma annual de 4.457:320$, além de mais dous· 
rescindidos de accôrdo com as partes ; e assim se verifica que "além 
de vario.a favores, alguns mesmo de ordem pecuniaria", os co:p.tractos 
rescindidos se elevari.am a quasi cinco mil contos annuaes, em um 
Estado de tres mil de receita bruta! 

Entre estes havia de.':lde o contracto de estradas de ferro; auto-
moveis e electricos, fabrica de phosphoros, a:asuca:r, algodão, borracha,. 
ferro, nucleos coloniaes, extracção de madeiras, até a concessão gra-
tuita de 4. 384 hectares de terras e a . celeberrima propaganda desses 
feitos e da ·benemerencia desses actos mais de sete contos annuaes, 
quinhão de um Symphronio daquellas bandas . . Sobre esses contracto.':l 
e os que ainda perduram .encontra-se na Mensagem .de 1914, o seguinte: 

".Reunindo-Ee a importancia dos 4. 557 :320$ dos contractos res-
cindidos por falta de cumprimento de clausulas, a de 34 :200$ do.':l 
rescindidos por commum accôrdo das partes e mais a de 4. 715 :000$ 
dos que .se ll!cham ainda em vigor, teríamos obrigações para o E.atado 
no valor de 9. 206 :520$000." _ . 

Sobre as ·conceseões re.':lpectivas assim se exprime o Sr. Marcondes 
na mesma data: 

"Voltando a · fallar sobre as _.concessões com garantia de juro;;, 
não posso deixar de lamentar contractos feitos com quem, sem base.'l 
para executal-o·J, desejava apenas fazer negocio. Aos contractos neas&s 
condiçÕE"..3, penso se não deve. de modo algum, conceder proroga:ção 
de prazo, afim .[!e que caduquem, livrando o E':ltado de embaraços 
futuros e permittindo-lhe effectuar contractos com quem possa explo-
rai-os." 
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Em 1914 elle já dizia o mesmo, consignando todos como !JÓ tendo 
por objectivo princ~pal a negociação do contr acto, tendo alguns dentre 
es~eJ felizardos_ sem maior d :i:spendio qu~ o seu agradecimento ao 
Governo, consegui-do t_:-ansf~rir as concessões com magnífico resultado 
pessoal. 

Assim o Governo no Sr. Jeronymo, para favorecer apenas pe3soas 
inidonea.> que apenas ardiam por negociar os seus contractos, não 
vacillou em onei·a:· o Estado do Espírito Santo, com este.s, em mais 
rlo triplo de· sua renda, ou sejam mais de nov:e mil contos aunual-
mente! · 

Eu disse que em um desses contractos, distribuídos com tão ganan-
riom criterio priva-do pela adminifltração publica é':!pirito-santeme, 
havia quinhões que to~aram á reapeitabilissima família olygar-chica. 
Dentro de breve os veremos. Devo examinar agora a famosa patota 
Alcindo Guanabara. 

Conforme se verifica na Mensagem de 1915, á pagina 19, a Com-
panhia Fabril Progresso deve ao Banco Hypothecario a importancia 
de 429 :883$484. Essa Companhia já propoz ao Banco o pagamento de 
st1a divida com -o abatimento de 80 %. 

A Imprens-1-_ deve ao banco a importancia de 431 :883$484, e até 
hoje não fez pagamento algum tendo fecha-do .suas off.icina-s, sendo 
este, portanto, um capital qull!ai perdido, segundo os proprios tennos 
da mesma Mensagem. 

Leiamos. porém, para não resumir infielmente, os trechos refe-
rentes á transacção, na citada Mensagem: 

"A Companhia Fabr.il Progre2so, com sêde no Rio de Janeiro, 
deve ao banco a importancia de 429 :883$484 capital e juroa. E!!sa 
companhia já propoz ao banco o p 3.gamento de sua divida com um 
abatimento -de 80 %. Como vêdes, é quasi total o prejuízo. 

A Imprensa deve ao banco a importancia de 431:883$484, capital 
e juros, e até hoje não lhe fez pagamento nenhum, tendo fechado as 
suas officinas; portanto; é um capital quasi perdido." 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Agora multiplique . V. Ex., essa 
qua-ntia, mesmo desprezando os juros accumulados, por 50 annoo e 
veja quanto dá. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Essaa importancias, que sommam 
861 :'765$968, foram entregues ao Sr. Alcindo Guanabara, Senador da 
Republica . conhecirlo já -por uma anterior transacção de torpedeiras, 
pelo parecer que deu no case do Ceará e por outras cou>as equiva-
lentes; inclusive por aquella celebre, pilheria ou authentica, - que se 
deu entre elle e_ um jornalista de grande vulto da nossa imprema: 
tendo .de escrever 130 bre a mo~·te de Jesus, no dia de Na tal, ao depoiR 
de lhe ser dada a iucumbencia e quando já se dispunha a sahir, vol-
tou estúgando o pa•so, ao director do jornal, para perguntar-lhe como 
queria o artigo, se favoravel ou contra o Nazare-no. . . tal o seu veso 
de escrever de aluguel em relação aos nossos vultos politico,s, contra 
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ou a: favo~, attendendo a pedidos ou não sei a que outroo motivos. 
(Riso.) . 

O Sr. Alcindo Guanabara recebeu os 861 contos e tanto da se-
guinte fórma: foi á Victoria, em trem especial, por conta do Governo 
do Estado, sendo recebido com grandes festas, á custa, estas tambem, 
do Estado. collocando-se sem ficha mesmo, o seu retrato de arcyprestal, 
funerea e jettatorica figur·a no salão nobre do palacio, regresaa:ndo 
depois ao ;Rio aguentando ao bolso os 861:765$968. A prova de que o 
Sr . .Alcindo Guanabara é o proprietario dessas emprezll!3 encontra-se 
no Diario Offi cial de 23 de janeiro 'de 1912, á pag. 1.153, que aqui 
está. . 

A Compànhia Fabril e Progresso, devendo ao Banco Hypothe-
cario a importancia de 429 :883$484, propoz ao Banco o pagamento de 
sua divida com o abatimento de 80 %, mas até hoje, nem 8 nem 80. 

O .SR. ToRQUATO MoREmA - Igual quantia recebeu tambem o 
banco por 400:000$ que emprestara a A. ImpretnSa, em preza jornalís-
tica do mesmo homem que é o director da Fabril; 800 contos para o 
mesmo cidadão. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Já .cheguei a esse pQnto, mas· dev.o 
repisar. · 

O SR. Tlc'm.QTTATO MoREmA - E' um Senador da Republica, que se 
bateu galha::-damente para que fosse &rchivado o parecer do .Senado 
sobre o caso do Espírito Santo. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - A empreza devia ao banco a i:tn-
portancia de 4H1 :883$484 e até hoje, não tendo feito pagamento algum, 

, e j:í estando fechadas as .suas officinas, é este um capital perdido. 
Sobre a Companhia Progresso, já vimos o que diz o Sr. Marcon-

d,es, conforme tive mesmo de ler ainda ha pouco, para que se me não 
argua futuramente de estar aqui tratando aereamente desses assumptos. 

O Sr. Alcindo é o director dessas emprezas agraciadas com tão 
proveitosa pepineira. A prova, Sr. Presidente, está, conforme disse. no 
Dia'T'W Official de 23 de janeiro de 1912, pag. 1.153. 
. V. Ex. vae vêr aqui que o Sr. Alcindo Guanabara é o dono da 

Companhia Fabril Progresso e da Imprensa, emprezas que ambas rece-
lx:ram ·esses 800 E: tantos contos. que tratou logo de trazer de Victoria, 
tendo ido em trem especial e alli .sido hospedado mesm·o pelo Governo 
rom festas, tudo isso á custa do Estado; não restituindo até hoje, como 
nem restitu.i.-á , essa importancia, porque a Imprensa cessou sua jmbll-
cação e a companhia a que foi feito o alludido emprestimo quebrou 
e foi arrematada a sua off;icina, segundo creio, pelo livreiro .Sr. Fran-
ciRco Alves, .desta Capital, por 300 contos. 

Aqui está a prova do que áffirmo relativamente ao devorador 
marinho das torpedeiras: · . 

"Sooiedades anonymas - Sociedade Anonyma Fabril Progresso 
- Acta da as!'f!mbléa geral extraordina ria realizada em 13 de janeiro 
de 1912. · · 
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· Aos 13 dia:~ :do mez de janeiro ·de 1912, ~s 2 horas da ' tarde, no 
primeil·o andar do predio n. 155: da Avenida Central, reunü·am-se 
em assembléa geral extraordinaria os seguintes accionistas da Soci.e.-
dade Anonyma Fa:br.il P rogresso, representando mais de t.res quartos 
do capital; · Dr. Alcindo Guanabara, D r. Manoel Bomfim, Dr. Alvaro 
Alvim, Alvaro Guanabara, Luiz Fomeca, A·lfredo Guanabara, RufÍno 
de Loy, Antonio I,opes Franco e G1bTiel Chouffour, representado pelo 
seu procurador bastante, Sr. Maurice Lotar, em virtude d·a convoca-
Ção · publicada no· Dia ri.() Offioial, feita pelo presidente ·da sociedade, 
que declara installa!da a presente assembléa e convida os Srs. accio-
nistas a designar quem deva presidir aos seu'3 trabalhos. 

E' indicado o Sr. Dr. Alvaro Alvim, que, assumindo a presidencia, 
convida para· 1 o e 2° secretaries os Srs. Antonio Lopes Franco e Al-
fredo Guanabara, que tomam assento na mesa da presidencia. Em 
seguida, o Sr. presidente da assembléa manda o 1 o .>ecretar.io proceder 
a leitura da -convocação para a presente reunião, public:1da no Diario 
Official de 11 do corrente, cujo teôr é o seguinte: 

Convoco ~s Srs. accionistas a se reunirem em assémbléa geral 
extraórdinaria, .sabbado, 13 do corrente, ás 2 horas ·da tarde, para 
deli·berarem sobre modificação no.s estatutos e sobre uma prop<Mta de 
emprestimo com garantias dos bens sociaes. - Ailcindo · GurDIW.bara, 
Presidente. 
· . Finda a l~itura , diz o Sr. presidente da assembléa que, estando · 
os Srs. accionista,s inteirados do fim da p resente reunião, convidava 
b Sr. prBsidente ·da sociedade a apresentar a sua p.roposta. 

O Sr. D r. Alcindo Guanabara lê a seguinte exposição: 
" ·Considerando que será de toda a vantagem para o desenvolvi-

men_to da industria que faz objecto da Sociedade Anonyma Fahril 
Progresso, a conquista do mercado brazileiro em todo o paiz;, e con-
siderando mais que e2.se t rabalho de conquista e propaganda deve 
começar pelos Esta·dos mais proximos, proponho que fique a directo-
ria da sociedade autorizada a crear agencias e succursaes nos E,atados 
do Brazil, sendo c:eada desde já a agencia da cidade de Victo1·ia, 
Capital . do Estado do Espírito Sa.ntD, agencia que poderá mais tarde 
ser transformada em succursal, quando o · desenvolvimento dos nego-
'cios o ~ndicar. Quanto ao emp:·estimo autorizado por deliberação da 
assembléa ·geral de 9 de dezembro de 1911, nos seguintes termos. a 
saber: "Fica a di·rectonia autori21ada a contrahic.· um emp.restimo 
de 500 :000$, a juro nunca supel'ior a 8 %, pelo prazo de 15 annoo, 
empr€Stimo que será amortizado g.radualmente, de modo que fique 
de todo extincto na data do referido prazo, ficando á directoria o 
direito de resgatal-o antecipadamente, conforme fôr mais conveniente 
aos interesses .sociaes" - proponho que, conservando.se todas as con-
dições mencionadas na proposta então apresentada, seja esse empres-
.timo garantido com os bens sociaes.'~ 



84 

Submettida á apreciação da assembléa, é a própÓ'.>ta approvada 
unanimemente nas suas duas pa1·tes. 

De accôrdo com essa deliberação, o Sr. presidente submette á 
' apreciação · da assembléa a seguinte alteração nos estatutos: 

. "Art. 4. o O fôro da 13ociedade é a cida·de do Rio de ;r aneiro; 
só neste fôro podendo ser demandada. 

Paragra·pho unico. Attendendo aos iD:teresses da sociedade, póde 
a directoría crear agencias e succursaes nas ca.pitaes dos Estados do 
Hrazil, !Sendo creada desde já a agencia da ci·dade da Victoria, agencia 
que poderá mais t_al"de ser transformada em succursal, quando o. des-
envolvimento dos negocias o indicar." 

·Submettida a votos, é unanimemente approvada esta alteração 
nos estatutos. 

Em seguida, o Sr. presidente declara preenchidos os fins da pre-
sente reunião. 

E eu . Antonio Lopes Franco, 1 o secretario, lavrei ·a presente acta; 
que, depois de lida e approvada, subscrevo com a mesa e todos os accio-
nistas p~-esentea. 

Rio de J aneiro, 13 de janeiro ·de 1912. - Dr. Alvar:o A.lvirm, pre-
sidente. - Antonio Lopes· Frcvnoo, 1° secretario. - A:lfredo Guaw::.· 
bara, 2° secretario. - Dr. Ale-indo .Guanabara. - Dr. Ma'Mel Bom~ 
fim. - Alt-aro G'ldLnabara. - Luiz Fonseca. - Ru;fiM de L oy. -
Gabriel Chouffoull·, repret:entado pelo seu procurador bastante Mau-
rice Lotar. 

(D:iario Official), janeiro de 1912, 1.153, terçaAeira, 23. 
Vê-se pela exposição do Sr. Al·cindo, Sr. Presidente, que não 

foi fantastica a viagem, como tudo o mais ... Provei que a companhia 
recebeu o ·dinheiro, p.rovei e provei que o foi buscar o Sr. Aleindo, com 
a leitura que . acabo de fazer, do motivo da convocação da a:asembléa, 
da empreza, assignada pelo mesmo Alcindo. · 

O emprestimo de que se tratava não era outro sinão esse, que o 
Sr. Alcindo, levantando-se na reunião, considerou de grande vantagem 
ao · .desenvolvimen,to de sua industria. 

U m.a sociedade anonyma em que com sete .se a fórma, apparece 
com pouco mais de-..:;ae numero, nem 10, talvez, dos quaes fazein parte 
o "Torpedeira" e dous ou tres "contra-torpedeira.s", ou séu.s parentes. 

O SR. NrcANO.R NAsCIMENTO - V. Ex. está me tirando o . pão 
da bocca. :Eu ia contar ésses factos todos. 

O BR. MAURICIO DE LACERDA - A garantia ~o opimo lucro er&m 
os bens sociaes, e já v.imos o _que succedeu, pois foram arrematados 
em hasta por 300 contoa os mesmos bens e o Estado ficou a vêr navios, 
ou, antes, a vêr "torpedeiras". . . · 

Sr .. Presidente, quando ao Senador Alcindo Guanabara o armo 
passado me referi nesta Casa, j.á tendo a.liás conhecimento de:ases factos 
não quiz nos mesmos tocar para não entrar em bate-barbas com ~ 
suas tão conhecidas. nem me azinhavrar no RSCO'!'O!:'O cont11ct0 • S. Ex , 
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entretanto, foi para H tribuna do Senado, ahi se pendurou com as 
suas gar:ras e do oou bico recurvo deixou cahir a- seguinte apostrophe: 
"Os meus 50 annos de vida publica respondem ·á accusação de um louco 
moral." 

O louco moral era eu; m:ts os 50 aunos de vida publica, a que 
elle se referiu, não etam meus, eram aquelles das torpedeiras, eram 
aquelles do parecer do Ceará, vendido por 30 contos, e outra'" trails-
acções que já passaram da advocacia administrativa até :mesmo para 
os pareceres das Couun_issões de Po.de:·e.s. A isto Ee limitou a defesa 
do Sr. Alciudo, eom quem o Senado decJ.arou estar inteiramente soli-
dario na repulsa á . affronta que lhe tinha sido feita po1· um desor-
deiro, um mashorquei1·o, um louco moral, tudo que o Sr. Alcindo 
tinha dito sem uma palavra ·de defesa a meu respeito, a qual absolu-
tamente não depreco ao Senado. Elle continuou na Commis.são de 
F inanças daquella Casa até quando pôde collaborar, no fim do anno, 
em uma emenda que interessava directamente a fazenda de certo 
Senador, autorizando a construcção de uma ponte sobre certo rio, 
em certo -E!Stado, e para a qual se '\"otou um credito de dous mil e 
tantos contos. pretextando-se que era preciso dar esse ·credito ao Go-
verno, porque se tratava de aproveitar materiae.s que estavam á beira 
ela linha e que poderiam ficar imprestaveis. O Govemo teve o credito, 
mas quando foi construir a ponte, viu que a companhia já tinha · 
retirado todo o material e feito com elle tres ou~ras pontes sobre os 
rios das Garças, Verde e Pardo, e delle só existiam destroços mal-
eujarobrado.s, troços de ferragens á margem da linha; das grades nas-
cia:m g'ro;:;sos troncos; caixões com ferrolhos, parafusos e pregos e 
outros artefactos de ferro, alli estavam, em montes, e, pela podridão 
do entaboamento. todos cobertos de capim, oxydados, em montículos 
como ~afé,o; ab:mdonados em alguma. tu1ha ou terreiros de fazenda : 
em rutna ... 

Pois, o. Sr. Alcindo, nessa Commissão, collaborou neste e em 
outros sentidos. 

Prosigamos, entretanto. A' pagina 19. da referida Mensagem, 
vamos encontrar a Companhia Brazileira de }Jlinas recebeudo 720 
contos do Baneo Hypothecario, não tendo a::;sent.ado uma só machina, 
nem feito explor·ação alguma ; e ainda assim viu decTetado pelo Minis-
tro Rivadavia a caducidade do contracto. 

O SR. ToRQt!ATO ~oREIR.A - São 720 conto.s, pelos quaes o Estado_ 
é obrigado a pagar, dtll'ante 50 annos. 36 contos annuaes. 

O SR. M.Aumcm DE LACERDA - O Estado tinha areias monazí-
ticas suas, e era natural que as explora!ilse; a companhia organizou-se 
para explorar as areias monaziticas da União, e o Estado fez um 
negocio com a companhia ! 

Felizmente, para a explo:ração da.a areias monazíticas do Estado, 
a companhia não iniciou o .serviço, evvtando-lhe asaim a co11curr~ncia 
de que pereceria no commercio. 
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Ó emprestiri.J.o feito a esta companhia, por üite.l'medio do Banco, o-

foi por \30licitação dos governantes de então, e ha um ponto para o 
qual chamo a attenção da Ca-sa. . 

_ Sobre esta . . companhia, un~co c~ntracto que diz ter assigJnado 
e1u seu Governo, -assim se exprime o .Sr. Marcondes, na sua Mensagem 
de 1915: · 

"Devo salientar que a unica transacção effectuada no meu Go-
verno foi a da Companhia .Brazileira de Minas, já referi•da, isto mesmo 
porque esta já navia recebido dinheiro, como disse. Não permittiu, 
porém, o director-fiscal que o Banco completasse os 1. 250 conto,s que 
havia convencionado e deliberado empresta1·: A minha acção nesse 
negocio, si não foi de to,do benefica, porque j.á a companhia tinha 
recebido parte desse capital, foi, todavia, pJ."'veitosa." 

Tendo sido decretada pelo Ministro Rivadavia Corrêa a caduci-
dade do contracto que possuía a companhia para exploração de . arei rua 
monazíticas em terreno.s do .domínio da União, por falta de cumprti.-
mento de suas clausulas, companhia que se propunha explorar um 
producto em concurrencia com o Estado que explqra.va similar cujo 
preço iria assim baixar, desde que executado fosse o contracto que 
tizera com a União, só a!3sim se libe1·tou o Estado do certo prejuízo 
que o seu Governo lhe da.ria com o immo1·al emprestimo fmto pelo 
:h;stado, por intermedio do Banco, a uma tal companhia que vinha 
justamente feri1· os interesses do Espírito Santo e conconer com elle. 

O Dr. Jeronymo Monteiro, logo que deixÓu a P·residencia do 
Estado, assumiu a pre.sidencia da Companhia Brazileira de Minas, 
á. qual elle havia emprestado, quando Preaidente do Estado, a quantia 
de 720 :000$, que foram divididos entre os directores. Isso mesmo con-
fessa o .Sr. Ma'l."condes, na sua Mensagem de 1915, pag. 19, quando 
diz que "o Banco e.stava comp1"0mettido a empresta1·-lhe (á compa-
nhia) -- 1. 250 contos" e que se "oppoz tenazmente" a "semelhante 
tran\3acção" quando teve della conhecimento, mas "infelizmente já 
essa companhia· havia recebido do Banco a importancia de 720 contos 
de réis". 

Poderá alguem objectar: Como prova V. Ex. que o .Sr. J eronymo 
Monteiro, Governador do Estado, foi quem teve no assumpto inter-
venção para que o Banco Hypothecario forneces.se á companhia os 
720 contos? Do seguinte modo: mal deixou o Governo, o_ Sr. Jeronymo 
Monteil·o assumiu a -presidencia da Companhia Brazileira de Minas, 
á· qual fôra já deteTminado· o .emprestimo de -720 contoa, quantia que 
não serviu pa.na exploração e foi dividida entre os directores. 

O 'S:a. ToRQUATO Mo:aEmA - V. Ex. está narrando factos e este 
ponto precisa ficar bem claro. A transacção foi feita no Governo •do-
Sr. Marcondes; confol'me elle p'l'Oprio declarou. A gravidade -do facto 
está, porém, em ser presidente da companhia o Sr. Jeroriymo Mon-
teiro, que tinha sido Presidente do Estado, e a companhia não ter 
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cumprido o .seu contracto, ter e-.>te caduca•do, não ter sido comprada 
uma só machina e não ter. restituido um vintem dos 720 contos. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Agradeço muito o esclarecimento 
que V. EJC. traz, que não altera, no fundo, o que digo. O 'S-r. Marcon-
des mesmo declara, ,que antes já havia recebido dinheiro a companhia, 
e que foi esse o motivo mesmo at~ porque o seu Governo fez esta con-
cessão. 

O SR. ToRQUA'fO MoREIRA-- Eu o trouxe apenas para evitar que 
amanhã, quem vier defender e-a.ses actos, possa estabelecer equívocos, 
em vez de responder ás fundadas accusações feitas por V. Ex. 
_ O SR. MAURICIO DE LA:CERDA ~ A deliberação pela qual .se pôde 
fazer á companhia, através do Banco Hypothecario, um emp1-estimo 
de 72Õ contos. . . · _ 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Foi tomada pela assembléa, no 
tempo -do Sr. J eronym:o Monteiro. _ -

O SR. -DrocLECIO BoRiGES - A deliberação emprestava maior 
quantia. Consta da Mensagem do Sr. Marcondes. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA _- A execução de~aa deliberação, 
pO.l'ém, teve loga·r no Governo do Sr. Marcondes, e, nesta época,_ o 
Sr. Jeronymo Monteiro já tinha ~sstunido a direcção ou a presidencia 
da COI\lpanhia que ia ao Banco receber a importancia _do emprestimo. 
A prova --,- perguntarão - de que o Sr. Jeronymo Monteiro assumiu 
a presidencia da Companhia Brazileira de Minas, logo que deixou 
a direcção do ·Estado~ _ · 

O ,SR. T oRQUATO MoREIRA - E' um acto publico. Houve reunião 
da assembléa da companhia. 

' O -SR. MAURICIO DE LACERDA -V. Ex. encontrará na contestação 
do -Sr. Muniz Freire a prova de que o Sr. Jeronymo Monteiro, dei-
xando o· Governo do E spírito S-anto, asaumiu a pre.sidencia da com-
panhia, que, na phase do seu Governo, ficara habilitada a receber 
do Banco a quantia de 720 :000$, e, depois na hora em que justamente 
a tinha de ' receber, S. Ex. assumiu a direcção da compauhia. O 
Sr. Muniz Freire, diz a. esse respeito (lê)~: 

o· Sr. Dr. Jeronym:o Monteiro é director da Coi:upitnhía _Bra-
zileira de Minas, orga.niza·da nesta Capital, aos 9 de setembro de 1912, 
com o fim directo e exclusivo de explo1·ar o contracto 'celebrado, em 
31 de agosto do mesmo anuo, entre o Governo Federal e Gabriel Chouf-
four, em ·virtude do qual obteve este a concessão dos terrenos de ma-
rinha da União, pelo prazo de 1~ annos, para a extracção de areias 
mo nazi ti c as." 

Após estas palavras, ·o ex~Senador exhibe a prova: 
"A minha alleg~ação está aqui cabalmente fundamentada: 1 o, pelo 

numero do D-iari4 Official de 25 de setembro de 1912, em que foram 
publicados os do11:3 contracto.s da constituição da companhia, de onde 
constam os estatutos -desta, o seu objecto, o preenchimento de tod!Js 
as exigencias d_a lei, relativa á organização de sociedades anonymas, e1 
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finaimente, a eleição de sua directoria, composta de li. Gatine, Er-
nesto Durich e do Dr. J. Monteiro, com o mandato por cinco annqa, 
que terminará em 1917; 2°, pelo numero do Dian-io Official de 1 de 
setembro do referido anuo, em que vem publicado o referido contracto; 
3°, certidão passada pelo 1 hesouro da transferencia desse contraeto 
á :Companhia Brazileira de Minas; 4° 1 certidão da Junta Commêl'-
cial de que, até agora, alli, não co:nsta que a directoria, da qual faz 
parte o Dr. · Jeronymo Monteiro, houvesse soffrido qualquer _alte-
ração." 

Pois bem, no final da pagina 19, lü1has 30 e 31 da referida 
Mensagem, diz o Coronel Marcondes: "Foi aasim que o Esta•do se 
tornou responsavel por uma elevadis~ima somma que j-ámais deveria 
recahir sobre o Thesouro estadual." 

Deduz-se das palavra.> de franco desalento, si não de reprovação 
.do Presidente Marcondes, que a résponsabilidade deveria recahir sobre 
o Dr. J eronymo Monteiro. 

Vê V. Ex., portanto, a censura do Governador feita perante a 
assembléa ás transacções a que me tenho referido, como ruinos!I.S ao 
E stado. A'.s pags. 20 e 25 da Mensagem, V. Ex. vae encontrar uma 
analyse que nada póde deixar a desejar, do Sr. Mm·condes, sobre es~e3 
negocias e outros do tempo do Sr. J eronymo. 

Entre os contractos firmados com as companhias •da Victoria 
Brazil Railway, que pertencem ao Sr . .Senador Bernardino Monteiro ... 
é preciso repetir com pausa - ao Senador Bernardino Monteiro -
e ao .seu preposto. N eator Gomes .. . / · 

O SR. ToRQU.A.TO MoREIRA - Actual director-fiscal do Banco 
Hypothecario, por nomeação do Governo do Sr. Berna-rdino ... 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... actual director do Banco 
Hypothecario, como esclarece o nobre Deputa•do. . . e a T1he Victoria 
and Bahia Railway, além '<la garantia de juros ( 6 % omo) á razão 
de 34 :000$ por kilometro e 3 :000$ de subvenção por kilometro, gozam 
de outros favores especiaes, como seja o de juros .de 5 V2 % e 6 %, 
ouro, para um emprestimo de 27. 000. 000 de francos, sendo este em-
prestimo garantido pelo Govern'l .directa e incondicionalmente. 

Verificada a garantia de juroa do emprestimo de 27. 000. 000 de 
francos, equivalentes a 16. 092 :000$, e tomando por base o cambio 16, 
juros de 5 Y2 %, ouro, eleva-se a somma a 885 :060$, que, ~unida 
á de 1. 332 :000$, importará em 2. 217 :060$, que é quanto o Governo 
do Estado tem de pagar ás referidas companhias. _ 

Segundo se deduz dos contractos referidos na Mensagem citada 
ás folhas 23, e 24 e feito:a pelo E'stado com as · companhias acima men-
cionadas e mais as companhias Estrada de Ferro Espírito Sa·nto e 
Empreza Colonizadol':a Agrícola e Industrial do Brazil e Estrada de 
Ferro de Itapemirim a Itabapoana, o Estado tem a pag~ar de juros 
annualmente, si forem executados e.sses contracto-a, 2. 514 :f80$000. ' 
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Sommados estes juros com os do Banco Hypothecario e A_gricola 
que montam, segundo a Mensagem, em 1.131 :848$406, perfazem nm 
total de 3. 646 :3·28$406. Reunida esta importancia á de 778 :708$7 44 
de juros da divida externa, teremos um total de 4. 625 :037$150. 

O ·SR. TORQUATO :MoREIRA - O que faltar, a União pagará. · 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Assim ll!il duas companhias citadas, 

Victoria Brazil Railway e Victoria Bahia Railway, mais de dous 
mil contos annuaes na renda do Estado que não ultrapassa de quatro 
mil contos, receit::t orçada, sendo arrecadada muito menor que esse 
calculo optimista. 

Relativamente a ambas, diz o Sr. Marcondes. que ." além de outros 
favor(!.3 onerosissimos aos cofres do Estado, gozam as duas tambem 
de isenção de impostos, terrenos gratuito.s, etc." 

Vimos já em quanto importa a cifra dos encargos estaduaes. . 
O SR. ToRQUATO MoREIRA - Si forem executados os contractos. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - v. Ex. verá que na lei de orça-

mento da receita geral do Estado, p:.tra 1915, a receita é calculada, 
no art. 1°, em urua base optimista, em qwt1·o ·n-il contos. 

Aqui está a lei : · 
"Lei n. 990 - Orça a receita geral do Estado para o exercício 

de 1915: 
O Presideute do E3t3.do, cumprindo o que determina o art. 45 

da Constituição, manda que tenha execução a presente lei do Con-
gresso Legislativo: 

Art. 1. o A receita geral do Estado. para o exercício de 1915, fica 
orçada em 4.000:000$ e se comporá das verbas seguintes." 

Yas, si nós verificarmos a receita arrecadada, veremo3 que ella 
não · attiJÍge a msc algarismo. Quer ·dizer que os compromissos exter-
nos, si executados forem os contracto.s, e quando não executados, com 
direito a indemuização -todos elles o estão. vão onerar o Estado do 
Espírito Santo em somma maior do que ·a sua receita, - já não digo 
a·rrecadada - mas mesmo a orçada, com todo optimismo, porque 
es.ses compromissos montam a 4. 625 :000$ (l fracção, quer dizer em 
mais de 625:000$ do que os 4.000:000$ da receita 01çada do Estado, 
que não foi. aliás, arrecadada. 

O SR. ToRQl."ATO _MoREIRA - A União está ahi para pagar a 
differença. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E que ella não é maior de quatro 
mil e sim menor. aqui está o que disse em 1915 um ex-Presidente do 
Estado, o Sr. Muniz F:reire, não computando para o seu calculo os 
4.500 contos da :Men&agem do mesmo anno do então Presidente Mar-
condes, das garantias de juros: 

"O Estado do Espírito SaJito, com muito menos de trezentos mil 
habitantes. e uma receita ordinaria, que, estando mesmo o café a 
preços médi(),s, mal -attinge a uns trea mil e quinhentos contÓs, leva 
hoje as lampas a todos os compadres do B razi11 e necessariamellte 
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de todo mundo, no peso relativo dos seus encargos, que são os ,;e-
guintes." 

Uma receita de 3. 500 conto.s, com uma despeza, segundo o 
Sr. Muniz, só ·de encargos annu·aes de juros 3. 900 contos e amortiza-
ção 390 contos, ou 4. 290 contos que pesarão sobre os 3. 500 daquella 
receita, deixando um deficit de 790 contos annuaes. Si sommarmos a 
estes as garantias de juros, teremos uma divida de tres vezes a receita, 
mesmo com as reducções do .Sr. Marcondes, naquellrua de mais de 
metade! 

. Sobre o contracto com a Companhia Industrial, á pag. 22 de sua 
Mensagem do anno passado, ·assim se exprime o Sr. Marcondes: 

"0 contracto feito com a Companhia Industrial de Oachoeiro 
do Itapemi1·im eom garantias de juros, para contrahi1· um empres-
timo até 12 milhões de francos para conClusão de suas fabricas, appro- · 
vado pela lei n. 918, de 12 de abril de 1913, ficou com sua execução 
,suspensa porque, quando o Governo fez o contracto, ignorav.a ·que a 
referida companhi-a já havia gasto mais do dobro do que havia sido 
contractado com o Gov·Brno. Os referidos melhoramentos estavam por 
concluir, taes como fabrica de papel, de cimento, navegação do 1·io 
Itapemirim, etc. Pelos compromissos da companhia, verifiquei que · 
el1a não os .poderia :solver, pelo que ficaria pesando aos cofres do 
Estado mais a responsabilidade de 12 milhões de francos, ou Gejam 
7. 200 contos." 

Foi o seguinte o manifesio da companhia sobre o emprestimo e 
por onde se vê que as garantias nada valiam, segundo a Men:ilagem 
de 1914 do Presidente Marcondes, fls. 30 a 35, e publicado aquelle 
em o DM.~IIT'id. Official de 6 de agosto de 1912 (terça-feira, pag. 1.315): 

"-Corr;tpanhla Indu~trial do Estado do Espírito Santo - Maui-
fe.sto - Emissão d~ um emprestinio de 7. 000 :000$ -~m 35.000 dJeben-
twres ao portador ·do valo.r nominal de 200$000. · 

A Directoria da Companhia Industrial do Estado do Espírito 
Santo, autorizada pela resolução unanime .d·a assenrbléa geral de 22 
de março do conente anno, na qual estavam representados mais de 3/4 
do seu capital, emitte obrigações ·ao portador (deb.ent'u.res) da impor-
tancia de 7 .. 000 :000$ em 35.000 títulos do valor nominal de 200$ 
cada um, vencendo os juros ·de 8 % ao anno, pagos semestralmente, nas 
prÍl;neiras quinzenas de janeiro e julho de cada anno, a contar de 1 
de julho- corrente. · 

O resgate do capital f.ar-se-ha pàrcialmente em dezembro de cada 
anno. a começar em -dezembro de 1914, por meio de uma quota cumu-
lativa de 691 :792$010, para juros e amortização, de modo a extin-
guir-se o emprestimo em janeiro de 1944, inserindo-se na escriptur-a ' 
a tabella, designando o numero annual de titulo.;; a se resgatarem, 
resg·ate este que se fará por sorteio ou po1· compra de títulos· na praça 
quando sua cotação fôl' abaixo do par. Reserva-se a companhia o 
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como de i·esgatal-o antecipadamente. 

O p1·azo do emprestimo é de 32 · annos, a contar de 1 de julho 
.do corrente anuo e a primeira amortização effectuar-.se-lia em 31 de 
dezembro de 19.14. E' o primeiro emprestimo emittido pela com-
panhia. 

Dá a companhia em garantia hypotheearia deste emprestimo os 
seus bens immoveis, a saber: 

FAZENDA DE PAINEIRAS 

·Terrenos juntos á fazenda supra, comprados a Pedro Moreii'a. 
Idem, idem, comprados a Antonio Salles. 
Idem, á margem do rio Muquy, fun·dos da. fazenda Paineiras, 

comprado.s a D. Emília da Conceição. ' 
Terr.as á margem esquerda do 1·io Fruteiras, compradas ao Estado 

do Espírito Santo. 
Terras situadas na Cachoeira Gmnde, do rio Fruteiras, compre-

hendendo grande quéda dé agua, compradas ao Governo do Estado do 
Espírito Santo. 

Quatro lotes de terras na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, 
cedidas péla municipalidade da mesma cidade. 

A fazenda de Muquy. situada na comarca de Itapemirim. 
A fazenda do Ouvidor, situada ·na mesma comarca. 
Um lote de terras na cidade do Cachoei1•o de Itapemirim. 
Tod.as as importantes bemfeitorias ex~stentes nestas terms, sa-

lientando-se as grandes usina.s .da companhia, que são: 
Uma para; producção diaria de 900 saccas de assucar; 
Outra para producção annual de 125. 000 barricas de cimÊmto 

· de primeira qualidade ; 
Outra de tecidos, fiação, ca1·da~em e· tinturaria, com 110 teares; 
Uma serraria montada pam todos os tl'abalhos de carpintaria; 
Uma fabrica de papel para uma producção de duas tonelad·as, 

tendo sido já adquiridos os machini8mos e terrenos; 
Uma installação central hydro-electrica com força de 3. 600 ca-

vallos e .aub-estações em Cachoeiro do Itapemirim e Paineiras; 
Material de navegação do rio Itapemirim, actualmente constante 

de 15 barcos, cinco l'ebocadores e du&3 drag·as.' 
· Além disso é~ abonado o emprestimo por fiànça de todos os mais 
bens .da companhia e seu pagamento prefere a quaesquer outros títulos 
de dividas. tudo nos te1·mos do art. 1°, §1 4° do ,decreto n. 177 A, de 
15 de setembro de 1893. 

A inscripção hypothécaria eventual em beneficio dos futuros pór-
tadores destes deb.en.tures foi effectuada no dia 2 de àgosto corrente, 
no Registro Geral de Hypotheéas do to dist.ricto, .Toiio Kovke, sob 
o 11, 30,096, 
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A acta ·da a.s.sembléa geral de 22 de março ultimo, que resolveu 
esta emissão e fixou as clausulas e condições, foi publicada no Diario 
Official de . 29 e no J orndl tk O.om.rn;ercio desta cidade, do dia ante-
rior, ambos do mesmo mez de março. 

A séde da companhia é nesta Capital. 
Tem ella por objecto exploraJ.•: um engenho de assucar, um de 

fabric-a de tecidos, um 'dito de cimento, uma serraria, uma fabrica de 
oleo.s, uma .dita de papel, a navegação do rio Itapemir.im, iustallação 
hy'dro-electrica, e, si convier, uma ferro-via entre Cachoeira e a Barra 
do Itapemirim e quaesquer outras fabricas ou emprezas industriaes, 
que resolver a .companhia montar ou adquirir, bem como agencias do 
deposito dos pro-duetos de suas industrias e armazens pa:ra forneci-
mento.s a seus emp1·egados e colonos. 

Seus estatuto.s em vigor C(}nsta.m da escriptura publina de sua 
constituição inicial em 20 de novembro de 1911, em notas do tãbellião 
do 10° officio desta Capital, confirmados pela assembléa geral de 25 
do mesmo mez em que fol'ain approvados com a avaliação dos quinhões 
em bens e pela escriptura ·definitiva de .constituição da com!Janhia 
em 1 ·de dezembro do mesmo anuo nas nOtUi3 ·dO referido tab,ellião, 
actos esses publicados no Dia1·,io Officwl de 10 deste mez e archivados 
na Junta Commercial sob o n. 3. 570, em 7 de dezembro de 1911, 
e archivados no Registro Hypothecario, em 11 do mesmo mez e auno. 

O activo da companhia, segundo o balanço âe 30 de julho de 1912, 
é de 13.229 :096$570, e seu passivo é de 6. 229 :096$570, excluído o 
capital 

Tem este emprestimo por fi~ <Jonsolidar a divida fluctuante e 
obter recursos para conclusão das obi'as das valiósas usinas da com-
panhia. 

Em gal'antia especial ·da · primeira hypo ~heca dá a con~panhia os 
bens acima de.scriptos, do ·que se lavrará a respectiva escriptura pu-
blica, como tudo está cxa1ado na mencionada inscripção eYentual. 

E sta emissão é feita aó typo de 90 % ou 180 por debentures, pOl' 
entrada total no acto da subscripçãQ. 

A subscripção se abril.'á a 7 e se encerrará a 8 de agosto cor-
rente. ás 3 horas da tarde. 

E' eucarregad(} pela companhia o corretor Julio Costa Pereira 
de lançar este emprestimo, em cujo escriptorio, á rua da Quitanda 
n. 127, se encontrarão as listas de subscripção á clispo.aição dos que 
pretendam subscrever o em,prootimo, das ·n horas ela ·manhã ·ás 3 
da tar-de. 

Os documentos legae.s a que se refere eate manifesto acham-se 
no escriptorio da companhia, á ma da Alfandega n. 30. 

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1912. - Os Directores: C'arlos 
Mwia da Motta Ribei1·o de Rezende. - H. G-rJíne. - O corretOT, 
Ju,lio Oosta PMeira." 
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E todas essas concessões teem o seguinte e votivo período da Men-
sagem de 1915: 

"A maior parte do.s que pedem concessões, é tão sómente para 
commerciar, sem intenção alguma de executar o melhoramento para 
o qual obtem a concessão ... 

Os contractos deveriam ser feitos com quem estivesse apparelhado 
para os executar; quem firma um contra.cto deve contar com recutdOS 
para cumprir todas as obrigações-contidas em .suas clausulas." 

E quem os faz, Sr. Presidente, foi o -Sr. Jeronymo Monteiro. 
O '8. Marcondes desca.rrega todo peso de seu guante, sobre o Banco, 
todas as culpas são suas; ma.s que o:rganização tinllia elle, com<J não 
evitou todos esses damnosos arranjos 1 

Vae e.;;clarecer ou frizar esse ponto o Sr. Muniz Freire, quai!do 
candidato a Deputado em 1915, deixou a Camara edificada com o 
regimen que governa o E'spirito Santo: 

"Como .~e evaporou assim tanto dinheiro? O honra«! o Coronel 
Marcondes ata_ca ntdemente e justamente, em sua Mensa@em, a má 
direcção do Banco e as suas dissipações. Perfeitamente bem. M-as. o 
que o àigno Coronel esqueceu ou omittiu et p-(Jur CUI!/.Se, é que ne~sa 
direcção havia um directo1· de nomeação do Governo do Esta.do, com 
o direito de veto a qualquer operação, e que o Pt·esidente do Estado 
decidia soberanamente todos os recursos interpostos contra e>ase ve.to. 
Era elle, em ultima analyse, o director supremo do Banco. que lhe 
cumpria cegamente as ordena, tendo provavelmente no intimo o velho 
adagio portuguez "sua alma, sua palma". 

E quereis saber quem era o seu director-fiscal? Um parente do 
Sr. -Jeronymo e do Sr. Bernardino, Dr. José de Souza Monteiro! 
Assim o -diz á pag. 9. de sua Mensagem, de 1913, o ·Sr. Marcondes. 
Sim, director de um Banco que fazia todos os negocios que chegaram 
a merecer oa clamores do Sr. :Marcondes, no tempo do Sr. Jeronymo 
M~}llteiro·. Um Banco que, segundo o mesmo Sr. Marcondes, em 1915, 
quanão transcreYe o parecer do nosso collega, Sr. Augusto de Freitas, 
de cuja directoria, este diz que procedera irregularmente, sendo o 
illust-re Deputado conduzido a acreditar que esse plano de ·lesar· o 
Estado, em proveito da directoria, fôra concebidg desde a ela:boração 

-dos oous estatutos, que. aliás, mereceram a approvaçã<> d.o Goven10! 
Um Banco de quem o Sr. Mar.condes se queixa querer ()b1-igal-o 

a encampação, que andaria em mais de 30 mil contos sobre o já avul-
tado total da divida externa do Espírito Santo! 

O Estado, poTém, perdera toda .au toridade pa:m agir, ass-im, por-
que era elle afinal quem exigia do Banco que se envolvesse em trans-
acç9es com companhias a fallir. que muitas vezea tinham por director 
o proprio Pl·esidente do Est-ado e como só com ga1•an t.ia de juros do 
Governo o Banco emprestaria á.s companhias fallidas em que o Presi-
-dente do Estado era interessado directo, dava-se a garantia para Ee 
fa.zer o emprC'.stímo, fazia-se o emprestimo para o Presideute do 
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Estado ganhar, e a· companhia fallindo, o Banco, não podendo · perd~r 
· pela ganantia de juros do Estado, ganhava o Banco, ganhava o Presi-

dente e... perdia s6 o Estado, ente1~rado na fabulosa massa dos juro."! 
ga.rantidos! 

Disse eu, Sr. Presidente, que o Govern<l. ligado ao Banco. a este 
estimulou por taes prooo3sos em negocias que oneraram o Estado 
para enriquecer a família official. . 

Temos um facto naquelle pasmo.so cont1•a.cto feito pelo Banco 
Hypothecario com a progenitora do Dr. Jeronymo Monteiro. 

Em 6 de junho de 1912, em notas do tabellião do Cachoeira do 
Itapemirim, foi lavrada uma escriptura deste contracto, firmado pel<l 
Coronel .Antonio de Souza Monteiro, como procurador da progeJ;J.itora 
do Dr. Jeronymo Monteiro, D. Henriqu.eta Rios de .Souza, e a Com-
panhia I~dustrial, pertencente ao Banco Hypothecat·io e Agrícola, 
no que a referid·a companhia se obrigava a comprar os calca1·eos exis-
tentes na fazenda Monte Líbano, de propriedade da referida oonhora. · 
pelo preço de 1. 500 :000$, dos quae3 recebeu est 1. 000 :000$, no aeto 
de as.signar a escriptm•a. 

Convém notar que essa fazenda, quando o Dr. Jeronymo Mon-
teiro t<lmou posse do Governo, e.<>tava hypothecada ao seu sogro, 
Sr. Cicero Bastos, pela .quantia de 24 :000$, conforme consta .do regis-
tro hypotheca.rio do Cachoei1·o do Itapeinirim. 

O Sa. ToRQUATO MoaEmA. - E' )om accentuar que o cont racto 
foi celebrado apenas para a exh'acção de pedra da fazenda, que, no 
maximo; a fazenda valia 50 contos, .,endo, entretanto, paga á razão 
de 30 contos annuaes com 100 conto.s adeantados, s6 para extrahir 
ped1·as; afim ·de fazer cimento. O chimico, mandado vi1· da Europa, 
declarou que as jazidas eram insignificantes. 

O SR. M.!URICIO< DE LACERDA - Quando o Sr. Jeronymo M<mteiro 
tomou posse do Governo, a fazenda de MoJ!te Líbano estava hypo-
thecada ao seu sogro. Sr.· Cicero Basto<'~, pela quantia de 24 contos de 
réis, conforme con.sta do :registro hypothecario do cartorio de Ca-
chooil'<> do Itapemirim. Pois bem, depois que o Sr. J eronymo subiu 
ao Governo, em 6 de junho de 1912, em notas do tabellião da mesma 

, cidade, onde a hy:potheca dessa fazenda estava registrada pelo valo1; 
de 24 contos. foi lavrada uma escriptura pelo Coronel Antonio de 
Souza Monteiro. N ocurador da pr<lgenitora do Sr. J eronymo Monteiro, 
D. H enriqueta de Rioo3 Monteiro, em que a Companhia Industrial, 
pe1·tencente ao Banco H;vpothecario, se ob1jgava. para extrahir cal-
careos, a pagar o preço de 1 . 500 contos, dos quaes a D. Henrique ta 
Rios de .Souza, isto é, a pro-pl"Íetaria da fazenda, recebeu desde logo 
100 contos. 

Veja V. Ex., para extrahir calca.reo! ... V. Ex., talve não conheça, 
mas eu que conheço, informo que para se fazer caL não é necessaria 
nenhuma apparelhagem. 
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O SR. ToRQUATO MonEmA - Era para fab ricação de cimento. 

O Sr. Emílio Viret, chimico, que por conta d-os credores francezes 
exami:nou as jazidlll3, declarou em seu relato-rio que não s6 eram insi-
gnificante.'!. como tambem que o calcareo não presta para a fabricação 
do cimento. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - .Segundo o que refere o n()bre 
Deputado e é exacto, ficou demonstrado ·que esse calcareo não prestava 
para a fab1·icação de cimento, fim para que era comprado. Sobre cd-
careo, com a firma Pacheco & Comp., tambero o Espírito Santo teve. 
por adeantamentos em 1911 e 1912, um prejuízo de mais de 200 con~ 
tos. . . Mas .reatemos. 

O Sr. Jeronymo }.llonteiro que fez então para justifica~ essa 
acquisição daa minerios pelo Banco Hypothecario, á sua progenitom? 
l.!fandou constmir no Cachoeoro do Itapemirim uma fab.rica de -ci-
mento. que custott 2.150 :000$, mas que nunca funccionou e que actual-
mente está em ;nina. · 

Aqui está o contracto em sua integra: 

11-cONTRAT ENTRE LA CIE. INDUSTRIELLE DE L1ETA.T . D1ESPIRITO SANTO ET 
Ml\IE. HENRIQUETA RIOS DE SOUZA, SUR LA FAZENDA . "MONTE 
LJRANO". 

E'criture de contrat que f()IJ. la Cie. In:clu.strielle et Mme. Henri-
queta Rios de Souza, dans la forme suivaute: 

Bachez tous en vo:vant cette éc.riture publique de contrat, que le 
sixieme jour du mois· de juin de l'airi. mil neuf cent donze, dans cette 
ville de Victoria, capitale de l'État d'Espirito Santo, dans mon nota-
riatt, parce qu'on me .l'a distbué par le billet de distribution q'on 
m'a présenté. et que reste archivé ont compa.ru ici devant moi, notairea 
et les téi:n<>ins plus loin nommés et soussignés, les parties j·ustes et 
légale.s: d'une nart Mme. Henrique ta Rios de Souza, veuve. proprié-
taire; d()micilike .dans la muuicipalité et distrit de Cachoeiro do 
Itapemirim et dans la cete acte représentée nar son fils, le Coronel An-
tonio de Souza Monteiro conformément à la procuration faite par le 
notahe Francisco Alves de .At'hayde de cette ville, dont la premiere 
a été montrée et reste archivee anres voir été convenablemeut trans-
crite, et d'autre part. da Cie. Indust.rielle de l'État d'Espirito Santo 
avec sieg à Rio de Janeiro et qui dans cet acte est représentée par 
Mr. Gatine, que est un de ses .directeurs. d()micilié dans cette capitale : 
les présents connus de moi et des den:l): témoins dont je donne foi. 'il 
m'a été présenté par Mr. Gatine, une nrocuration faite par le notaire 
Bdua1·do Carneiro de Men:donça, de la Capitale ·Féd'érale qui reste 
P.g~alement archiv.OO apres être t ranse1·ite. E t nar les deux contractants 
il m'a été dit devant le.s mêmes · témoins qu'ils avaient co·nvencionné 
entre eux de faire un contrat :sous les clauses et conditions suivantes: 
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Premierement: La propriétaire de la Fazenda Monte Líbano con-
cede à la Cie. Industrielle de l'État d'Espirito :Santo, le droit exclusif 
avec droit de transmission à un tie.1"S, d'exploiter les gísements de cal-
caíre exístants, à la dite Fazenda "Mohte L~bano" pour extraíre le 
calcaire nécessaíre pour le fonctíonnement régulier de la fabrique de 
ciment eu comstructiou à la ville de Cachoeira do Itapemirim ou 
d'autres qu'elle pTetend monte1· en territoire de la dite .fazenda et 
auS:.Si pour les fours à feu eontínu pour la fabrication de la chaux 
qu'elle veut monter au même lieu, la propriétaire se ré.servant le 
.droit .d'utiliser du calcaire de la fazenda pour sou usa~, à part celui 
des carrieres en cours d'exploitation de la compagnie concessionnaire 
dlans I~ conditions suivantes: P:remierement; la coD'cesaÍ,onnaire 
pourra dans le terrain de la Fazenda Monte Líbano choi.sir les gise-
ments qui lui oonvienuent d'exploiter. 

Deuxiemement: elle pourra s'utiliser des ché;rnim existants . et 
coMtruire des nouveaux sans préjudices pour les colons et la proprié-
taire, e . conserver et permettre que· la fazenda -a'utilite d·as mêmes 
pour ses services. 

Troisiêmement: elle pourra se servir de Pargile existant à. la 
Fazell!da Monte Líbano pour la fabrication de ci!llent et aux endroits 
qui lui conviendront. 

Quatriemement: elle pourra faire des fours à feu continu . san.s 
restriction et augmÉmteT la capa.cité de la fabrique de ciment, sans 
augmcntation de prix. 

Cinquiemement: la compagnie concessionnaire aura le droit de 
se servir du bois à bruler nécessaire pour chmúfer les fours á feu 
continu sans rémunération :i!peciale toutefois, elle ne pour1'a s'utiliser 
de bois (de lo i) pour quoi que se soit. 

Sixiemement: la propriétaire ne s'oblige pas à iudemniser la com-
pagnie .concessionnaire eu aucun ·temps pour des services ou amélio-
rat.ions faits pendant ·la durée du contrat. 

Septiememerrt: la duree du pn3sent coutrat est de cinquante ans. 
IIuitiemement: pour les droits coneéd.ég, la propriétaire établit, 

les conditions suivante.s: a) elle recevra comme avance pour être 'dé· 
-cornpt'ée graduellement en prestations annuelle.s, la somme de cent 
contos de réis (100 :000$) payables: 35:000$ à l'acte de cette écriture 
et 60 :000$ dans le délai de 6 mois sans intérêts à compter de cette 
da te; b) elle recevra par an la somme "de 30 :000$ payés eu deux 
prestations semestrielles"; le décompte de !'avance faite sera déduit 
i\ raison de 12 :0·50$ par an dans le délui de 8 ans retirég annueUe-
ment de la prestation com'binée; c) la concessionnair<3 ne pourra 
opérer de façon à déranger les habitants de la Fazenda Monte Líbano 
et elle ne pourra s'établir et .opérer à moins de 500 metres de distance 
de la maison principale, siege de l'installation de la dite fazenda; 
d) la propriétaire pourr•a faire usage des terrain,g propres pour cul-
ture, apres des exploitations de calcaire et d'argile ég1alement sans 
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déranger la compagnie dans son service et dans les extractious entre-
prises ou à entreprendre. 

Neuviêmement: si durant lecs dex premieres années de fonction-
nement de la f~brique de ciment se vérifiait que le calcaire existant 
à la Fazenda Monte Líbano est inutilisable pour la fabrication ac-
tuelle, la compagnie conoossionnaire cesserait le payement des pres-
tati<>ns annuelles, et serait remboursée des cent conto.s de réis 
(100 :000$) inic~aux, déduisant les quantités déjà am<>rtisées avec les 
décomptes faita. 

Dixiemement: si cependant la concessionnaire préf-érai~ hor.s de 
la Fazenda Monte Líbano un autre gisement quelconque de calcaire 
identique à celui qui existe, elle n'aurait pas le droit au rembourse-
ment des 100 :000$ iniciaux et le contrat prév·audrait ferme et valable 
dans toutes ses cla.uses. 

Onlri'êmementi: si qu.elqu'uoo .doas parti:es contractantres. faisait 
défaut à l'exéeution des présentes clauses, elle payerait à l'autre l'a-

·mende de 100:000$000. 
Douziemement: pour résoudre toutes divergences motivées par 

l'interp1orétation de la ela use relati ve à la qualité de calcaire, on aura 
recours à. l'arbitrage de la commission géologique de Rio de Janeiro 
ou de Saint Paul ou à tme commission ele profes3eurs des écoles poly-
techniques de Rio de Janeiro ou de Saint Paul choisie par les parties. 

T,reiziêmement: la compagnie concessionnaire fournira auasi à 
la propriétaire de la Fazenda Monte Líbano pour son usage la force 
électrique ele 20 chevaux permenente sauf cas de force majeure mo-
tiyée par interruption générale. 

Quatorziemement: il est accepté par les parties contractantes le 
Tribunal ele Cachoeira do Itapemirim, à cau.se ele la sitnation de cet 
immeuble dans le dit district pour trancher toutes les difficultés qui 
pourraient surgir des clauses de ce contrat. . . 

Quinziemement: les c<>ntractants donnent la valeur de 100 :000$ 
au présent contrat pour le pa.yement eles impôts dus·. 

$nivent: noms eles témoin.'> et des deux répréseutants des parties 
contractantes. '' 

Mas, Sr. Presidente, V. Ex. dirá que o Sr. Jeronymo :Monteiro, 
nesse ponto, t.alvez tivesse feito uma operação com intuito de abrir 
nova éra para o Estado em materia industrial Então, queira V. Ex. 
di~r qual era a orientação economica goveruativa do Presidente que 
intr<>duziu as seguintes praticas administrativa.'> a respeito dos di-
Jlheiros publicas, e já agora não se trata de um movimento de credit.o 
entre banco e companhia, entre Governo e banco ou entre ·banco, com-
panhia e Governo, e movimentação eeonomica desses capitaes em 
favor de qualquer producção ou industria; não se trata maia disto; 
do que se trata é do seguinte: o Presidente, directamente de seu ga·bi-
nete. f~zia pagamentos, extrahindo cheques contra os diversos bancos 
em que se . achavam <>s dinheiros do Estado, só Q.ando conhechl).ento 
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ao Thesouro do.s referidos pagámentos; muito tempo depois e .sem 
explicar, sem justifi car os motivos de taes pagamentos. . 

Em 17 de agosto de 1911, V. Ex. encontra .a portaria n. 240, 
a:ssignada pelo Dr. Jeronymo Monteiro, pela qual foi paga ao Dr. Ber-
nardino Monteiro, por intermedio do The British Bank of South Ame-
rica, pelo cheque n. 28. 644, a quantia de ciJ:\CO contos de réis. Em 
19 de agosto do me.<>mo anno, conforme consta da portaria n. 2 .115, 
foi paga pelo mesmo Banco, por saque em -carta de 14 de junho do 
mesmo anno, ao :Sr. rSenador Bernardino Monteiro, a quantia de tres 
cop.tos de réis. Por portaria n. 37, do mesmo anno, recebeu o Senador 
Bernardino Monteiro, do Banco do Brazil, a quantia de 250 contos 
de réis. Por portari-a n. 239, de 11 de agosto .de 1914, foi paga pelo 
cheque n. 2. 8.17, ao Sr. :Coronel Marcondes de ·Souza,. a quantia de 
dous contos e quinhentos mil réis. Por portaria da mesma ·data e 
numero, cheque n. 28. 636, foi paga ao Coronel Marcondes Alve.<> de 
Souza -a quantia de 25 contos de réis. 

Sr. ·Presidente, vae V. Ex. vêr que eu absolutamente não teço 
ca·stellos no ar, não ergo castellos de cartas. 

Aqui está a portaria n. 2 .115, que vou lêr. E' a seguinte: 
"Palacio do GGverno, em Victoria, 19 de agosto de 1911. 
Sr. Director - Afim de que mandeis proceder á devida confe-

rencia e escripturação, junto ao presente officio vos faço Temesl'!a dos 
extractos da conta corrente apresentados pelo Banco do Brazil, relati-
vamente ao movimento havido nessa conta de 15 de maio a 30 de 
junho e durante o mez de julho proximo findo .. O primeiro dessei 
extractos accusa um saldo a favor do Estado de 724 :068$221 e o se-
gundo um saldo a fav01· do me<>mo Estado, em 31 de julho de réi,-, 
4 .461 :517$841. . 

Os lançamentos que se encontram nas columnas de debitos dest'es 
extractos referem-se a pagamentos effectuados por minha ordem e 
que assim 1Be justificam: 100 :000$, .'>aque por carta de 12 de maio, 
a favor dos Srs. Sotto M·aior &. Comp., em pagamento de igual quan-
tia recolhida a essa directõria pelos ISrs. Oruz Duarte & Oomp., como 
demonstram o reci~o e conhecimento juntos como does. ns. 1 e 2; 
30:000$, 40 :000$ e 20 :000$, saques por cartas de 2, 17 e 20 de junho 
a favor dos Hrs. Hard Rand & Comp., em pagamento de iguaes quan-
tia,s que os mesmos senhores recolheram a essa directoria, como tudo 
se verifica dos -conhecimentos, cópia de carta e recibos aqui juntos 
como doc.'>. 3, 4, 5, 6, 1 e 8; 40:600$, 10aque por carta de 3 de junho 
a favor dos .Srs. Antonio· Duarte & Comp., a quem devem .'ler debi-
tados, por conta das prestações que lhes são devidas em virtude dos 
seus contractos para diversas obras nesta Capital; recibo incluso como 
doc. n. 9; 33 :200$, .saque por carta de ordem de 2 de junho, a favo1• 
do Sr. Manoel Gosta Morgado Horta e que nos foi entregue para 
pagamento a e-ase senh<ll' da indenmização que lhe era devida pelo 
Governo por ter desapropriado a casa de sua propried·ade, sita á rua . ~--.. . . . 
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da Alfaudega n. , uestà Capital, recibo junto como doc. n. 10; 
3 :000$, saque por carta de 10 de junho a fav~r do Sr. Paulo Rodri-
gues da Motta Teixeira, a quem devem ser debitados por conta dos 
serviços que, em virtude de contracto, está esse senhor e.x!ecn:ta.dlo 
na villa Moscoso; recib()s juntos -como does. 11, 4 e 12; 30 :000$, saque 
por' -carta de 14 de junho, a favor dos Srs. Souza Re-is & Mello, a 
quem devem ~r debitados, como pagamento d·a P prestação a que 
se refere a alínea 1" da clausula vigesima primeira do seu cout1•acto 
de 13 de junho, para o levantamento da Carta Ger.al do Estado, cópia 
da carta junta -como .doc. n. 13; 5 :000$, saque por conta de 19 de 
junho, a favor do Sr. Oyrillino Simões, gerente da Imprensa Estadual, 
que desila importancia deverá prestar contas, recibo junto como 
doc. n. 14. • .. 

.Os lançamentos feitos na columna de credito do primeiro dos 
extractos ora remettidos referem·.'le: o de 406 :063$201, cóJ.Tespondente 
ao saldo a favor do Estado, accusado no extracto até 15 de maio; o 
de 18:875$, é da irnportancia recolhida em 2·6 de maio pelo Banco 
Hypothecario e Agrícola deste Estado e correspondente ás quantias 
de 3 :8·75$ e de 15 :000$, de irnposto-3 devidos pela assignatura de con-
tracto de 24 de maio, para fundação desse· Banco e que os Sr.s. J. Leoste 
&· Oomp. se obrigaram a recolher · ao Banco -do Brazil, dentro do 
prazo de 10 dia-s da data da assi~natura do mesmo contracto, como 
nelle está expresso Í11J· fin;e,· o de 3 :500$, ao recolhimento feito em 
7 de junho pela Comparrhia de Loterias N acionaes do Brazil, con-
forme communiquei já pelo meu officio n . 153, de 13 de junho; o de 
591 :000$, refere-se ao deposito de francos 1. 000.000, de que vos dei 
conhecimento pelos meus officios ns. 1 e 7 de 8 de julho e n . 233, de 
14 do mez corrente; o de 9 :036$680, é relativo aos juros de 2 % pelas 
importancias .dos Mldos que o Estado tem tido a seu favor na conta 
corrente. 

No .extracto relativo ao mez de julho, existem na columna de 
debito,. os lançamentos .seguintes: · 

100 :000$, saque por telegramma de 30 de junho a favor de 'Ihe 
British Bank of South America, Limited, para serem creditados na 
conta corrente- que o Estado mantem com esse Banco, como se verifica 
do reci-bo junto como doc. ri. 15 e do extracto de conta desse me.smo 
Banco que vos remetterei ; 30 :000$, saque por carta de 30 de junho, 
a favor dos Srs Hard & Rande & Comp., em pagamento de igual quan-
tia l'ecolhida a essa direcioTia, como se vê do conhecimento e recibo 
juntos como does. 16 e 17; 2 :979$280, sa.que por conta de 30 de julho 
a favor do Banco Hypothecario e Agrícola deste Estado, em paga-
mento da decima parte do valor da:s 100 acções do mesmo Banco, de 
500 francos cada uma, subscriptas pelo Estado, conforme vos autorizei 
pelo meu officio n. 131, de 31 de maio deste anuo; "3 :000$, saque 
por carta de 14 de junho a favor do Senador Bernardino de Souza 
Monteiro, para ocCOl'rer a despeza,g com eucommeudas qu~ lhe teem ' 
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sido ·feitas, e de que prestará contas'', Iecibo junto como doc. n. 18; 
2 :533$, saque por carta de 7 de julho, a favor dos Srs. Racinha, Car-

- •~alh-o ~ Oomp., proprielt.arios da Fundiçã-o Indígena, em pagamento 
da primeira prestação pela encommenda que lhe fez o Governo da 
ferragem necessaria para o corêto que deverá ser montado no parque 
da villa Moscoso, recibo junto como doe. n. 19 ; 171 :085$, ordem por 
carta _de 30 de junho, importancia que tae transferiu para a conta de 
juros e amortizações de apolices. 

Dessa importancia deve-se deduzir a de 789$, laÚçada mais 
adea11te na columna de credito do extracto, visto a transfe:rencia ter 
sido de 170:298$ e não de 171$085. como tudo ve.rific·areis, pelo 
extracto que vos enviei .com o meu officio;" 

Eis agora a portaria n. 37 : . 
"-Hr. Director - Remetto-vos as inclusas copia;;;; de tres carta.>, 

por meio das quaes o Exm-o. Sr. Senador Bernardino de Souza Mon-
teiro, usando dos poderes que lhe outorguei especialmente para esse 
fim, sacou sobre o Banco do Brazil, em conta deste Esta.do, as impor-
tanciata de 250 :000$, ;E 13.500, correspondente a 202 :105$260, e 
f: 25. 600 (;correspondente a 379 :552$120), a primeira para ser paga 
no Rio de Janeiro e aos Srs. Hinden & Oomp.; a segunda para cre-
dit-o dos mesmos senhores, á dispo.sição da Allgemeine Electricitats 
Gesellschaft, de Berlim, na Europa; a terceira, finalmente para ser 
entregue ao London & Brazilian Bank, Limited, no Rio. 

Recommendo-vos de modo muito especial que mandeis abrir uma 
conta conente referente aos melhoramento.~ de Oachoeiro do Itapemi-
rim, em nome ·do contractante desses melhoramentos, Sr. Dr. Augusto 
Ramos, enviando-nw um extracto dessa conta com a possível bre-
vidade. 

As importancia·s acima referidas, no valor total de 831 :657$380, 
devem ser lançadas no debit-o dessa conta como paglll.mento por conta 
da p1·imeira prestação, de accôrdo com a clausula 22a, do contraeto 
de 4 de maio proximo findo, e da seguinte _ maneira: a de 250 :000$ 
e a de 200 :000$, como tendo sido pagas por conta do contr.actan:te aos 
SI'B. Hindeu & Oomp., e . a de 379 :552$120, como tendo sido entregue 
ao London & Brazjlian Bank Limited, conforme .se ·verifica pelo recibo 
junto, para ser por este estabelecimento de credito applicado no paga-
mento, em cont111a do material que, por ordem do mesmo Dr. Augusto 
Ram-os, fôr embarcado em qualquer porto -da EUI·opa e consignado a este 
Governo. Este pagamento comprehende1•á o frete do mesmo material 
até o porto desta Capital ou do Rio de Janeiro e sei~á feito mediante 
a apresentação dos documentos de embarque e das facturas. consulares, 
pelo valor nelles declarado, documentos que serão enviados directa-
mente a este Governo. 

;Saudações. - Jer.onym.o llfonteiro." 
A portaria n. 240, annexo 3, reza o seguinte: 
"Palacio d-o 'Governo, em Vict01·ia, 17 de agosto de 1911. 
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Sr. Director- Mim de que mandeis faze:r as devidas conferencia 
e escripturação, junto vos faço reme;;sa do extracto de cont·as apre-
sentado por Thê British Bank of South Ame:rica, Limited, relativa-
mente ao mez de julho proximo pasaado e demo_n.':ltrando um saldo de 
104 :511$730 a favor do Estado. 

As importancias lançadas na columna de debito referem-se a 
pagamentos effectuados por minha . autorização e que a3sim se jus-
tificam: · . 

5:000$ e 10:000$, saques por teleg.rammas de 5 e 7 de julho a 
favor do Sr . .André de Faria Pereira, para occorrer a despezas com 
encommenda.s que lhe teem 'ilido feitas e · de que prestará contas; 
5:0QO$, ·cheque 28.644, a favor do Sr. Senador Bernardino Monteiro, 
para occorrer ás despezas com encommendas que lhe teem sidD feitas 
e .de que prestará contas opportunamente; 100$, cheque 28.646, a 
favor do Sr. J:?r. Manoel Martins da Costa Cruz, para occoner ao 
pagamento requisitado no officio junto como doc. n. 1, do Sr. Dr. Se-
el'etario do Governo . 

.Sr. Director de Finanças. -- Saudações. - J eronymo Monteiro·:" 
Aqui está outra portaria, a de n. 239, que é a seguinte ·: 
"Palacio ·do Governo, em Victoria, 17 de agosto de 1911. 
Sr. Director - Para que mandeis f11.zer a conferencia . e escríptu-

ração devidas, junto vos remetto o extracto da conta de The British 
Bank · of South America, Limited, relativa ao movimento do mez de 
junho proximo findo · e r,ccusàndo um saldo de 32:285$910 a favor 
.do mesmo Banco. 

Os lançamentos feitos na columna de debito referem-se a paga-
mentos effectuados por minha áutorização e que a~im 1:e justificam : 
2 :500$, cheque n. 28. 617, a favor do Sr. Coronel Marcondes Alves 
de Souza, que devel'á prestar contas; 2 :390$, c:heque n. 28637' a 
favor dos >Sr.g. Lucas & -Gomp., em pagamento de sua f.actura de 16 
de maio, referente a materiaes typographicos fornecidos á Imprensa 
Estadual, como se verifica dos documentos juntos ns. 1 e 2; 1 :200$, 
cheque n. 28. 638, a favor do Sr. Cyrillo Tovar, em pagamento dos 
seus honorarios e despezas decorrentes do.':! despachos na Alfandeg11., 
de materiaes importados pelo Estado, da Em·opa - recibo junto como 
documento n. 3; 10:000$, cheque n. 28.639, a favor J.o .Sr. Cyrillo 
Tovar, em pagamento do restante devido pelo Estado a T. Moreira 
& Comp., pela acquisição das machinas e s.bock da extincta Typo-
graphia Modelo . 

. Aqui ' junto vae a factura, documento n. 4, devidamente confe-
rida, desse material que vos envio para o.c; devidos effeítos, conforme 
YOS declarei no officio n. 96. de 4 de maio deste anno. O recibo está 
englobado com o que vae junto como documento . n. 3; 5 :000$, cheque 
n. 28.633, a favor do Sr. Alfredo Gluzz, para que manda·sse pagar 
em !Seneca, na Italia, ao agente commercial do Brazil alli, Sr. Fer-
nando. Ca:rina, para occorrer a .despeza·s feitas . com a propaganda do 
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Estado, a import& ncia de 4:847$, e "se po.gas~e .da ·suo.· commissão a 
quantia . de 153$, tudo conforme documento .junto .,sob n. 5; 25 :000$, 
cheque n. 28.636, a favor do Sr. Coronel Marcondes Alves de S-ouza, 
para occorrer ao pagamento da indemnização devida aos . proprie.ta-
rios da Cachoeira Grande, no rio · Fruteira-a, no munioipio de Itape-
miiim, pela desapropriação . que della fez o Governo do Esta-do, para 
aprovei tal-a na producção do. energia electrica necessaria ás . fabricas 
que Í:.lli se estão fundando . ·. < " 

Para tod-as essas despeza.s era preciso dinheiro e a olygarchia 
o foi obter no estrangeiro. 

Diz o Sr. Muniz Freire: 
"Duas grandes - operações financeiras se fizeram no Governo. do 

Sr. Dr. Jeronymo MDnteiro: a primeira, foi um einprestimo externo 
de frs. 30 . 000. 000, mandado lançar pelo seu antecessor na praça de 
Paris, faltando 15 dias apenas para terminar a administração, por 
um aventureiro de bolsa, que até tentava a fortuna por meio de gol-
pes audaciosos; a segun~a, foi a fundação de um banco, s'lii-disant 
hypothecario e agrícola, com o capital de frs. 10.000.000 e direito 
de emittir até frs. 40.000 . 000 de obrigações, sendo o capital e o•bri-
gações garantidos pelo Estado com 5 % de juros e lj2 % de amo~ti
zacões annuae.s. 

• Um dos objectos, este singularíssimo do ref(n~ido emprestimo, ·e;:on 
resgatar o remanescente de um -anterior contra'hido por mim em 1894 
na importancia de frs. 17. 500.000, que se achava então reduzida !l 

frs. 14.020.000, ~Segundo consta da MftUsagem Marcondes. O velho 
emprestimo ·não fôTa coberto por nenhuma e.spécie de garantia parti-
cular; ao novo deu-se garantia privilegiada de todas as receitas do 
Estado, nomeadamente as de exportação. O velho emprestimo se 
amortizava com 1 %. annual, de modo a ficar. resgatado em 33 annos; 
ficou pactuado, para o ri. ovo, prazo mais longo de resgate que · se effe-
ctuaria por unia cota annual de 1fz %·. O primeiro e segundo reuniam 
os mesmos juro.s de 5 %. 

A~ora vêde. Realizou-se o novo emprestimo de francos 30.000.000. 
O EstadQ .tem ·a elle as suas rendas hoje hypothecadas, · e o empres-

-timo anterior não foi resgatado, pois, segundo affirma. -o Coronel 
Marcondes, em diversas paginas da Men·sagem, o Banco de Paris et 

1 Pays Bas tem delle aind!L em careira 17 .179 <>hrigaçõe·s, na impo~
tancia de frs. 8. 58·9. 500, cujo pagamento reclama. A contahilid:ade 
do T•hesouro do Estado, entretanto, conforme affirma ainda a Men-
sagem Marco·ndes á p:;g. 100, deu esse resgate como inteiramente 
effectuado, tendo por boas as contas fal·sas do prestamista. · 

E destes frs. 30.000.000, levantados para pagar frs. 14.021.000, 
nãD ficaram psgos frs. 8. 589. 500, e, apezar disso, declara indignado 
o Coronel Marcondes, collocando pontos de admiração em sua phrase, 
do.s frs. 30. 000. 000, o E •stado só apurou frs . . 5 .141.105, si é que 
apurou me3mo eSS!l migalha ridícula, pol'quanto á pag. 95 da Mensa~ 
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gem· ha um periodo, não muito claro, alludindo a uma outra despeza 
de 2. 079 :355$, em virtude da qual, diz o Presidente, aquella quantia 
apurada ficou absorvida . 

.Conclusão final da oper ação: o Estado devia quatorze milhões qe · 
francos, e, para pagai-os, tomou por emprestimo trinta milhões. Ape-
nas pagou frs. 5. 431.500, e passou a ficar devendo f r.'!. 38 .. 589. 500; 
e des~a divida elevada assim quasi ao triplo, só entrou em seus cofres 
a ridicularia de uns cinco milhões de · francos, si é que entrou mesmo 
isso; pois o que se deprehende do trecho já citado é que toda a quanti:;t 

. apurada ficou abso rvida! ! ! . · 
Não quero fazer nenhum cÓmJ;D.en-tario á evidencia desses alga-

rismos. Apenas direi que por um caso muito menos es.candaloso, e 
cifras muito menores, a nossa imprensa fez enorme ruido em to1·no 
da admini·stração de Alagôll.'l. '~ 

A .r;egund·a t>peração foi a do Banco Hypothecario que, obtendo 
40 milhões de frÍmcos, no fim de tres annos estava reduzido a ·viver, 
uas despezas da eua administr•ação, do parco rendimento da agna, 
luz e esgoto de Victor~a, tudo porque fôra for~a-do a ~e Ectirar uo 
rnJr.we-magnum dos negoci·os de então, garantidos pelo Estado, inteira-
mente arruinado pela olygarchia. 

E, dizer-se, .Sr. P.reaidente, que de amba.s ficou responsnvel o 
Estado, o seu povo .! 

Como, porfun, não fossem sufficientes esses -dons jorros de ouro, 
· a olygarchia contractou, occultamentc, um outro emprestimo externo. 
Occultamen te , Sr. P residente. 

A' folha · 135, V. Ex. vae eucontTc.x na Mensagem de 1915, ·do 
P residente Marcondes, já a terminar o .r;eu Governo, como procurou 
um salvo-conducto para com a opinião, foi afootando de si, para, com 
certo cuidado, deixar sobre a eabeça dos respon.saveis as grandes cul- · 
pas, mais ou menos, como o Sr. Pinheiro M-achado, que tolerou · e 
concordou com tudo. mas sentindo a morte, traçou a celebre carta 
guardada _uo bolso eom endereço á po.':!teridade. 

O Sr. Marcondes diz que ignorava a existencia de um contr•acto 
de divida externa com Oh. Victor, . ajuntando não estar elle tran-
scripto no livro -do Contencioso da Directoria de Finanças, accrescen-
tando mais que, buscando nos papeis do ex-procurador Domingos 
Braga, encontrou uma cópia do contl·acto referido , esc ri pto em f-ran-
cez de um e outro hdo de um quarto de papel almaço. Realmente é 
de pasmar como o Conde Jeronymo Monteiro no Gov-erno fazia os 
contractos de emprestimo externo, dando lugar as&':im n que o .E;;tado 
do Espírito Santo esteja actualmente devendo dons emprestimoa, con- . 
forme consta da Mensagem do Coronel Marcondes. 

Vou Yepet.ir, no caso, as palavras do ex-Presidente: _ 
"Quando vo:; apresentei minha Mensagem, no anno passado, igno-

mva a existencia do contracto a que ·allude Oh. Victor, ·visto não 
estar elle transcripto ,no livro do O~ntencioso d-a Directoria de Finan-
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ças, nem haver nota alguma a tal respeito. Em vista .da affirm'i.tiva 
do Sr. Ohárles Victor .de ser por f<>rça do contracto o no.~so emissa-
sario em Paris, procurei nos papeis do nosso ex-procurador Domingos 
Braga, que se reacionavam com o negocio -do emprest.imo em 1908, 
e encontrei de facto uma cópia do contracto referido, escripta em 
francez de um .e outro lado de um quarto de papel alma•aso, que man-
dei traduzir em portuguez. 

Entre -os . abaixo assignados, Sr. Oharles Victor, agindo na qua-
lidade de adminÍJatrador delegado da S-ociedade Auxiliar de Creditas 
(antigo Banco Charles Victor &. Comp.), sociedade anonyma, cuja 
e-éde se acha em Paris, 13 Boulevaro Haussmann, de um lado, .o 
Sr. Domingos A. Braga, residente em Pads, _32 avenida Henri Martin, 
agindo com-o mandatario official e portador dos podere;s que lhe foram 
conferidos para este fim pelo Sr. Jeronymo Monteiro, Presidente do 
Estado do Espírito Santo (E. U. do Brazil), residindo em Victoria 
(Brazil ), palacio do Governo, em virtude de uma procmação pas-
sada em Victoria no dia 12 de setembro de 1910 e legalizada pelo 
Sr. agente consular de F1•ança ne.sta cidade, no mesmo dia 12 de 
setembro de 1910 ... " 

De sorte que, Sr. Presidente, o Estado do Espírito Santo ficou 
por um documento occulto, po1· um contracto que nã-o foi la.v.rado no 
OontenciD'ao do Thesouro, nem alli foi passado para os livros publicas, 
devendo mais um emprestimo externo. Ahi tem, V. Ex., qual era. a 
orientação do Sr.· Jeronymo neste assumpto. 

E fo i, ·Sr. P.reúdente, para mantel' o credito um dia a União, 
o Brazil forçado a responder como qualquer Venezuela, pela divida 
externa da olygarchia que já ag-ora pesa sobre os hombros de todos 
os brazileiros, para enriquecer mei•a ·duzia de larapios, cujo cynismo 
é bem .digno do tempo que -os supporfa, tolera· ou me.'3mo festeja.! 

- Além <l·as parlendas d-o Sr. Bernardino Monteiro no Senado, 
jámais a olygarchia se defendeu sinão accusando o .Sr. Muniz Freire 
ou, m<>tejando quiçá, mandou repetir sempre as breves palavras .da 
allocuç'ão partid-aria do Sr. Torquato, em tempos id-os, até o dia em 
que, forçada pelo chicote presidencial, veiu rojar-se ululando pelas 
columnas livre•a do Jornal, em um arremedo de ·defesa que muito deix:a 
a desejar e só veiu cinco ou seis anno.s depois da ·accusaçã~. 

Quer vêr V. Ex. como respondia ao .Sr. Muniz Freire~ Tenha 
a · paciencia de ouvir, pois que vae até se deliciar com uns pedaços 
rabelaisian<>s. · _ · 

O ex-Governador, quando se foi defender da pecha das accusaçõea 
que lhe atiravam, co~n provas, os adversario,s, respondeu do seguilite 
m<>do: Quem me accusa? E' o Sr. Muniz Freire. Que é o Sr. Muniz 
F~re? · 

V. Ex. vae vêr o que elle .disse ou mandou dizer na secção paga 
do J ornr.l do ConvmerC'io, e concluirá, comnligo que, si o accusado 
desses delictO'a, pelo Sr. Muniz Freire, só se defende dizendo que este 
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praticou actos· do .mesmo jaez, e .~i esses hoje se· acham mancommu-
nados. . . • 

Leiamos: · 
"Elle acha pc.rft:itament& .dispensaveis essas formalidade;; de pres-

tação de conta~ Pelo ·menos, é ·O que .se deprehende do seu procedimento 
quando, enf·arado da Europa, onde estivera largo tempo, educando os 
filhos e oo divertindo á custa do ·Thesouro do seu Estado, resolveu 
voltar ao Brazil para tratar dos seus interesses politicos. Sabia-se 
que o cargo que elle exercia na Europa - commissario, delegado ou 
cousa ·que o valha, do Espírito Santo - não passava de um pretexto 
para que reeebesse do Thesouro estadual todos os mezes alguns cinco 
a seis . c()jnbos de réi.s para provêr .(1)1 suas i!espezas; mas, al~m desses 
vencimentos, o Dr. Muniz Freire dispôz de \varias (l avolumad~ 
qua-ntias. adquiri:U varias objectos para o Estado e fez muitas outras 
despezas, cujas "importancias, •.:ommadas, foram uma segunda sangria 
nos cofres estaduaes. Esperava-se, pois, no Espírito Santo, eom jus-
tificada . anciedade, o 1·elatorio ou a prestação de contas que S. Ex. 
faria, ao terminar a sua commissão. Até hoje, porém, essa esperanç:~. 
não foi satisfeita: o !Sr. Senador Muniz Freire limitou ... se a entreg·ar 
um amontoado de papeis indecifraveis, ·uns ·emendados outros, notas 
e 1·ecibos de fornecedores, tudo embrulhado, formando o maior e. o 
mais intrincado dos quebra-cabeças ou enigmas pittore,acos. que des-
afiam a paciencia e a perspicacia do.s amadores desse genero de di-
versões." 

Ág101·a, vae a olygarchia defender.:.se, ferindo mais fundo ainda 
o Sr. Muniz Freire: · · 

"Para remuneração desses serviços, o Sr. Muniz Freire ·se fez 
nomear commi'ssario do Espírito Santo na Europa, onde sangrou 
ainda o ~hesouro exangue na somma de 223 :880$000, de ·ajudas de 
custo. e honora1·ios, para si e seu auxiliar. Quando viu que o erario não 
tinha mais po.r onde ordenhai-o, deniittiu-se. Demittiu-oo e pediu 
que fosse extincto o cargo! Ápezar de mostrar, com esse procedimento, 
que a sua eommissão él'a uma inutilid·ade, ou uma sinecura, iinda 
solicitou do Estado dinheiro para a volta. Para vir de Paris a Victo-
ria. pediu e .recebeu 13 :729$500, som.ma que daria para uma viagem 
de ida e volta á China, mesmo oom escala por cab'arets e mwic-ha~ls." 

Para se defender das criticas a seus negocias, responde pela cri-
tica aos de outrem. Para se defender dos pesados onus que fez recahir 
sob1-e o Estado, a.~im se atira ·ao debate! Procurando se defender dos 
negocios com as fabricas, sobretudo a de cimento, manda a olygarchia 
dizer: 

"8. S. ridicularizou a gynmastica da Escola Normal e o Imti-
tuto de Bellas A11es. Em vez de callisthenia e artes plasticas, o · 
Sr. Muniz só patrocinou no seu Governo a nobre Art~ Tragica. Ele:.. 
vou um theatro á mu:sa da tragedia. Melpomene, e entre oo de notaveis 
maestros insc:eveu eey nome no alto do palco. . . Pena . é que este 
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monumento fosse de pinho e que houvesse custa·do 529 contos, quando 
não vale a quinta parte. Tragedia sobre tragedia. • . 

Dos SfJtt:s douf> hospitaoa t. dú seu quartel já foi dito, ·nos .artlgi)~ 
anteriores. Um hospital; o de isolamento, -recebeu esse nome po1· ex-
cesso de imaginação; por não passar de um barracão de madeim. 
O outro, Cll.!e ~ elevou muito 1!-lto, no custo, no tei·reno não se ergu~u 
acima. dos alicerce-a. O quartel, dentro de l?oucos annos, arrastaria 
para ·o fundo -do paul. onde foi · armado a memoria 'do administradox 
que o mandou coli.-3truir, si o Governo do •Sr. Jeronymo Monteiro 
não o houvesse consolidado." 

Retrucando ás concessões .de estradas, de que foi açcusada, a oly-
garchia publíca : 

"Como P.residente do Estado, o Sr. Muniz Freire· despende11 
18 mil e seiscentos contos na Estrada de Ferro Sul do E<:Jpirito Santo, 
que conseguiu trafegar até. . . Mathilde. Dessa estrada. 20 kilometrus 
(vinte!) custaram 5.973 contos, fóra contas a pagar, que o Sr. Muniz 
deixou ao Eeu successor, e impo.rtando em sõmma.s elevad·as." 

E, coroando ·essa advocacia, acorescenta a olygarchia esse trecho 
de defesa que é esmagador e parece colhido entre os livros de Armand ' 
Sylvestre: · 

" 'A's g horas da manhã, depois do seu caf~, o Sr. Muniz tomava 
algumas folhas do pacote dto papel japonez, tirava da estante um liv.ro 
e dirigia-st: a um certo quarto especiai da casa. Mas apena.s chegava 
á 'pórta, retrocedia, palpando i) boho, á cata do lenço, e rompendo em 
imprecações contra o criado. 

- Vossencia desculpe, gaguejava o serviçal, enfiado. E' que o 
homem que ·faz ü collectu ainda não vf>Íu hoje .. (E neste pal·ticular 
boas .recordações deve ter o Sr. Lauro Müller dos dias que passou em 
Victoria, quando :Ministro da Vi-ação.) 

-=--11a•a, desgraçado ! ... 
- Vossencia não havia de querer que eu atirasse isso á ,l'UR •. ·." 
A olygarchia defende-se, dizendo que o Sr. Muniz F.reire foi á 

.Europa exercendo uma sinecura, e fez . isto e aquillo e que, depoi~. 
o uso do papel j.aponez em uma especie de quarto onde não havia 
aquillo que o Sr. Jeronym.o arranjou: ag.ua. . 

Realmente, é defe.sa que vale a pena ser escripta em pa~l 
jç@u! . . 

Pois um grupo, accusado desses crimes, de peculato, de e3tellio-
nato, de malvel'lsação,· -de falta de exacção no cumprimento de seus 
deveres publicas se defende accusat1:clo anterior Presidente, e só~! . 

Para V. Ex. avaliar, porém, Sr. Presidente, que valor assiste 
1t tae.s linhas, basta que ~he diga., aqui ao ouvido, que ellas se atrevem 
a affirmar que a olygarchia consolidou o credito do Estado deixando 
um vasto patrim.onio e um saldo dé mais de mii contos! 

Outro atrevimento seu é - tambem não podia . ella prever o 
proximo futuro enlace Muniz-Monteiro - chamar de fai-ricôco ua 
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oppos1çao. Hoje, naturalmente, depois daquella litteratice japoneza, 
tl'ansforma esse papel por um simples mover de accento, 9h! perdão, 
pelo simples mover -de um á chapeleta gummatical ou accento . cir-
cumflexo uos "oo" de farricôco. 
· Onde, porém, é simplesmente deliciosa. a catilinaria. se V. Ex. o 

permitte, Sr. P re·si.dente, direi que é naquelle ponto em que diz, depois 
d<> Governo Jeronymo, te.1• a população começado a · augmentar ... 

Dá _ganas, Sr. Pres~dente, de perguntlir como o no8so collega 
Sr. N abuco -de Gou vêa ao Sr. Dunshee de Abranches. quando di~se 
que a população -da Allemanha subira a 60 milhões no seu governo: 
quem fez tudo isso foi o Kai;~er? E nós: quem fez tllido isso foi o 
Konde? · 

Acceitam'Os, entretanto, que o .Sr. Muniz Freire tivesse dito a 
Yerdade e qúe igualmehte a houvesse affirmado o Sr. Jeronymo Mon-
teiro para que mutuamente se não desmintam.. Que fica? Fica a 
actual situação entregue a olygarchia, quilificàda. de estellion.ataria e 
o accusa.dor qualificado de peculatario! Pergunto: Qua:l a vantagem? 

Oppo.l'-me-hão, · os contradictores que acudam na denfensão dos . 
olygarchas, que um de seus gorgm.lhos, que referve na vinha e.spiríto-· · 
santense, já do Senado espatifou as accusàções arremessadas da tri-
bun~ parlamentar pdo Sr. Muniz Freire, e com boa cópia de do-
cumentos · contra o libello vehémente de.~se adverso á situação de;;fru-
ctada pelo opulento conglomerato de parentes e apaniguados do "mon-
teiri!lmo", esphacellou um por um dos prova.roás daquella peça accusa-
~ori~, para que a mesnia 'possa ainda se erguer .dentre os escombros 
de sua ruinaria. 

Quero, para não dilatar mais o debate, em intermina analyse·, 
acceitar -que a:ssim seja. . . mas_ ahi estão .as mensagens Marcondes, 
de cujo portugm.ez mil perdões peço a benevolencia culta da Camara. 
Qu~ dizer contl•a estas? A que escapa to ria, a que furo, a que sortida 
mental se aoegax para deitar por terra as "duras verdades'.' do 
Sr. Marcondés? · · · · · 

Em tod·a a minha exposição, tudo apparece documenta.damente, 
desde a accusação .de estellioilat-o e violação de correspondencias, ás 
de peculato, que cingem hoje a hi.storia da governança espirito-san-
tense, como eterno opprobrio ás desse original systema de portarias 
e cheques passados pelo punho particular .do Presi-dente do Estado, 
aos emprestimos occultos, á.s delapidações do erario,· emiim.. 

Dir-se-ha que. essas foram as tPistes negras linhll.l3 de um qna-
. triennio, contra o qual reagem nobremente as insophismaveis phrases 

condemnatorias da Mensagem do outro, o Sr. _Marcondes. 
Não quero examinar o movel que tão pronunciado • prurido de 

b.onestidade trouxe ao Sr. Marcoi~;des, esperanços.o então de .um tombo 
no Sr~ J eronymo, para 13ubstituil~{) no commando das hostes eleitoraes, 
para o que as lettras gordas da politica capichaba P,arecim ser neces-
sario desmoralizar, aliás, com a nudez da verdade muito pouco accen-
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tua4a através o manto encorpado das suas conyeniencias, a olygarchia 
que a .palxao do ouro carcomira e quasi reduzir•a, moralmente, a pó. 
no çonceito l~lOl'ail contemporaneo. ~ 

Sobre o Cl'eador Ja olygar chia, já o Sr.· Marcondes nos ajudou 
a biographar politicamente; vamos agora, com o Sr. Marcondes, de-
moustrar .que uo seu _Governo houve igualmente o me·&mo abab.dalha-
mentD ad:rp.inistrativo. e esse ainda h a pouoo e:·a ferreltead<o pelo 
Correio ela 1Vf anlw. V a mos, porém. por partes : primeiro as concessões 
do seu antecessor, tlepoi~ as suas. 

N aquellas confessa que seu Esta.do ·era o seguinte: 
. Quando examinando os procBssos .de terras desde a petição inicial 

observav·a ·com t.riisteza que as leis não eram appli.cadas, JSelr'Viam 
apenas para ser citadas e não cumpridas e os feitos •sem o implemento 
de formalidadec imprescindíveis, eram submettidos a meu despacho 
e voltava uma, duas e mais veze~, para cumprir• estrictamente a lei .. . 
O bem publico está achua do bem particular e assim pensando con-
trariei mui-tara pretensões ·descabidas para legitimações de terrenoR." · 

E:ssas pretensões vinham de amigos politico·a de certo valor, imi-
..... ·nua o :Sr. Marcondes. 

Quaes não diz, inas deixa adivinhar. 
Quauto a vendRs ele terms eu proprio tenho depoimentos a fazer: 

fuucciono como advogado na reivindicação de posses em ·S. Matheus, 
onde o Governo espirito-santense vendeu terra.~ antes devolutas, m,as 
já de outros legítimos dono·s, de um terreno litigioso, na fronteira dê 
Minas, em uma extensão mais vasta, muito mais· que a Capital Fe-
deral. e nesse feito·, onde tenho como collega o illustre e integro 
D:r. Bernardino de Lima. irmão .do nosso collega Augusto .de Lima, 
já metade ·dos pos.seima em numero . de mais de 60 confessou a ille-

- galida.de da venda espirito-santenae. 
· Por isso talvez é que o Sr. Marcondes revelou aquella cuhura 

jurídica de desacatar os arbitras na sua questão de limites. Havia 
alli outros mais sensíveis interes.ses a resguardar, que mais alarmaram 
mesmo a simples questão territorial mineiro-espirito-santense. 

Outro ponto a depôr é o que se relaciona com as terras do rio 
Do•ce, ao tempo do- Sr. Jeronymo, e ao mesmo passo mo::>tm como fui 
tentado por mÍ11ha vez pelo demo qus, segundo- Monsenhor P edrinha, 
tambem um dia, em fórma de gJato preto, arrastou ao prostíbulo um 
mofino ·bacharel de curto senso e largas unhas, mas que para mim 
veiu incarnado no dito leguleio . . 

O Governo do Espírito Santo (e disso tratou ha pouco um dos 
jornaes desta Capital) precisava fazer uma conces3ão de terras nas 
margens d<J rio Doce. 

Em 1912, mais ou menos, a queatão da.~ terras de Matto Gr()aso, 
do P!â.á e Paraná, tinha, pela palavra .do Sr. Salgado, do Sr. Calo-

, gera·s e pj3la minha, sido posta em aguda crise. Nesse momento. o 
Espírito .Santo tinha a sua concessão a· fazer nas margens do rio 
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Doce. Fui procurado, em minha residencia; por um empregado do 
. .Ministerio da Agricultura, que, nesse tempo, se encontrava na Victo-
ria e que we veiu, muito enthusiwsticamente, encarecer uma empreza 
que se fundasse á·s margens daquelle rio, pois que o Governo conce-
deria a quem tal em preza o.rganizasse ou a quem se propuzesre · aos 
fins que elle tinha em vista, a cO<lonização daquella região, não a 
divisão em lotes, mas a outorga vastis3Íma ·daquelle~ latifundios devo-
luto8. O capital a se empregar, dizia-me esse funccionario - era de 
60 contos, preço pelo qual ee teriam de vencer as primeiras difficul-
dades Cl'eadas _pelos intermediarias profissionaes desses negocios, sendo 
a concessão para explorar mattas, e vi-sando sobretudo área de terras 
occupadaá por uma tl'Íbu indígena. Respon<li, Sr. Pr~sidente, que, 
naturalmente, esse aD;ligo ignorava o meu modo .de pensar a respeito; 
estando na Victoria, certamente não lia jornaes; ausente, talvez nas 
terras do rio Doce, que fôra examinar, não sabia da minha cam-
panha; mas, accrescentei, quando mesmo não a tivesse feito, aconse-
lhava-o a não re:al!iz·a,I' semdh&nte negociD, porque conta-a elle eu 
abr.iria fogo (essa foi a minha expressão), 1 o, porque era contra a 
devastação das mattas; 2°, porque era pela não expulsão dos indí-
genas; 3°, porque er-a contra a conceS3ão daquellas terras. 

Qual não foi minha surpreza, ·Sr. Presi<lente, em 1916, lendo no 
Co\n-eJio da llf:anhã, que a conce,são foi feita pelo Governo e~pirito
santense a estrangeiros que exploram ou teem essas tenas hoje adju-
dicadas a si como em plena propriedade ou em plena posse. 

E, o que é mais grave, dada,g ao Sr. Spitz já . no Governo Mar-
condes que reputou deverem só duas conces-sões com garantias de 
juros ser mantidas; uma, a do Banco Hypothecario porque .... . era 
um facto conmmmado e outra po::-que a garantia de juros tira..-la 
ou paga indirectamente dos impostos de -madeiras extrahidas e expor-
tadas pelo concessionario, ou por quem adquira o contraeto, isto P., 
uma- isenção de impoetos, com o caracter de garantia de juros, por 
largo prazo ! 

Aqui está pag. 24 da Mensagem de 19~5, do Sr. Marcondes: 
- "Em nada pesará ella aos cofres estaduaes po1·que a garantia de 

juros que tiver de fazer ao Governo será tirada d<ls impostos de ma-
deil"as extrahida.a e pelo concessionario exporta·das ... " 

E esta conces>ão é tran.sferivel a quem adquirir o contracto pelo 
qual o Sr. Marcondes pleitea, dando mostra de que é sabio e nenhuma 
alteração deverá ,goffrer, segundo o cavilow periodo a que me refiro, 
da sua Mensagem do anno ultimo. 

E agora se citarmos os pagamentos das portarias? Claro era que 
o Governo <lo Sr. Marcondes an:daria pela meama estrada cheia de 
curva8 e reconcavos, socalcos e declives, onde· palmilhara o Sr. Jero-
nymo, estrada que este nos mostra, apontando o pó ·d-as sandalias 
que o .denunciam, nos pés do Sr. Muniz Freire, de sorte que o 
Sr. Muniz accusa o ·Sr. Jeronymo, o St. Jeronymo ao Sr. Muniz, 
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• e o Sr. Marcondes ao Sr. ' J eronymo, e os mesmo.a documentos que 
u uns servem par à zurzir, a outros ta:qtbem. Hoje, estão juntos. J unt<>s 
é uo Governo. No Governo do Espírito Santo. · 

Vão objectar-me; bem, jtá você demonstrou como, s.e jacta, com 
document'<Lção official, digna da maior f~ todas as abdicações ver-
gonhosas de certos estímulos na· olygarchia que lhe aprouve caracte-
rizar dessa arte como roaz, de um appetite de arromba, sedenta de 
pecmlio,. eEcorchando as saccas de lipras dos emprestimos; · já você 
-nos apontou, com de:do juo;tiçado, o chefe que, pauperrimo em um 
logarejo, ala-se para o Estado e .alli desde a escamoteação das dividas 
a liquidar até as que contrahe, passando por emprestimos, concessões, 
bancos e outras tramoia.s, em um salto de trampolim, vae da reta-
lhada. colcha de pobretão aos coxins e alcatifas palacianas do ricaço; 
já nos deu mesmo, com paciencia chineza. a tripode política dos 
actualmente alli~dos Muniz, Jeronyrno e Marcondes, mas... Mas, 

. quem governa é o Bernardino e nenhum desses a que até aqui an.d'ou 
agarran9-o com diligencia e criterio verdadeiramente policial. 

Responderei, já .sem lembrar mesmo as portariaa que li ácerca dn 
S:·. Bernardino , as emprezas em que andou envolvido, que agora 
mesmo elle acaba de dar uma prova do que é e do que vale aque}Ja 
olygarchia petulante, que 'não tergiversa na linha de conducta ante-

, rio r ; mesmo depois da oori'l< que á indign!J.da honestidade pessoal 
. do Si·. Presidente da Republica escapou em um dia, talvez, de colera 
política. Á demonstração está nas ordeoo de pagamento expedidas 
nP.ste momento pelo •S1·. Bernardino Monteiro, ainda em litígio o 
seu .Governo, ainda sub-judice a constitucionalidade de seu mandato, 
e· combatido sobretudo o seu advento pelos antecedentes de deshone~
tidade e improbidade financeira e política que para com os partidos 
e a fortuna do povo tinham antes· tido os seus correligionarios, o .seu 
partido e os seus chefe.s. Para demonstrar que ainda estavam nessa 
mesma linha de conducta, os espirito-santenses que empolgaram. de 
facto ou de dil~ito, não importa, a situação, mandam pa_g~ar, como 
que respondendo ao desafio da varia do Sr. Presidente da Republica, 
e á . paciencia. nacional. a requerimento do _Sr. Jeronymo Monteiro e 
com o despacho ·do Sr. Berna.l'dino, qunntias inconfessaveis perante 
o publico, pois que nem siquer .se deta1ham ou 'Se explicar·am em tabel-
las que mereçam fé. · 

·Está feita a publicação a respeito no proprio orgão official dos 
Mouteiros, o Dit:L1tio da Manhã, de _23 de junho. Para defesa desse 
acto administrativo será allegado tratar-Ee de conta:s particulares, que 
o Coronel Marcondes de Souza encarregou o Sr. Jeronymo Monteiro 
de pagar nesta Capital. · 

SubsCI·evendo as palavras que vou lêr e que farão com que a.s 
provas que acabo de exp.i-bir á Camara não possam se·r tomada~ 
como fructo nem impressão -de qualguer paixão politica, que con-
fesso, não tenho· no assumpto do Espirito Santo. 

I 



Disse S. Ex. : 
"•Sem anailysar nem "commentar o qne se conhece' da situação 

financeha a que foi, no.s ultimos quatriennios, arrastada aquella 
unidade da Fedel'ação - tão descuidada e tão preca1;ia, que ameaça 
comprQmetter, em eeus briosoa melindres . de rigorosa honestidade 
perante o estran,peiro, os creditos da propria Nação Brazileira" -
será sufficiente o estudo imparcialmente feito da maneira como alli 
se operou a successão presidencial, para que. os podere<J federaes te-
nham fun.d·ados es:cru.pulas em emprestar-lhe: desassombrados, a 
solidariedade política e moral decorrente do reconhecimento de sua 
legalidade. ' . 

. A certeza, porém, de que, sem uma rigorosa observancia das bôas 
nórmas po.Jiticas "e administrativas", não lograrão, da Unio, os go-
vernos locae.s, sinão a· méra assistencia constitucional. bastará, talvez, 
para que do mão caminho ~Se desviem os· que por elle, em má hora, 
cuvered·aram e imitadores não tenha o pernicioso exemplo. " 

S1'. Presidente, poder-~e-ha dizer ao honrado Relator e poderá 
amanhã a farandu1a monteirista nos seus jornaes ·da Victoria ·declarar 

.. que foi a.ssim no passado, mas que, ·no presente as cousas muito nm-
daram; que no passa•do, ê verdade, se commetteram todos esses pecca-
dos administl·ativo.s. mas que hoje tomou outra face a questão. Ma.s e 1~ • 
peÇo á Oamara que não se precipite exigindo desde já, porque apena§l 
P.U ponho as premissf!.'> da minha conclusão com a qual procurarei 
fundamentar em razões moraes, e políticas, e, sobretudo. conatitucio-
uaes. a unica solução que se impõe neste,. momento . 

.Si; além da que propõem os dous partidos, não houvesse a que 
alvitrarei, era o caEo de cl"Uzarmos .desanimados os braços, porque 
si a Oonatituição póde ·enéampar e servir de embioco a tudo quanto 
é transacção, da natureza destas que vim delineando· por alto, nada 
terá mais proclamado a necessidade de reformai-a do que a pos~e dessa 
olygarchia no Espírito Santo. (JI!Iu•íto be'm..) 

. O SR. ToRQUATo MoREIRA E oUTROs SRS. DEPUTADOS DA JJA.i"l"C.U>A 
no EsPIRITO .SANTO - Apoiado. 

'O SR. MAurucro DE LACERDA. .- O proprio honrado Relator, cuja 
di ereção e fina educação . pessoal lhe impediram de ir além de um 
paragrapho :de bronze. deixou transbordante de contentamento o meu 
coração ao lêl-o, por ·vê r que acima de todas as . couveniencias com 
due lhe pudessem acenar ·pa.ra i3ilenciar a respeito 'desse caso·. mais 
~lto fallara o sentimento da sua tradicional e impolluta probidade 
pessoaL (A.poiadjos.) · 

iSi pedi que não se açodasse a Oamara pelo' l'esultado dessas inda-
,!!'ações foi por que ella,q jornadeiam para o alto , em logar .da conclusão 
YÍctoriosa, mas não posso ·por isso mesmo deixai: em branco esse ponto 
p:incipal que acabo de roçar. 

A respeito delle disse um matutino, o C! arreio da Manhã: 
"A gente do Sr. Bernardino Monteiro tem-se esforçado por des-
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mentir que o actual detentor do poder no Espírito Santo houvesse 
dado quitação de qualquer ~ousa ao .Sr . .1eronymó Monteiro. 

Pois aqui estão os termos do despacho em que v Sr. Bernardino 
or·denO'Il a quitação referida: 

"23. 013. Dr. J eronymo de Souza Monteiro, por seu procurador. 
- Approvo as contaa. Depois de restituído o sald.p a que se refere 
a informação da Direct<Jria de Finanças, e de ·feitos os precisos ' lan-
çament<Js, expeça-se a necessaria quit~ção." 

Isto foi publicado no orglão official dos Monteiros. o Dia,-iol .da 
ilfam.hã, de 23 de junho passado, data em que o Sr. Bernardino já 
se achava no poder. Nã·o se podia 1·eferir esse acto administrativo 
a conta:a particulares que o Coronel Marcondes de Souza houvesse 
encarregado o Sr. J eronymo de liquidar nesta Capital, como allegam, 
nos cor redores da Oamara,. os defensores da olygarchia. 

Que contas o Sr. Bernardino approvou, uma . vez que o seu mano 
é simples Deputado pelo Espírito Santo, ordenando a respectiva qui-
tação 1 

Oomprehende-se, á primeira vista, que C'llas ~e relácionam com 
os fabulosos gastos clandestinos feitos aqui e no Estado do Rio, soL 
a superintendencia 4o Sr. Jeronymo." 

Sr. Presidente, que contas particulares sã<J essas que o Sr. Ber-
nu.dino approvou 1 . 

: O SR. ToRQUATO MoREIRA - Este é um despacho da Presidencia 
mandando dar quitação. . 

O SR. MAuRICIO DE LAcERDA - ·S. Ex. a um Deputado Federal. 
por despacho presidencial, .manda dar quitação do 'I'hesonro do Es-
tado. Si as contas eram particulares, não precisavam de despacho : 
·SÓ as contas do ·Estado é' que o Presidente póde -despachar; pergunto: 
si fossem contas particulares .d~ Sr. J eronymo, havia · despach0 ~ 
E si são do Estado a que vem um Deputado Federal recebei-as do 
Govern<J deste~ · · 

Não se vê, Sr. Presidente·, como é precario e estulto fazer esta 
defesa com argumentos que se e.~farinham não ao primeir-o toque, 
mas que tremem mesmo ao proprio bater •de palpebras de nm olhar 
mais penetrante~ E' preciso que a olygarchia não nos deboche. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Debocha e vence. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente. é ·esta, portanto, 

a situação m<Jral desse partido no Estado, conàemnado na pa1·te mais 
delicada a que · as condemnações possam politicamente vulnerar 3.S 

. admipistrações e os homens publicos, com o seu 'Passado exhibido 
entre o nojo geral que inspham actos de profund:a e 'irrefragavel 
deo.honestidade · pessoal, e que só se defende com a lembrança do pas-
sado de outros a que elle pretendeu se equiparar e que. entretanto, 
hoje se junge com ella na mesma calceta po~itica. E quando se pro-
~ura uma palavra ao m-l'n<Js de refr~rio á ·no~sa inss'tisfeita r.qpe-
ctativa a respeito ,da tal 'regene1·ação mora1 e:xercida no Espírito 
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Santo, lança essa associação de políticos co~o _que um supremn desafio 
á paciencia de seu povo e á paciencia de toda a Nação e de todos a:; po-
deres organizados, por mediocres mes.mo que sejam o.c; sem e~cmpulos 
de probidade·publica, fazendo pa~.1mentos da ordem deste~ a ~tue me -
acabo -de referir, o que quer dizer que o G()verno do Sr. Bernardiino 
Monteiro, que já demonstrei, recebenda dinheiro -do Estado, vae ser 
nein, mais nem menos, do que a continuação da pol~tica financeira 
dos seus antecessores. , 

E para isto, Sr. Presidente, o homádo Relator teve um olhar 
entre entristecido e quiçá ironico, dizendo apenas que talvez da não 
collaboração effectiva e partidaria -dos poderes. publicos e -dos outros . 
poderes políticos do paiz eoni. esse grupo p_olitico do Estado nasce3se, · 
Eob essa atmosphera e sobretudo sob o imperio dessa sancção t.ão pre-
caria, o desejo no seu seio de uma obra de reparação moral em suas 
praticaa. 

Não! Ju,c;tamente quando o honrado Relator apresentou .Como 
possivel que iss~ se désse, pe-la siptples presença omnimoda do Sr. Pre-
sidente da Republica com a sua re-provação .silenciosa a tudo isso 
c com a sua collaboração partidaria na vida desse grupo, este grupo 
precisamente em tal instante, como- que desfazendo uma esperança 
lão tenue, tão fugaz, tão vacillante, aliás, -da honrado Relator, enve-
redou por p:aticas inveteradas do costume que elle já tinha intro-
uuzido na governança espirito-santense, começan-do os pagamentos 
entre manos com os dinheiros publicos, com as quitações e com as 
demais portarias a que me referi .. 

Onde ficaram, portanto, as espe.rança.s do honrado Relator e onde 
ficará o programma de regeneração do Presidente da Republica deante 
ela petulanci-a Yerdadeiramente desfaçatad.a: -dô crime perante a lei? 
Owde está nessa Constituição a malha que possa colher a política 
que se entrega a e83es desmandos, e que, depois de esmagada por todo 
o pai:z debaixo .do epitheto de ladra, ainda ehcontra coragem para 
a pratica de semelhantes acto.s e ... 

O SR. ToRQUA!ro MbREmA - Constituição que não dá ao br,azi-
leirQ o direito .de morar onde queira, porque ha. mais de 400 espirito-
santenses da opposição que não padem :residir em territorio do Es-
tado. Tenho o testemunho do Sr. JoEé Bonifacio. que encontrou mais 
ele 400 espirito-santenses em Santa Luzia do Oarangola. 

O .SR. DwcLECIO BoRGEs - E os que ficam no Estado estão 
soffrendo. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - .•. ainda permanece nos seus 
delictos ·e nas praticas j1á condeinnadas desta attitude e desta con-
ducta. 

O .SR. PRESIDENTE - Previno ao orado1' · que só faltam cinco 
minutos para terminar a · hora. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex: terá a bondade de me 
conserv-ar o. J?Ulavra para amanhã. Eu quiz apenas trazer uma. :pre-
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facif.ção, em que. mais ou menos pudesee no meu esforço corresponder 
:á esperança . que ·delineou o nobre Relator, em, um, dos uhimos para-
graphos do seu parecer. Amanhã, Sr. Presidente, encararei a situa-
ção... · · 

O SR. TüRQUATO MoREIRA - Agradeço o conforto que V. Ex. traz 
á opposição espirito-santense, nesse momento em que todos a aban-
donam, mesmo aquelles que tinham para com ella contrahido com-
promisso.~ os mais solemnes. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... como ella é na actividade, 
como se desenrola no scenario federal o drama do Espírito S:ar1to, 

. sob o aspecto político e si' a tanto engenho e arte me· derem ajuda, 
á margem do parecer ·do honrado Relator annotar o val9-r constitu-
cional do episodio, cujas modalida·des tão intimamente se ligam rn,oral, 

.• constitucional e politicamente. · 
A politicà mineira que ora apadrinha a olygarchia terá coragem 

agora do seu gesto :revisionista pondo a ,questão. em fóco deante do 
caso e.gpirito-santense, porque não é possível sustentar mais tempo 
que o regimen tolera o assalto como' fórma de poder publico, espe-
cialmente na hora- mais. do que motivos de ordem política; -de ordem 
constitucional, de ordem financeira, ·de ordein moral - graves motivos 
de ordem nacional devem presidir a e\3sa cautela e a esse cuidado na 
questão do Espírito Santo, motivos de conservação e de instincto 
proprio do paiz, porque, não resta :duvida alguma, está compromettido 
o ·Estado. como ·se comprometteu, em emprestimos impensados, até · 
externos, arruinando as finanças, delinquindo na fortuna publica, de 
modo a não poder siquer com os recursoa proprios tapar os rombos 
do Thesouro e·stadual, abertos pelas suas nmos rapaces, a composição 
r>artid•aria a que os deuses da política favoreceram não está ;á altura, 
hem. moral, nem política, nem constitucionalmente de fazer face no 
momento, prestes a ser pago um cou.pon vencido, á ·situação gerada 
de sua cobiça morbida. 

A Europa amanhã não vua porque queira vir, com violencias, 
. mas virá compellid•a ella tambem pelo estomago, ávida .dos dinhei1·os 

desse empre.gtimo, porque devorado pela guerra. Para não succumbir 
inanida, tem, pelo menos, de rehaver seu dinheiro, afim :de se recon-
stituir economicamente ou então devora-r, por seu turno, aquelles que 
respondem pelo ·seu debito, por seus capitaes, que só podem pagar na 
contribuição indirecta de conquista. 

A política situacionista ou mantém o seu gesto revisioni.~ta para 
abolir essa phenomenal anomalia do regi_men ou, quando não o faça, 
quando o .Congresso a isso se opponha por outros ·interesses políticos 
- tenho a ·Certeza de que depois de passado este caso do Espírito 
Santo, cuja trama 'outra cousa não ' é sinão a da successão presiden-
cial - depois de passad·a sobre essa questão do Espírito· .Santo a 

· esponja que tem sempre apagado na pedra negra da Republica mais 
ou· ~neuo.-3 -a lembrança dos factos pela consummação dos mesmo~! · 



-115-

ha de vir, na hora do pa~mento d~s cou:p<ms, muito antes, t::tln:z, 
do nosso coupolw, e muito antes, quiçá, de se abrirem em fructos ás 
ambições ainda em .flor de alguns candidatos_ á Presidencia, ha de 
vir uma re~J,cção, mais proxima, immedia·t!l, urgente, vigorosa, de 
conservação nacional, :reclamar, não do povo espirito-aantense, que 
elle varra dos .seus cov;is esse bando que o assalta e corroe, e :rp.ata 
e deshonra, mas ·do . povo brazileiro que, confraterno com o da terra 
irmã e · infeliz, se l~vante como · um só homem, não em virtude de 
interesses, de paixões políticas incontidas, não pelo3 graves, etemos, 
grande.s, supremos interesses do Brazil, arrat>t-ados na e$Íra dos 
latrocínios de uma olygarchia roedora. á ruína, á pe·rdição, ao avilte 
e ao captiveiro de bandeira extranha. 

Nessa hora ·augusta, Sr. Preaidente, não se fará talvez a revisão. 
nma errata ás nossa<> loucas contemporizações, mas uma obra ba.~ica 
e :definitiva, que nã.o começa1•á pelas leis, porque m· iniciará pclos 
homens que as conompem, as prostituem e malsinam, ainda que inapi~ 
radas, .cheias de sabedol'Ía e grandeza moral. (Muito bem,· m.u•Uo bem. 
O o'l'ad:or é ct•mpriimentado. FIIilrYI!,a,s e acclam.ctçã.o · na.s gale~ ·ius. 
O /311-. P1·esi.cVenü 7·eidarrva atten ção.) 

•SESSÃO DE 10 DE JULHO 

O Sr. Pau f o de . Mello - Sr. Presidente, o· caso político do 
Espírito Santo, que me traz á tribuna, não interessa exclusivamente 
á política catadua·l ;· interessa, niai<> que a essa política e até á fede l'al, 
:í. propria . vida da Republica. 

Tenho necessida·de de explanar á Camara e ao paiz o motivo pelo 
qual nós, representantes da Nação, rompemos com o Governo d!J 
Estado do Espírito Santo, na questão de sua successão. 

O .Sr. ·Marcondes Alves de Souza, successor do Sr. Jeronjmo de 
Souza Monteiro, logo no começo da ;ma administração, deu ao paiz 
noticia, e·m suas Mensagens, lidas perante o Congresso estadual, de 
que o· Governo do Sr. Jerony:mo Monteiro tinha sido nefasto para o 
nosM Estado, tinha arruinado suas finançlls, tinha mettido mãos cri-
minosas nos cofres estaduaes e desviado dinheiros, que deviam ser 
applicados ás necessidades publicas, para beneficios a particuiares. 
E documentou de tal fórma essa'! affirmações que. ao paiz inteiro, pela • 
voz da imprensa, pela voz de quantos se preoccupam com os factos 
políticos do E stado, chegou ao conhecimento de que no Espirito Santo, 
em vista das Mensagens àirigidas ao Congresso pelo Sr. Coronel Mar-
condes Alves de Souza, a administração publica não fôra feita de 
nccôl'do. com os , princípios constitucionaes. . . ' 

O SR. DrooLEcro BoRGEs - Nem moraes. 
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O SR. PAur,o DE MELLO - ... nem moraes, cqmo muito bem diz 
o meu honrado collega. 

Torna-se preciso --e aprov'eito o aparte - que se saiba que o 
que ·se quer,. aqui na Camara, é separar o conceito da moralidade do 
d·a legalidade, no caso do E'spirito Hanto. 

Não se faz mais questão de que as leis tenham o cunho da mora-
lidade; examina-se, apenas, si ellas estão dentro do circulo de ferro 
da Constituição Federal e deixa-se de parte a sua moralidade; com 
isto são attendidos, simplesmente, não os interesaes da Constituição, 
mas interesses personalíssimos dos indivíduos que se apoderaram do 
Governo; 

Cumpre accentuar bem que o Sr. Marcondes foi quem abriu o.s 
olhos do paiz para os crimes praticados na administração do .Sr. Jero-
nymo Monteiro, porq11;e, S.r. Presidente, a Camara precisa saber que 
ha m!I-Í& de oito annos no Espírito Santo não se 'publica um só balan-
cete do Thesouro, não se conhece :das suas finanças. da sua administra-
ção, da sua economia, . ainão pelas Mensagens dos Governadores e pelo 
nindo por que elles querem expor e.'!lta questã.o ao Congresso, 

O Sr. Marcondes Alves de •Souza, porém, que tinha sido levado 
ao Governo do Estado pela mão do Dr. J eronymo Monteiro, na espe-
rança de que elle fosse um seguidor cego da sua política, um in.atru-
mento de que livremente dispuzesf:e, logo a principio se revoltou e 
começou a mostrar ao Estado e ao paiz que não ·ae sujeitava a esse 
papel de simples detentor do poder para cumprir ordens de terceiros. 
Foi assim que, em suas Mensa~ns, elle começou a atacar de tal fórma 
o Governo do Sr. J eronymo Monteiro, que não houve uma só pessoa 
no Estado do Espírito Santo que não se compenetrasse de que a admi-
nistraçã·o anterior tinha sido maia que nefasta para o mesmo Estado. 
t.inha sido prejudicia-l não só aos seus interesses como a todos os inte-
resses da Republica. · 

Começou o •Sr. Marcondes Alves de Souza, logo na sua primeira 
Mensagem, declarando que havia encontrado um acervo tamanho de 
contractos feitos por seu antecessor, que teve necessidade de rescin-
. dil-os, uns ex .autoriibu:Pe proprúl, e outros, de accôrdo com as partes. 

EsEes contractos, Sr. ·Presidente, cujas garantias de juros eleva-
vam-se á fabulosissima quantia de nove· mil e tantos contos .. _ 

O •SR. DIOcLECIO BoRGEs - Ou mais. 
O SR. PAULO DE MELLO - ... como se pó de vêr á pagina 50 da 

Mensagem de 1914, foram feitos, não para beneficio do Estado, mas 
capenas para beneficio ·de intermediarias felizes, que vinham enrique-
cendo da noite para o dia, á custa dos diníh.eiros publicos. á custa d'o 
suor do povo do Esta·do do Eapirito Santo. Do que disse o Sr. Mar-
condes de Souza, vou fazer ligei_ra exposição, porque está adeantada 
a .hora, mas amanhã docume:J?.tal-a-hei. 

O SR . . ToRQUATO MoREIRA·- O tempo hoje foi todo tomado · com 
o carvão da Cent:l;al. -
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O SR. P .A.ui.o DE MELLO - Não .tenho tempo .de ir documentando-
o que· disser da tribuna; hQje, mas amanhã, porque pretendo continuar 
com a palavra. hei de trazer as provas de todos os meus assertos, pa.rà 
que não se diga que vamos simplesmente usar da palavra ou nos 
occupar de arrojado,s negocios de carvão, na uccasião justamente em 
que se debate o interessantíssimo caso do Espírito Santo ... 

Con-tinuou o Sr. Marcondes Alves de ;Souza, Presidente dQ Estado 
do EspiritQ Santo, guindado a esse posto, não esqueçam, pela mão do 
Dr. J eronymo Monteiro, a expô.r ao Congresso tão grande numero 
de actos praticados contra os interesses do E stado, com verdadeiro 
assalto ás suas finanças, que chegamos á convicção, nós outros políti-
cos militantea no Estado do Espírito :Santo de que não podiamos 
mail! dar apoio a essa famil:i,a, a essa olygaTchia; a e.sse chefe, a esse 
poli fico., que tinha levado tão longe os seus destemperos ... 

O SR. DrocLECIO Bo.RGES - Até á ruína do Estado. 
O .SR. PAULO DE MELLO- ... na administração publica:, do Estado 

do Espírito Santo, que o tinha :reduzido a fic!J.r na expectativa de 
ser preso de credores estrangeiros. De facto, não foram só os dinheiros 
arrancados pelos impostos ao povo, que foram <desviado;;;, mas foi-se . 
buscar fóra dinheiro: reaiizou-Ee na Europa um grande emprestimo, 
para que os felizes intermediarios, aquelles que viviam de contractos, 
aquelles que procuravam su~ar do Thesouro todos os seus recursos, 
tivessem uma margem mais larga pa:ra mais depressa, de :repente, da 
noite para o dia, passarem a ricos homens. 

O .SR. ToRQU.A.TO MoREIRA - Muito bem. 
O .SR. PAULO DE MELLO - Chegou, Sr. Presidente, a occas1ao da 

successão do Sr. Marcondes Alves de Souza. S. Ex., que tinha desbra-
va.do todo esse terreno, que tinha como que prepara·do o espírito pu-
blico no Estado do Espírito Santo contra a dominação monteirina . .. 

O SR. Dwcr.ECIO BoRG:F:s- E teve o apoio de todos quantos eram 
contra a orientação dos Monteiros. 

O .SR. PAULO DE MELLO- ... e tinha procurado elementos em que 
·se firmasse para não consentir, na successão de seu Governo, que esse 
viesse a cahir naquella.s mãos . .S. Ex., no seu ultimo· período, quando 
tW.os estavam convencidos de que tinha sido leal no .seu modo de pro-
ceder, que visava .o bem do Estado e que pretendia entregar a sua 
administração a mãos limpas, recuou de subito e começou a levantar , 
para seu succe·s.sor, um membro da familia, do Dr. Jeronymo ! 1:on1eiro, 
o irmão deste, Dr. Bernardino Monteiro. 

O SR. DwcLECIO BoRGEs - .Contra a vontade da Nação. 
O SR. P .A.ULO DE MELLO - Foi nessa occasião que dissenti, eu. 

que vinha leal e francamente aifirmando ao Sr. Marcondes que o 
apoiaria em todos o-a seus actos de administração e política, men<M no 
acto de sua successão, si essa viesse a recahir em qualquer. membro 
da familia Monteiro, facto que é conhecido, não só por elle, como po~-
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tod<Js que estão ao conente da vida pol1tica do Estndo que aqui repre-
sento . .Nós não pudiamos acomp.mhal-o ne.sse gesto de 'depressão nioral. 

O SR . .DIOOLECIO BoRGES - E impatriotico. 
· O .SR. PAULO DE MELLO - ... de avaasalamento de consciencia, 

de rebaix&mento dos btios e da h<Jnra do Estado do E spírito San.to.' 
E foi por isso que rompemos com S. Ex., tendo procurado, antes, meios 
de o convencer de que elle não devia continuar a percorrer o caminho, 
pelo qual então enveredava. 
· J:'rocuramos os proceres da política nacional, ouvimos a opinião 
de homens competentes ecapazes de dizer como poderíamos alcançar 
que S. Ex. se desviasse dessa r<Jta. E, depois de levar ao Sr. Wencesláo 
Hraz, honradissimD chefe da Nação, a certeza de que o Governo do 
S1·. Jeronymo Monteiro, no Estad<J do E~pirito S.anto, não tinha tido 
um .só acto 'pelo qua•l pudesse ser louvado, e que, antes, tinha ~i.do 
aquiJlo que disse no principio do meu discurso ... 

O .SR. DIOCLECIO BoRGEs - Causa da ruína das finanças. 
O SR. ·PAULO DE MELLO - ... o que provámos com documentos, 

que •S. Ex. leu attentamente e sobre os quaes meditou; depois de de-
monstradas as nossas affirmativas, nós lhe dissémo.s que lutaríamos 

, no Estado contra a prepotenciu do monteírismo voraz e que não pode-
riamos consentir que a succes.são presidencial viesse a caber a um mem-
bro da família Monteiro. 

Foi então que, impressi<Jnado por tantos e tão graves factos, con-
veneido, deante de tão incontestes provas, na sua alma pura de homem 
honrado, de que não podia dar seu apoio, como director da política 
naci<Jnal áquelle que tinha se· servido do poder para depredar a fortuna 
publica. . · _ 

S. Ex. fez publicar no Jo·rnJla dcJ Comrrueroio de 18 de janeiro 
deste anno, após termos nós apresentado a candidatura, á Presidencia 
dó Estado, do honrado espirito-santense Dr. José Gomes Pinheiro 
.Juniôr, a celebre ooria... · 

O Sr. DIOCLECIO BoRGES - Que valeu por uma sentença. 
O SR. PAULO DE MELW• - .... que valeu Mmo· um ·gu-ito contra ali' 

deshonestidades publicamente praticadas, como um meio de tornar 
patente á Nação que, no Governo da Republica dos Estados UnidQ,'!l do 
Brazil, ainda se pensa. ainda se quer, ainda se acha que a moralidade 
é precisa para . que as leis não t:ejam simplesmente causa .sem valor, 
e. não sirvam, nas mãos de homens sem consciencia, de instrumento 
para· a oppressão, para o roubo e depred'ação. para abafâ~ a .conscien-
cia daquelles ·que querem ter na vida publica a mesma norma de con-
ducta que teem na vida particular, isto é, manter a honeatidade acima 
de todos os interesses. 

Sr. Presidente, essa varia, que ech<Jou tão extraordinariamente 
em todo o paiz e que na hi'!ltoria da Republica como na d<J Imperio 
não encontra igual, •deu ao Brazil a certeza de que o Estado do Espi-
riro .Swto não podia continuar com a administração que tinha tido 
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nem podia absolutam(\nte supportar que homens que por clle só tinham 
o interesse das suas p:ropria·a necessidades e a ambição de sorver no 
Estado os elementos p1•ecisos para o,s seus organismos mãos. O Estado 
do Espírito Sauto precisava mudar de l'Umo. Semelhante convicção 
firl')lou-se por fórma tal em todas as conaciencias sãs, foi tão pro-
funda, no espírito lucido, educado e intelligente do Relator do parecer, 
fez tamanha presEão, que S. E'x. não pôde sopitar seus ímpetos e 
teve de declal·ar, de escrever, de deixar memOTavelmente estampado 
nos Anna.es do Cong;:esso que, naquelle, havia governos que se serviam 
da força e do poder que o Eetado lhes dava, simplesmente para tira-
rem proveito e benaficio propTios. contra a honra, contra a lei, contra 
o direito e contra a moral. (.Mwito bem tkls Srs. TrarquJJ,/Jo M'OrMm 
e Diocleeio Bo-rges.) 

A nota do 1Sr . Pre~idente da Republica - e peço ·á Camara queira 
ouvil-a com attenção - eu a vou lêr para que fique. gravada nos 
A11111l11•es, na historia parbmentar, para que ahi fique, candente como 
ferro em braza, a ve·rmos si ao menos coTam de vergonha aquelles 
que tendo de ouvir e de lêr causas tremendas e terríveis, partidas até 
de tão alto. se consolam e se ,qatisfazem com o não perderem as po~;i
ções que occupam, o poder, de que tanto abusam, com o não terem 
de vir dar contas áquelles que opprimem e exploram; 

A varia do Jorn1al do C.om-rderciol1 de 18 de janeiro deste anno, é 
a seguinte~ . 

"Estamos autoriza.d.os a declarar que o Sr. P residente da Re-pu-
blica, ao acceitar o cargo para o qua1l foi eleito pelo povo brazileiro, 
assumiu perante 'a sua consciencia e perante a Nação o compromi'3so 
formal de empenhar tod<>s os seus eilforços no sentido da regeneração 

. moral, política e financeha do paiz. 
Reconheceu desde logo que ... 
O SR. ToRQUATO MoREIRA - E os taes processos trabalharam logo 

para que isso não vingasse. (Apo'lhdos.) 
O SR. PAULO DE MELLo ( cclntiruuanik.l a lê r) - .. . para a grave 

situação actual do Brazil, concorreram não só os erros da União, como 
os de alguns Estados, que suspenderam os seus pagtamentos externos, 
sem, nem sequer, terem tentado um accôrdo prévio com <>1:! seus cre-
dores. I 

Quanto á successão presidencial desses Estados o 8r. Presidente 
da Republica declarou aos proceres republicanos, que não podia deixa:r 
de ter o mai•a vivaz interesse· de concorrer para que fossem indicadq.s 
e. eleitos homens capazes. Assim o ;exigiam os grandes interesses na-
cwnaes. 

O Sr. Presidente da Republica não tem tido candidatos, nem 
os qlJ.er ter, sendo; como é, seu unico tlJ.esideiat1vm que os chefes Iocaea 
escolham nomes diguos. que conciliem os melhores elementos polí-
ticos do Estado e tenham o prestigio moral necessario para a grande 
obra que terão de enfrentar. 
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' Com relação ao Estado do Espírito Santo, que não pagem tres 
~JUUpcns do seu einpre.stimo externo .. -. 

O Sx. DIOC4ECIO BoxuEs - Conyém gryphar isso. 
O. SR. P AULp DE MELLo ( continuPtndo tL lêr) -- ... e que está em 

grande atrazo quanto ao seu avul_tado debito resultante da organÍ· 
zação do Banco !lypothecai·io, o Sr. Presidente da Republica fez um 
appell<> aos . chefes desse Estado, p!ira que se harmonizassem em torno 
de um nome á altura das grandes difficuldades a vencer e que fosse 
geralmente acceito. Chegou me.smo a fazer um appello especial ao 
&mador Bernardino Monteiro, afim de que concorresse para a esco-

.lha de outro nome que não dete-rminasse a scisão daa forças 1-epubli-

. canas do Es-tado. Não tendo sido attendido, o Sr. Presidente fez vêr 
que respeitava a autonomia do Estado e que as- forças politicas pode-
nam indicar · os nDmes que quizes.sem, mas que ao G<>verno Federal 
ficava o direito de amparar politicamente e sem offensa aQs prim+· 
pios constitucionaes, o agrupamento que estivesse de accôrdo com o 

.. programma da administração federal 
Com a maior · franqueza, nã<> occultou ao Senador Bernardino 

Monteiro, que não p:estigiaria a sua candidatura, não só porque ella 
.poderia ser inquinada de olygarchica, como porque s-eria a sancção da 
administração anterior á actual, accusada, comD é publico, dDcumen-
tadamente, de grave.'! erros. 

O .Sr. Presidente• da RepubEca, ainda desta vez, nãc foi atten-
<iido . 

.Sente, portanto, que lhe cumpre. prestigiar, sem motivos subal-
ternos e dentro do·s limites constitucionaes, o agrupamento cpposto á 
candidatura do Dr. Bernardino Monteir<>, e assim .agirá sem preoc-
cupações de victoria ou de denota, com a serenidade e firmeza de 
quem cumpre um dever imperioso." 

Eis ahi, Sr. Presidente, as palavra,s do Chefe da N açã<>, eis ahi 
as palavras de um homem honrado, que não' quer separar a moral 
publica da moral particular. 

Deste documento, Sr. Presidente, claramente se evidencia que, 
desde que ahi se accentúa que, para governar um E&tado, são precisos 
ao administrs.dor -não só qualidades intellectuaes, mas qualidades mo-
raes, predicad<>s de homem de bem, e se decla-ra ao S1·. Bernardino 

. Monteiro que não podia occupar esse posto, lançou-se-lhe em face, 
o mais· cabalmente que é possível. a affirmação de que a S. Ex. faha-
vàm essa·s ultimas qualidades. 

E"; por isso, que ctimpre á Camara estudar em todas as suas 
minucias a quest-ão · da,s administrações do Estado do Espírito Santo, 
med~tar ·muito sobre as palavras, extra01·dinariamente eloquentes e, 

.. assôrnbrosamente, verdadeiras, do digno- Deputado nosso collega, 
Sr. Mauricio de Lacerda. Por suas· palavras, Sr. Presidente, a O amara 
saberi, como já vem sabendo, de factos escandaloso,'3, a cuja narrativa 
a minha voz não dá renão desmerecimento ('não apoW;tl.os), mas que 
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<âo de tal relevancia, aff~ctam de tal fórma a vida republicana do · 
paiz, que a Camara não se póde desinteressar delles. 

Não podem(Jo;; ter um Estado da União, um Estado da Federação, 
em que se prime por possuir governo.s que violem <Js princípios sagra- · 
dos da honestidade, em que si não respeite a moral social. Estado em 
que <e fliça timbre de dizer que as leis, ahi - e não são poucas as do 
Espírito .Santo que se acham nessas condições - não- precisam ter 
sua base nioral. · 

Asim, após a publicação dessa t·aria, após termos arregimentado 
f<>rças para o combate eleitoral. nós rentimos que o Estado em peso, 
a massa compacta dos eleitores, todaa as consciencia.'l dignas, todos 
os homens que tinham interesse em vêr o Estado progredir e se dee.en-
volver á sombra dos princípios consti•tuci<>naes, todos ef,ses elementos 
preatariam apoio franco e leal á nossa campanha. Emocionou-se a tal 
ponto a população do Estad<>, que não havia recanto que <e não agi-
tasse em que se não fallasse s.obre a succe•s,são presidencial; e si, de 
um lado, havia o nome de um membro da olygarchia já alli experi-
mentada para o mal, de outro, nós tínhamos o nome de um espirito-
santense dig-no e honrado (.apoiados )_, de tradicções immaculad·as na 
política do E·stado. homem conhecido da Nação. já tendo passado por 
esta Casa do Oongre.sso, onde ·deixou as mais bellas recardações de seu 
caracter e de sua capacidade. (Apoiamos.) 

O SR. T:ORQUATO MoREIRA- Um homem integro, o Sr. Pinheiro 
Junior. 

O SR. PAuLo DE MEr,Lo - Sr. Presidente, é preciso, neste mo-
mento, dizer que ouvi, êm uma entrevista dada pelo Senador Eoitacio 
Pessoa, a afürmat.iva de que o Estado do Espi1·ito Santo, pela sua 
opposição. não podia eleger um Presidente com os 800 votos, que 
tinha trazido para a Camara o Sr. Torquato Moreira. 

Não foram 800 votos que S. Ex. trouxe ... 
O SR. ToRQUATO MoREIRA - Desde que V. Ex. fallou nessa en-

trevista, que nem me dei ao trabalho de lêr, seria bom explicar o 
motivo de intere&.<>e que esse .Senador tem na política do Espírito 
Santo. 

O SR. PAuLO DE MELLO - E' precis-o que se d-iga que concorre-
ram para a eleição do Sr. Pinheiro Junior, nã<> só o Sr. Torquato 
Moreira, mas com o seu prestigio, o .Senador João Luiz Alves,<> Sena-
dor Domingos Vicente. o Deputad<> Dioclecio Borg1as, o o:rador, que 
fere oa vossos· ouvidos neste momento ... 

O SR. 'I'oRQUATO ].1:oREIRA - E o .Sr. Alexandre Calmon. 
·O SR. PAULO DE MELLO - •.. e além des.c;es, o Vice-Presidente 

dG Estado, Sr. 1Jexandre Cahnon. 
F<>ram estes os elementos, que E.e juntaram ao elemento opposicio-

nista, que. já havia no Estado e a cujo respeito se manifestou aqui 
o illustre Deputado ... 
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O SR. ToRQU.A.To MoREIR'A - V. Ex. pQde incluir tambam o Par-
tido Liberal, que abandonou seu chefe e veio todo para a opposição; 

- O S&. P.auw DE MELLO - ... S:r. Dr. Cincinato Braga, estu-
dando as eleiçõea federaes do Estado do E<lpirito Santo, sobre as quaes 
não chegQu a dar parecer, porque se esgotou o tempo· que á Commisaão 
era dado. Declarou-me S. Ex., que, tendo examinado as eleições, viu 
que a opposição do Espírito .Santo era uma das mais forte,s, sinão 
a mais forte, -das opposições de todo o Brazíl, visto como a percenta-
gem com que tinha concorrido para ag eleições e pa1·a distribuir vot01a 
com seus canc1idatos, tinha passado de 30 %. · 

T<>d-a essa opposição, Sr. Presidente, nos acompanhou e foi engros-
sada com o prestigio dos Deputados. Federaes e do Vice-Presidente 
do Estado. · 

O meu . município que era qua:ai exclusivamente governista na-
queHe tempo, quer dizer, no qual a opposição era muito diminuta, 
veiu em bloco pezaT na contagem dos votos para a opposição. 

O município de Linhares, tendo por chefe o Sr. Alexand-re Cal-
mon, a quem era })Or. fórma tal dedicado que deu -agora o extraordi-
nario exemplo de acompanhai--o. soccorrel-o e auxiliai-o com ·as armas 
na mão, para que a sua autoridade não fosse offendida, veiu tambein 
engrossar o quorum da opposição. 

O município de Guarapary, chefiado pelo meu illustre compa-
nheiro de bancada, o .Sr. Dioclecio Borges, veiu tambem em quasi sua 
tota1lidade prestar auxilio á nossa cam:~a, á obra de regene-ração do 
E<Jtado do Espírito Santo. · 

E, assim, muitos outros municípios. 
Não podemos, por comequencia, admittir que um .Senador da 

Republicá, com suas responsabilidades, declare que naquell-e Estado a 
opposição não tenha elementos para eleger o seu candidato. 

Eu não queria narraT, dizer qual o motivo que o levou a tão ousada 
affirmação; mas, já que o meu illustre collega Sr. Dr. Torquato Mo-
reixa., pede que o faça, declaro que entre o Sr. Senador Epitacio 
Pessoa .e o Sr. Jeronymo Monteiro ha uma ligação que não se póde 
tão facilmente apa~:tr, porque foi <> .Sr. Jeronymo Monteiro quem 
conf!eguiu o parente e amigo daquelle, Dr. Joaquim Pessoa:, que, trai-
çoeira e covardemente, assassinou, em publ-ico, na cidade -da ViC'toria, 
onde ·era delegado fiscal, um illustre jornalista, intelligentissimo me-
dico caracter de probidade modelar e exemplarissimo chefe de família, 
Sr. Dr. Cesar Velloso (a-poia~c~<;), foi o Sr. J eronymo Monteiro, repito, 
quem conseguiu que, poucos roeres depois, com assombro de toda a 
população honrada da cidade de Victoria, com- o paamo de todo o 
pov<> do Espírito Hanto, fosse esse homem absolvido e viesse para o 
seio da sociedade, como se nenhum mal tivesae prruticado contra as 
leis coercitivas que são feitas justamente p_ara aquelles que não se 
querem coadunar -com o meio social em que vivem. 

O SR. 'TonQUA:To MoREIRA E ouTROS - Muito bem. 
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O SR. PAuLo ·DE MELLO ....,.. Sr. Presidente, concorrendo ás umas 
desea fórma, que expliquei, a opposição espirito-santense esbarrou em 
uma muralh~, adrede preparada pela mente machiavelica. dw domi-
nadores do Estado. ' 

Logo que o .Sr. Coronel Marcondes Alves de Souza teve de vir ' 
aqui ao Rio entender-se com o Sr. P re.sidente da Republica, a respeito 
de questões politicaa, publicamente ditas financeiras, do Estado do 
Espírito Santo, elle que previa, como o Sr. Jeronymo Monteiro, que 
o .S.r. Presidente da Republica, dentro de sua honestidade, não podia 
dar apóio á successão que vinham preparando e que almejavam. fez 
publicar, como tendo pasaado no Congresso do Estado, uma lei elei-
toral, em que são calcados ao.s pés todos os principias de liberdade 
eleitoral ... 

O SR. DrocLEcro BoRGES - Lei immoralissima. 
O .SR. PAULO DE MELLO - ... na qual foi prorogado o mandato 

dos Deputados. • • 
Affirmo hoje, simplesmente isto, Sr. Presidente, mas amanhã, da 

tribuna._ occu~ando a benevola attenção dos -meus collegas, · exhibirei 
as provlllil. 

O .SR. ToxQUAro MoREIRA ·_ Foi uma lei simplesmente immoral, 
na propria opiniãO -do Relator, o qual affirmou, com sua responsabi-
lidade, que foi feita ad hoc para garantir o reconhecimento do 
Sr. Bernar-dino Monteiro. Não póde .ser moral uma lei elaborada com 
semelhantes intuitos. 

O .SR. PAULO DE MELLO - . Este ponto, conio já disse, será expla-
nado amanhã da tribuna. Esta lei, que tirava á opposição t odos os 
direitos, inclusive o de fiscalização, já foi amvlyaada pelo illustre Depu-
tado Sr. Torquato Moreira. 

Com semelhante lei, Sr. Presidente, adrede preparada, repito, com 
ella já no bolso. . . . 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - Lei feita em palacio. _ 
O .SR. PAULO DE MELLO- ... f4.>i que o Sr. Marcondes Alves de 

SQuza re.'Jolveu vir se entender com o Br. P residente da Republica. 
Tinha elle em mira. desde logo, si tivesse de ceder ao Presidente da 
RepubEca, já possuir me.ios de, ap(is a con,fe.rencia, cómbatel-o nos 
·aeus intuitos; ou talvez julgasse chegar a occô.rd-o com S. Ex., valen-
do-se dessa lei. immo1·alissimamente feita para . ap~rtar o illustre 
Sr. Wence.sláo Braz dentro de um circulo ferreo. Não obstante esse 
recurso, não obstante esE.a aiJ."ma terrível em que o Governo do Estado 
do Espírito Santo -confiava, lei que, aliás, era sequencia logica dos 
seue deamandados processos de ,legi~lar sobre todos os as.sumptos, ein 
desaccôrdo com os principias constitucionaes da União ... o SR. ToRQUATO }foREIRA,- Diz v.- Ex. muito bem; até a sepa-
l'ação da ign:eja .do Estado lá não ha. ·A secular izaçã·o dós cemiterios 
tambem lá não existe. · 

_O SR. :P AU.t.O DE MELLO ·--=- ,V. Ex. me ar1·asta para. difficil cami-
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:.~ho, mas, uma vez que no caso do Estado do Espirito Santo póde 
caber o carvão, comú hoje vimos, não é de mais que éu me estenda 
-para explicar todoo esses factos. 

Agora, V. Ex. veja a difficuldade em que me verei: imàgine que, 
de 1913 a :19l6, como mostrarei pela Mensagem do Sr. Marcondes de 
Souza, aperua8 foram promulgada.s 1. 054 leis, sobre todos oB assumptos, 
incluaive Codigo Commercial e Civil, conforme diz .a referida Men-
sagem. 

Já vê V. Ex., Sr. Presidente, que si eu tivesse de tratar dessa ma-
teria, hoje, certo não concluiria <> meu discurao. 

Quero interromper neste ponto as minhas considerações para levar 
ao conhecimento da Camara e do paiz o que é .a apregoada paz, com 
que os telegrammas vindos do Estado preparam a opinião do Brazil 
inteiro pa-ra se fazer crer que o Sr. Bern.ardino Monteiro não é irmão 
no mláo .sangue e WJS máos actos do Sr. Jeronymo· Monteiro. Dizem 

_ que reina a paz no Estado do Espírito Santo ; é preciso que se -aailía 
que temos telegramm·as dos mais horríveis sopre factos que se vão 
desenrolando naquelle Estado. 

Alli. á opposição já t;~ão se concede mais I).em o direito de vida, 
ne~ ~c lhe respeita a hcnr.1. 

Fçi publicada nca jornaes desta Capital uma carta dirigida ao 
ST. Se!J.ado.r João Luiz Alves, em que um pae. se queixa de que duas 
das suas filhas foram violadas na sua propri.a presença, por um capitão 
de po•licia. 

UMA voz -- C a paz de muito mais. 
O SR. PAuLo DE MELLO - Esse capitão é casado com uma tia do 

S .. Jeronymo Monteiro, tia, portanto, do -Sr. Bernardino Monteiro. 
De todas as comarcas recebemos telegrammas de queixas. 
Na de Affonso Claudio, infestada pela força de policia do Sr. Ber-

nardino Monteiro, que quasi toda foi para lá transportada para oppri-
mir a população, deram-Ee conflictos em que se verificaram mais de 
20 mortes, e, entre ellas, consta a de um Deputado Estadual. 

Tudo isso se occulta, para que o paiz peme que naquelle. Estado 
reina a paz. 

Não me queria referir a factos que de perto me dizem reqpeito, 
a mim, que não sou um desconhecido na política daquelle Estado, 
que não fui elevado pelo braço forte de ninguem (apoiador;), que me 
encontro no Estado do Espírito Santo desde 1891. que fui alli nomeado 
j'?iz. substituto, quando o Estado teve a sua primeira organização judi-
marla. 

Quando se deu o ·Contra golpe de estado e as consecutivas depo-
sicões ·de Goveruadores, cahi com. o Chefe d·o Executivo do E stadt>, o 
s;. BaÍ·ão de Monjardi;u e, d.uNI.llte mai.s de quinze annos, na oppo-
sição do Espiri.to Santo militei e fiz parte dos partidoa que trabalha· 
ram contra o Governo d<> &. Dr. Muniz Freire. Nessa occasião, tive 
á satisfação de vêr que a minha activldade na politica não era desco-
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:u.heeida dos meus a:inigps; t:mto assim que . não. só me fizeram eleger 
vereador municipal, o q!le1 naquella época, apresentava grande diffi-
culda<le, como ainda hoje _apre~enta para a opposição comD tambem 
fui distinguido pelos meug co.rreligionariO's em uma chapa de Vice-
Presidente do Esta<lo. 

O SR. ToRQUATo MoREIRA :- Apoiado. 
O Sx. ·PAULO DE MELLO - .São fact()s cO'llhooidos pelo meu com-

panheiro de bancada, o Sr. T!o-rquato MDreira, com quem tenho esta<l.o 
militando, _ora nQ mesmo partido, ora em partidos oppDstos, sem que 
nossa amizade, felizmente , tivesse jámais um simples abalo, fossem 
quae.g fDssem as posições em que nos encontrassemos. 

O .SR. ToRQUATO MoREIRA- Perféitamente. 
O SR. PAuLo DE MELLO - O Sr. T'Orqua:t() Moreira foi quem 

acceitou a minha demisEão <le juiz substituto, desde que não acceitei 
a .remoção, por quatro aTinos, por entender não pode.r ser removido, 
em virtude de uma reorganização posterior no 'Es·tado. Na minha 
comarca, Sr. Presidente, em que acabD de ser espoliado ... 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Onde V. Ex. dispõe de quasi unani-
midade, onde foi Vereador e não é hoje supplente ! V. Ex. deve con-
cluir o seu dis-cu~so, como conclui o meu: acon9elhaTido os amigos a 
comprarem arma~> para resistir. E' comD deve concluir. 

O SR. PAULO DE MELLO~ ... e onde não contam com elementoo 
nem mesmo para occuparem as posições, os !i<lversarios entenderam 
não só de implantar o regimen <lo terror, comD de perseguir até os 
meus parentes mais proximos. Cunhados meus sãQ chamados ao quar-
1el para ouvirem insultos. Ainda hontem recebi telegramma do Sr: AI-· 
fredo El&ker, meu genro, que, al-ém de tudo, não é brazileiro n~to, 
nem naturalizado: é allemão chamado ultimamente at.é para servir 
no exercitQ ge.rmani-co e di-.3pensado, aliás, pDr não haver meio de oon-

. ducção para lá. Elle, que não Sfl envolve em política, teve a sua casa 
apedrejada. . 

Atiraram de revólver, á janella de sua residencia, fazendo que 
minha filha. devido ao susto, adoecesse ! 

Tudo isso simplesmente porque é meu parente. 
O SR. DrocLECIO BoRGES -E' porque V. Ex. está aqui. 
O SR. P .aur.o DE MEr.Lo - Não sei si por que estou -aqui; mas taes 

são os processos de hoje, que niTiguem está livre <le morre.r pelas costas. 
Naturalmente, de frent e_, não me virão provocar, porque, felizmente, 
te-nho energia bastante para repellir qualquer aggressão. 

No meu inunicipio, como no de Guarapary e no de Linha1·es, cuja 
··r-éae é Collatina, o terro;r é indescriptivel, nenhum adversario pôde 
residir; dahi Q exodo. Só na cida<le -de Carangola, em Minas, existem 
tre'MJntas pessoas, lá refugiadas. E' fa-cto esse narrado pDr illustre 
Deputado de Minwa, aind-a hoje, ao Sr. To.rquato Moreira. Em N ati-
' ·idade de, Manhuassú, Sr. Pr~.sidente, está refugüada toda a população 
de Collatina; pol·que, deante da força estadual, deante do Sr. Capitão 
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Ramiro Ma1iins, cuja fama cone parelhas com a do celebre Capitã~ 
~varisto, do tempo do Dr. Muniz Freire, todos teem de re ir refu-
giando em lugares seguT<l•3, onde não poe,sam chegar as vinganças ter-
ríveis dessa gente. . 

E' a isso que se chatn.a aqui, no Rio de Janeiro, pelos jornaes, a 
paz, o prestigio da situação espirito-santense. Felizmente, quo.:o_d<l me 
refiro a jornaes, @'eciso dizer que a maior parte dos da· Capital teem 
sympathia por nó.~. · 

-0 SR. DrocLECIO BoRGES - Fazem justiça á no3Sa causa. 
O SR. PAULO DE MELLO - E, Sr. Presidente, o jornal que mai:s 

nos combate, sabemús que não <l faz por convicção. 
Na Capital da Republica, se que-r crear uma atmosphera fictícia 

quanto ao bem-estar no Espírito Santo, pa-ra poder destacar a pessoa 
de Bernardino Monteiro da de Jeronymo Monteiro. 
. Sr. Presidente, elles são bem irmãos; .são irmãos no sangue, são 

irmãoa nas acções ! 
Não Tepito a leitUTa, já feita pelo meu illustre collega, Sr. Mau-

ricio de Lacerda, das pm·tarias expedidas no . Governo do Sr. Jeronymo 
Monteiro, em favor dü Dr. Bernardino Monteiro, para compra de 
encommendas na Capitd da Republica. 

E .é de notaT' que eram taes as encommendas do Estado do Espi-
rito Santo ... 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - 150 contos de réis, por ahi ... 
O SR. PAULO DE MELLO- .. . que era preciso que todos os pa-ren-

tes do Sr. Jeronymo Monteiro, por portarias que. hei de mostrar, se 
incumbissem dellaoa. 

O Sr. Antonio Monteiro, irmão, o Sr. Bernardino Monteiro, 
irmão, todos os parentes, nenhum escapou de ser cdmeta, viajante dü 
Estado do Espírito Santo para servir ao Sr. Jeronym<J Monteiro. 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - E' natural que carregassem os 
embrulhos; O Sr. Jeronymo comprava, e elle.s vinham buscar os <:!m-
brulhos. (Riso.) 

O .SR. PRESIDENTE - Está quasi terminada a hora. 
O SR. PAULO DE MELLO - Acha-se, Sr. Presidente, a terminar a 

hora, e não quero abusar da attenção dos meus collegas. ( N fio 
apoiados.) 

O SR. MAURICIO DE LACERDA. - V. Ex. não está abusando, está 
aqui fazendo um discurso, emquanto o Sr. Jeronymo Monteiro está 
em Minas, fazendo surg;ir a luz sobre o ca.so. 

O .SR. PAULO DE MELLO - Recebendo visitas do Presidente de 
Minas e mandando telegrammas nes3e sentido. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Como Deputado. 
O SR. DIOCLECIO BoRGES - Officialmente. 

· O BR. PAULO DE ~LLO - Sr. Presidente,. vae terminar a hora; 
solicito, pois, a V. Ex., que me mantenha a palavra pa1··a amanhã, 
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pedindo desculpas á CamaTa por ter ~ansado tanto te~po a sua atten-
ção. (Não apl()ia-dos.) 

Não tenho, 8r. Presidente, a facilidade e o dom da palavra que 
possue o nob.re Deputad<>, o digno paladino fluminense, que vem des-
camando as mazellas do Estado do Espírito Santo, ou por outra, da 
olygarehia alli dominante, e que, com a sua voz aut<>rizada e eloquente, 
p01derá permanecer na tribuna, porque terá 'sempre ouvintes .q~e se 
extaziam com ·Eeus argumentos, com a pro.fusão de conhecimentos de 
que dispõe. 

Tenho, entretanto, ISr. Presidente, de examinar o lado legal da 
questã<>; tenho ·de estudar o lado constitucio:o.al, e, eom a devida venia 
do íllustre Sr. Relator, quero chegar a provar á Garoara que as pre-
missas do seu parecer não estão, nem podem estar de accôrdo com a 
conclusão. 

Esta tarefa, eei, Sr. Presidente, que é ingente; sei que pesa de 
mais para os meus hombros, mas a justiça da nossa causa é ta~, que 
me relevarão <>s meus nobres collegas que eu carregue, com eeforço 
embora, até o termino, <> peso das responsabilidades que tenho na poli-
tica do Estado do Espírito Santo. (Muito bem>· mttito be.m. O omdo-1· 
é CUim.p'l"inn,entado .) 

-0 -Congresso N acionai decreta: . 
Art. 1. o E' o Presidente da Repub1ica autorizado a intervir no 

Esta:do do E.spirito Santo, por força do ·art. 6° -§ 2° e na .fórma do §. 4° 
da Constituição Federal, para o fim de eollocar no Governo do 
Estad<> os Srs. Drs. José Gomes Pin·heiro Junior e Coronel Alexandre 
Calmon, respootivamente eleitos e reeonhecidos pela· As.sembléa legal, 
presidid·a pelo Dr. Joaquim Guimarães, Presidente e Vioo-:Presidente 
do E stado, para o exe·rcicio de 1916 a 1920. 

_ Art. 2.° Fica igualmente o Presidente :da Republica autorizado 
a despender com a intervenção a quantia precisa, abrindo os néces-
-sarios creditas. 

Sala das se.ssões, 11 de julho de 1916. - Paulo de JltLeliW. - . Tor-
quatoj M D1•eira. 

E' lid·o, apoiado e po.sto em discussã{) conjunctamente o seguinte 
requerimento: 

Requeiro que o •substitutivo por mim e outros apresentad{) ao 
parecer n. 10, de 1916, vá á Commissão de Constituição e Justiç:a, 
afim de sobre elle ser interposto parecer. 

Sala das sessões, 11 de julho de 1916. - Paulo dJe Mello. 

&EISSÃO DE . 11 DE ·JULHO 

O Sr. Mauricio de Lacerda - Sr. Presidente, um largo trato 
septua a oração, em que puz a premi.s!!a, mais valiosa, a meu vêl", para 

Projecto 
Paulo de Mello 

Requerimento 



128 

a conclusão, que hei" de ·tirar·; ria prOOente discussão, distanciando esse 
trato os fundamentos iniciaes da minha oração dos que hoje deverei 
deduzir para; por força dD Regimento, concluir. 

•Creio, entretanto, que . c1stou dispenflado de uma reca1Jit-ulação 
d.aquelles pontos, pela exhaustiva exposição que .~obre os mesmos fiz, 
acompanhadas de uma série de provas, cada qual mais vehcmente-
mente comprobante na ordem da'3 demonstrações a que me entre@uei 
e no oota·hBlecimento da mesma prem1ss·a. -

Sr. Presidente, hontem, quando orava o nobre Deputado por 
Minas Geraes, e V. Ex. me releve, antes de entrar na discu'3são- do 
parecer, revidar a ·descortezia de um insidioso convite de S. Ex., 
revide que deploro, mais talvez do que V. Ex.; seja feita na 
sua au:zencia, quando orava o nobre Deputado, Sr. Ribeiro Jun-
queira, em momento· de effusão das g.alerias, achou de nes.:le ponto 
concluir, o ~eU. discurso e convidar-me a vir fazer jús aos applausos 
que OUVIa. 

O nobre Deputado se enganava. Talvez as galerias tivessem tra-
duzido as su.as emoções em applauooa, pela apparencia _de eirco que 
tomou a Oamara, no inicio do seu discurso, relativo ao carvão, ponti-
lhado de pilheria.'>, e num ar visivelmente de brincadeira feito sobre 
o caso do Espírito Santo. 

Por certo, não seria eu que, S. Ex. occupando a tribuna. tendo 
dado · de Eeu discurso, essa impressão ás gallinhas, houvesse de des-
pertar as justas palmas .d'a alegria popular. 

Não sou, S:'. ·PJ-e9Ídente, um orador que se em;bale com ·oa 
apphusos; menos ainda sou dos que procuram no affago das secre-
tarias e dos secretarios., ·dos Ministerios e dos Mini~tros, aquillo que 
nas galerias não se encontra. isto é, a compensação ao esforço dos 
discursos diarios, na Camara. Ha Deputa.<fos que de.'>prezam os ap-
plauso•s das galerias e prour.am, ante.'> os affagos ministeriaes a -
que me .referi, porque os applausos das galerias são pa.ssageiros e 
~phemeros e dos affagos dos Ministros eempre al@Uma eousa fica, 
quando não fique rendimento directo_ rendem, ao menos, na sympa-
thia directa dos Ministros. . . -

Outro ponto do discurso de :S. Ex., a que preciso alludir, fói 
aquelle· em que eu reaffirmava, em aparte, que a conclusão da Oom-
mi·ssão de Justiça, asseverando ·que, jur~dica.mente, constitucional-
mente, não ha fórmula, dentro de qualquer noção de direito, para 
reme.diar uma situação qua se· coD:fessa, de publico. e razo, ser cala-
mitosa e immoral , tal conclusão valia por uma insinuação á resi.s-
teneia armada, porque onde fallece a lei, ou quando se verifica a sua 
im_potencia para fazer valer direitos inconcussos_ já ~ ensinava Cruet, 
os · homens teem de lutar pelo equilíbrio d(}s direitos ou pela remo-
delação das leis, de accôrdo com esses direito,c;;, em beneficio de sua 
vida e liberdade. Aliás, aind-a em um ca'>O desta nature-za; eu não 
iúa. como certo autor italiano, crear um direito revolucionario, por-
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que, sen~o todo movimento 1-evolucionario . uma ·subversão da. ordem 
legal e, portanto, um attentad<l contra direitos expreEsos em leis 
positiva·s,. só póde haver vma justificativa a taes movimentos, a qual 
condizendo com os sentimentos humanos que inspirem a revoluções, 
póde ser justa; nunca, por€m, póde haver · o d.ireito de revoluçãd,, na 
accepção jurídica e technica ·do termo - arireito. 

Pois bem, o nobre Deputado -sahiu-ae eom essa refesta: "V. Ex., 
que f <li ·accusado ·de conspirador, v-á · ao Espírito Santo chefiar a 
revolução." 

Sr. Presidente, opportunamente responderei quanto ao epitheto -
de conspirador. Entretanto, vou acceitar, para argumentar, que eu 
tenha sido e continue a ser um conspirador. 

Ha dous feiiios de conspirar - o que será meu. de certo, segundo 
a referwcia d10 nobre ex--let.L$r üa ba:n()ada min.'e~ra, S'r. !Ribe~ro 
Junquell-a, que é o de se concertar o indiv~duo com muito.s outros 
para derrubar um Governo apoiado na força, no thesouro e nos seus 
amigc.s; e o de que se serviu o Sr. R ibeiro Junqueira, - o de cons-
pira;r como V. Ex., de .dentro -do seu partido, não afastando pela forç.1 
o Chefe de Estado .d'o command<l supremo dos destinos nacionaes, mas 
operand<l contra esse Chefe de Estado, ás <lccultas, na h~ama subtil 
da intriga partidaria, o que não arrisca ao epitheto de conspirador, 
nem arrasta a proceS3o.s por conspiração os seus autores. 

Conspirador da primeira catego,ria, pelo ;menos, Jem a nobre 
coragem dos grandes arreme.:;sos, emquanto o outro se disfarça em 
inconfessaveis hypocrisias e -covardes políticas. 

AgorJ. mesmo. ha d<lu.s processos de conspirar contra o Sr. Wen-· 
cesláo Braz - e ·a<Jcúto o deslise or:atorio do Sr. Junqueira: para 
revida·l-o. 

Um é o que se me attribue, de .andar em concerto com soldados 
para derrubar <l po.d'er do !Sr. Presidente :d:a &publica; outro é 
aquelle que o Sr. Ribeiro Junqueira pratica, em se concertando den-
tro do partido, com .correntes iparti:a;arias, contr.a .a expa!D.São !do 
mando ·e contra o exerc_icio do mesmo mando desse Presidente, na 
esphera partidaria e .da administração. 

São os doua modo.s, tS.r. Presidente, - e façamos bem nítido este 
confronto - de conspirar contra o Sr. Wenoos}áo Braz: o meu .e . o 
do Sr. Ribeiro J ünqueira. _ 

· O meu póde, um.a vez fracassado o movimento, levar-me á ca-
deia. O do Sr. Junqueira nã:o lhe tira a cadeir.a, tão pouco lhe tira 
a propria eonfiança do 1Sr:. Wenceslá<l Braz. 

Mas no meu opposidoni-smo extremo, porque .sou extxemado 
adversario do ·Sr. Presidente da Republica, ·não ~i como classificar 
o Deputad'o Ribeiro J unqueira. 

Amigo de cama e mesa do· Sr. Presidente da Repuhlica, o Sr. Ri-
beiro J unqueira, depois do Sr. Wencesláo Braz ter editado uma varr-ia 
em que declavava, com a .sua estY:gmati2iação maxima, afastll!da de 
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sua confiança, por ladra e desmoralizada em seus processos de admi-
nistração dos .dinheiros publicas, determinada situação governista de 
um Estad·o, depois de ter o Presidente da :Republiea dado o ·seu pres-
tigio moral á reacção que se ope.rava ne!*'e Estado, indo mesmo ao 
apoio -.que tra·duziu em actos publicas, inconfundiveis, quotidiano8, em 
favor dessa corrente. 

O •SR. ToRQUATO MoREIRA - Apoio que continúa a prestar. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... o Sr. Ribeiro Junqueira, 

preoccupado com a •auccessão presidencial, tramou no seio da pro-
pria bancada de que fez parte o Sr. Presidente da Republica e deu-

. tro da politica federal, a famosa conspirata dos ()(J;j)Orp1"eta, dos 
vezeiros conspirado1·es mineiros, contra o predominio ,do Pre.si-
dente mineiro, organizou à re·sistencia que teve como desfecho 
um parecer unanime .contrario ao ponto de vista do Chefe do 
Estado, ·que neste momento é, .deante do paiz, não, como .seria, pra-
ticado o acto que o Sr. Ribeiro Junqueira quiz me .attribuir, um Pre-
sidente constitucionalmente deposto, mas é .moralmettte um Presi-
dente deposto, porque está diminu.ido no seu quatriennio, reduzido á 
expl'tlssão mais simples, pela conspiração. do Sr. Ribeiro Junqueira. 

Sr. Presidente, V. Ex. vae vêr - já que o Sr. Ribeiro Jnn-
queira me ·arrastou pal'la este ponto, descerremos este V'éo - que o 
Sr. Ribeiro Junqueira na sua bancada exprime a opinião do preclaro 
Sr. •Senador Francisco Salles. E o Sr. Francisco Sailes é um dos 
presidenciàveis do.s mais em evidencia na actual situação politica. 

V. ~x. comprehell!de, Sr. Presidente, como eu entro a contragosto 
nesta apreciação; sómente ferido na ilharga pela übjulgatoria do 
Sr. ·Ribeiro · Junqueira venho á lide repautar, rebater um por' um 
desses pontw, afastand'o-os quando sejam de aocusação contra mim 
levantada. _ 

O Sr. Ribeiro J unqueira repre-Eenta na sua bancada o pensa-
mento mais directo des~ poderoso chefe politico e eleitoral do Estado 
de Minas GeraeE. -

J,á por uma vez se levantou a sua candidatura, qu~ teve · nas 
ro-tacões do annel do Sr. Ribeiro J unqueira a expTessão .de todas as 
inco;_scientes vaoillaç<ks que os chefes poilitic~s costumam ter no 
paiz para os pre.sidenciaveis. 

Nesse tempo, Sr. P1-esidente, era factor maximo de candidaturas 
o Sr. Ma1-io Hermes, e então era de vêr como o Sr. Mario Hermes 
foi d~antado por esses ehefe.s politicos como um poderoso chefe a 
contrapor ao tr.adicional mando e ve&tusto commando do Sr. Pinheiro 
Machado. · 

Veio, porém, o eclipse e hoje o Sr. Mario Hermes é o simples 
Deputado pela Bahia, tão htrmi1de quanto o Deputado pelo Rio de 
Janeiro, não podendo, talvez, ter sido salva . a .sua candidatura de 
Deputa.d.o pela Bahia sinão devido - V. Ex. me releve, - a 1ms 

· naturaes escrupulos que, ainda por honra ·nossa existem na vida poli-
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tica . brazileira; não se podia depurar o filho do ex-Presidente da 
Republica,· ex-Le.ader da sua bancada, o constmc.to1· da ·situação ba-
hiana, o eixo sobre o qual tinha gyrado em primeiro logar a successãv 
presidencial .do Sr. Wence.9láo Braz. 
· Hoje, Sr-. Presidente, já o Sr. Mario Hermes está apartado e só 
tenho de pedir a este meu honrado· e .dilecto amigo ~e perdôe o 
tel-o trazido assim á ribalta desta política. 

E' o Sr. Ribeiro Junqueira a expressão mais directa e confi-
dente do Sr. Francisco Sallea. Não vou . entrar nem escarpelar os 
boato-s, para tirar-lhes .das entranhas o,<; rumores a respeito deste ou 
daquelle nome que se enfeita para Presidente da Republica. 

O Sr. Ribeiro Junqueira tomou neste caso do Estado do Espírito 
Santo ares de quem quer dar ao .Sr. Presidente da Republica aquelle 
discreto ·passaporte ou .salvo-conducto com que elle ha de sahir da 
Presidencia para o retiro bucolico de Itajubá ... 

O .SR. ANTONIO CARLos - E' uma conclusão forçada de V. Ex.; 
nada a justifica. (.ApoiadJos da bantHda mineira.) 

O SR. MAuRiciO DE LACERDA - . .. entregai:J.do-se aos prazeres 
pesoatorios, si me permittem o neologiSm.o no assumpto; ma•;;;, do 
peixe mesmo, pois, não pescará S. ,Ex. mai.s em política candidatura 
de especie algu;ma, porque. neste momento, é o PreEidente mineiro 
derrotado pela inconfidencia mineira d-a sua bancada. 

O SR. ANTONIO Ü.A.RLOS - Fantasia de V. Ex. ! 
' O :SR. MAURICIO DE L.A:CERDA - E' ella, que se colliga contra o seu 

ponto ·de vista, publico e raso. . . . 
O .SR. ANTONIO ÜARLOS ---;- Repito, é fantasia de V. Ex. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... no paiz, assistindo, com a 

sua presença e até com a·partes, a propria conclusão da Oomm.i~ssão de 
Constituição e Justiça, para ,dar ao Preiõidente da Republica o prazer 
de levar este cheque. 

Foram estas as duas grandM conspirações: a minha e a db 
Sr. .Ri beiro J unqueira. A do Sr. Ribeiro J unqueira é mais vasta, 
visa mais alto, atira por elevação. O Estado. ·do E:spirito é um Estado 
pequenino; é sabido que, na política relativa ás succes.sões preaiden-
ciaes, depois que se deslocou do Presidente da . Republica, pelo her~ 
culeo esforço do Sr. •Pinheiro Maohado, o direito de indicar o suc-
ce·;;;sor, para transferil-o pelos ànarchicos movimentos e desorientados 
gestos, da colligação, ·aos Governadores do Estado, ficou pertencendo 
aos grandes Estados .a solução deâse problema, mas, naturalmente; 
cada grande Estado para pesar mais que outros na balança do paiz, 
preci6a de contrapeso dos pequenos, e Minas, desde já vae trezen-1•) 
na sua esteira o Esta"rlo do Espírito Santo. 

_ O SR. ANT.ONIO Ü.A.RLOB - V. Ex. 00. licença para um aparte1 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Acho melhor no assumpto V. Ex. 

;não . dar apartes .... 
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O S'R. MANOEL FuLGENcro - V. Ex. e.stá contando uma historia 
~que ninguem conhece em Minas. 

O .SR. MAURICIO DE LACERDA - Não tenho culpa que em Miuas 
ninguem leia a historia. 

O SR. ANTONIO O.A.Rws - Si o Presidente da Republica qui-
zcssc a intervenção no .Estado do Espírito .Santo, a bancada mineira 
estaria to.da il.o lado de S'. Ex. (Apoiad08 da bancada.) 

O SR. MA.mucio DE LACERDA - Dizia eu, Sr. !":residente, que 
Mina:a vae desde já eolhendo no jardim da suceessão presidencial 
esta flôr primaveril do Estado do Espírito Santo; ma.s a um certo 
politieo se attribuia uma phrase de muito espi.rito, traduzindo 
gran.de e elevado conceito na política:: que todas as ag~gremiações 
partidarias eram ramilhetes, onde havia muitas rosas e muitas floret; 
tresa-lantes, . e viçosoo, mas tambem o tradicional mmgericão á roda 
do bouquet. 

Alguns começam a fazer seu · ramilhete colhendo flôres; outros 
começam pelo mangericão. . . Minas desta vez arrancou um pé in-
teiro do mangerieão ... (Ri.w.) · 

O :SR. MANOEL FuLGENCIO - V. Ex. tem . imaginação muito 
fertil! · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- V. Ex. me j>erdôe: a imaginação; 
por mais fertil que seja, nãq dá mangericão: este vem dos jandina ... 

O .SR. MANOEL F ULGENCIO - V. Ex. inventa muita <:ousa. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Que quer ·V. Ex.~ A nossa Patria 

~m ~id-o invenções ain;da melhore1s: inventa, 'sobretudo, para o 
Sr. Wencealáo Braz, de uma vez o epitheto de Judas, e depois san-
tificou-o e dis..<IC que elle vinha regenerar a N'ação. Veja V. Ex. quem 
inventa, mais, si eu ou si elles. 

Dizia eu, porém, que Minas tinha carregado no mangerieão desta 
vez e V. Ex. vae vêr por que : porque o Sr. Fr.ancLsco :Salle-s, que 
tem a seu dispor uma força reapeitavel; como é a organização parti-
daria que elle commanda em Minas. . . · 

O Sn. ANTONIO CARLOS - Apoiado. . 
O SR. MAURICIO DE LAcERDA - ... força tão respeitavel que o 

proprio ·Sr. Wencesláo Brâz desejaria talvez ser soldado de seu bata-
lhão mineiro, o Sr. Francisco Salles, que é chefe inconteste da polí-
tica mineira, tendo ·ás suas <>rdens uma fórmidavel ban-cada, UIII.<'t 

política ainda mais forrnidandamente organizada em seu Estado, não 
precisa e não deve eatabelecer, para conseguir a suecessão, que não 
pód.e surprehender ·a ninguem, seja posta á ,discussão, pelos grandes · 
serviços desse Hena.dor, não precisa de uma alliança com o Estado 
do Espírito Santo e com a gente que elle quer que 1á fique. 

Si, depois do quatriennio Herme.''l, o Sr. WenceslB:o Braz tem 
podid-o viver isento de ataquea, -livre de analyses e sem ter soffrido 
os rudes golpes da . critica é porque elle tem emb-alado a Nação no 
doce sonho de uma regeneração :moral; agora. si esta falhar, nin-
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guem mais será Presidente da Republiea sem uma garantia seve-
rissima, basioa, indestructi vel ,. e, sobretudo, digna da fé immorre..-
doura de seus concidadãos, quanto a eate pro~r.amma da regeneração 
que já se faz tão tarde. 

Sr. iPJiesident&, dan-do ao .&r. Wence~áo Braz, por não lhe 
querer de antemão negar, a gloria de ter neste quatriennio encetado 
11 pbra que elle .não poderá concluir, poli! já vae dobrand1> seu se-
gundo ·anno, sem que tal tarefa esteja iniciada, pergunto: como um 
Presidente da Republica, a seguir, po.derá brotar do conchavo elei-
toral entre os Governadores, para succeder ao :Sr. Wencesláo Braz 
e dar uma solução a todas a•a questões, como poderá surgir deSte 
canchavo de partidos, .de Est-ados, de Governadores, um Presidente 
que a opinião não aped-reje, si ~ste Presidente Vier ahi eleito, ou 
apoia-do, a lêr a sua p!lataforma de. rêg!8neração, por cima dos hom-
bro,s do estellionatario J eronymo Monteiroª! Como . .Sr. Presidente, 
este Presidente .de Republica poderia pretender continuar a obra de 
regeneração moral do paiz ª 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado, que não se ~fira 
por essa fórma a um membro de;:;ta Casa. O Regimento não per-
mitte. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - V. Ex., Sr. Presidente, riscará 
de meu diacurso esta dura verdade . Eu, po:rém, mentiria á minha 
consciencia ·si não me ·exprimisse por essa fórma. O Regimento da 
Camara não póde ser mais severo com o Deputado Mauricio de 
Lacerda, do que o Regimento do .Senado, nas mãos do Sr. Pinheiro 
Machado, quando o Sr. Muniz Freire usou da mesma expreasão que 
lá está nos Annaes do Senado; alli se encontl'!ll o mesmo epitheto. 
Já vê V. Ex., que não faltei com o respeito á Casa, nem a V. Ex., 
nem ao Regimento, e não teria usado .desse epitheto. si já o Senado · 
não tives.se incorporado aos Annaes do Congresso. · 

Dizia eu que ninguem poderá apresentar ·aua candidatur-a á sue-
cessão presi'denciitl aos olhos da Nação sem que 5eu nome 8eja apt:-
drejado, si essa ca-ndidatura vier recommendada por um grupo poli-
tico que já mereceu até da direreção presidencial e. da nota official 
o juizo de ser aquelle grupo incompatível com a moralidade ·adminis-
trativ-a. Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o paiz anceia justamente por 
aquillo que o .Sr. Ribeiro JunqU'eira não quer que aconteça, porque 
S. Ex. vae rebaixar o nome de seus amigaa, trazendo, prejudicial-
mente a este no:r:qe, o concurso de partido politico repudiado pelo 
proprio Sr. Presidente da Republica, e por elle mesmo tratado como 
o u1timo dos parti'dos. como digno de todas as condemnações que os 
políticos teem para com os que se transviam demais na rota de uma 
certa probidade publica. . 

O Sr. Ribeiro Junqueira reserva ao Sr. Francisco Salles o apoio 
da politioa espitiro-santense; póde S. Ex. éstar certo de que nenhum 
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adversario .do Sr. Francisco Salles tão bem o apunhalaria pelas costas, 
ou á sua candidatura, em faw do- paiz e da política de S. Ex. 

Respeito muito o Sr. Sen-ador mineiro; tenho com sua polit~ca 
ligações de affecto e de solidariedade moral. Tenho eom S. Ex. até, 
laços mais apertados .dü que este.s que declino da tr ibuna. e por isso 
mesnio, Deputado sem compronliasos partidarios, devo, !entretanto, 
avisai-o; alto e bom som, não se surprehendá si um dia surgir ima 
candidatura sob -a desconfiança geral, por via apoiada no grupo polí-
tico do Espinto Santo, e en. -outra,<;J olygarchias co'ngeneres. 

Acredito, Sr. P residente, que ldepoios da.s breves palavras que 
aqui ficam, o Sr. Ribeiro J unqueira fará a seu collega do · -Estado 
do Rio .de Janeiro; ·a justiça que elle nunca, em momento algum, 
pensou lhe f?sse negada, mesmo pelo Sr. Ribeiro J unqueir a, como 
hontem o foi nesta Casa por S. Ex . 

.Sr. ·Presidente, antes ainda de entrar ua analyse do projecto, 
cumpre-me responder á olyga1·chia espirito-santense, que, em um 
jornal A Ordem, ternlinou um emaranhado de phrases, mais ou menos 
entremeadaoa <le soleci·amos e erros de eoncordancia mais graves, por 
dizer: quanto quer o Sr. Deputado Mauricio d~ Lacerda para se calar. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - São os proeessos de lá . 
.O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sejam os processos. Si ' lia um 

Deputado, entre quasi todos, sinão 'to<los. que ·se pudesse levantar 
com indi~ação deante desta insidioaa e indecente fórma de terçar 
nas lides políticas, esse é -de certo o representante do Rio de Janeiro. 

A situação .do· Espírito Santo tem, de.~e muito tempo, desde 
quando fui <>fficial de gabinete, a wrteza de que nunca lhe dediquei 
sympathia ... 

O SR. T<>RQU.A!TO MoREIRA - Dou testemunho disso. 
_O SR. MAURICIO DE LACERDA - ... porque nunca fu~ syn'l.pathico 

áquelles que do suor do povo auferem lucros para a ··aua bols.a par-
ticular. 

Nem a situ~ção do Espírito Santo póde dizer com insídia que, 
neste momento, opposicioniSta ao Gover-no do Sr. Wencesláo Braz, 
a elle estendo a mão, quando O.'l seus proprios anligos encolhem sua 
dextra, mais ou menos cautelosos deante de compromissos políticos. 
Eu não estendo a mão ao Sr. W encesláo Braz · porque ~lle. nesta ques-
tão do Espírito Santo, é um derrotado, e eu luto ainda. 

Si o Sr. W encesl'áo Braz não fosse um derrotado, eu talvez não 
estivesse aqui a batalhar; daria .simplesmente ·o apoio do meu · eilen-
cio, para que vingas:oe seu beHo ge·sto e seu nobre movimento, q~e, 
entretanto, seus .a~s e .sua bancada fizeram fracassar. 

Com o Sr. Wéncesláo Braz não tenho laços .de sympathia ou 
affinidade política. · 

Hão de talvez os nobres Deputados dizer ·que o Sr. Wenoosláo 
entregou o Estado do Rio á situação a que pertenço; é verdade : o 
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Sr. W encesláo a erítregou, · a contra gosto, convo·cando · extr_aordina-
riamente o Congrreaso, procurando a ultima hora deixar .de cumprir 
nos .seus termos expressos o habeas~cor'[YUS, _ e no fim chegando aos 
accô11dos que são conhecidos, depois de ter até propooto ao Estado d~ 
Rio que accei tasse o Congresso levantar a ,sessão, convocada, para 
deliberar sobre a intervenção, em janeiro, emquanto . o Presidente 
.Nilo Peçanha :renunoiasse seu mandato, naturalmente, p~r e~pon
tanea vontade, mas, em .summa, entrQu em relações com, a sit)lação 
p'olitica de que f.aço parte. - . 

Deante desta Eituaç,ão politi~a, porém, ,sabem os 'amigos dlo 
Sr. Wencesláo Braz e o.:;abem os partidarios do Governo, que eu d~
fructo uma posição quasi sem pâr, declarada mesmo na recommen-
dação .d.a mmha candidatura por esse partido, como desfructa o 
Sr. Pedro Moacyr. Vinham,os affii"mand<>, por UII!- combate quoti-
diano, as no:.ssas crenças e .a nossa orientação em otdos ~s . problemas 
da administração e .da política nacional; qu:mJo o nosso partido foi 
ameaçado de · uni esphacelo, -pela poderosa organização de luta dada 
á política contraria pelo Sr. Pinheiro Machado, no Esta~~ do Rio, 
fom<1s soldados e combat!E)nt~s dessa campanha, c'ontra 1seme1ha;nte 
organização noe batemo.':! pelos nossos ideaes, com a_ actual situação 
fluminen~e alimentámos as noss-as esperanças no mesmo berço e 
sob a mesma telha; mas, depois disso, os dous Deputados fluminenBe1'3 
não podiam, triumphante a situação por ffiforço de todos e um pouco 
de acçãü de todos, proceder a uma errata na sua vida publica e se 
af8JS.tar d.os postos de combate, onde ju.Stamente se .tinham achado 
melhor collocàdos para lutar pela causa que afinal foi vencedora. 

O triumpho nessa questão não nos podia inspirar üutro gemo 
si não o de mantermo·s precisamente aquella ~xpressão que nos levara 
a assegurar esse triumpho e a conquistar as posições para o nosso 
partido. · 

Por isso é que, após a victoria politica da nossa agremiação par~ 
tidaria, voltei ao meu posto de combate. 

Processado eu como conspirador pelo Governo da Républica, si 
quizesse ·ainda manter uma certa e discreta reserva na . minha atti-
tu.de opposicionista a este Governo, o símples processo, era com que 
o córte razo e secco dos laços que a elle me podessem prender. F al-
ta:ro--me-hiam as instigações do brio pessoal, si eu ainda tivesse com 
esre ·Presidente, que me quiz ·processar, allianças, füssem quaes 
fossem! -

Declaro que, .si o caso do Espírito .S·anto, antes mesmo do archi-
vamento ·do processo .'>Obre a famosa conspiração, entl"asse em dis-
cussão na Camara, eu não me desdouraria de estender a mão leal 
áquelle1; que, no Espírito Sa·nto pelejam pela -sua liberdade, pelo 
decoro da administração publica~ pelos direitos do seu Estado, ainda 
que, •ao tocar na espada para essa luta, os meus .dedos sé entrelaça~ sem com os do Sr. W encesláo, que me queria atirar aos erga·stulos 
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da sua policia. E' natura;l, porém, que não VIe~:se á tribuna, como 
acabei de explicar. 

Não tenho laços pessoaes, nem politic4)s, nem partidarios, e 
quero deixar bem longe de mim a sus·peita que o jornal O P,aiz pa· 
rece, com certa amabilidade, pretende pe.se· sobre mi:q~., de estar nesta 
hora fazendo uma corteúa ao Sr. Wencesláo. Repito: eu estou lutandu 

• e .S. Ex. já é um derrotado. 
Quanto á forni.ulá com que o jornal espiritO-santensé enfeixou ô 

seu artigo, eu a deixo com o Sr. J'eronymo :Monteiro. 
· Si S. Ex., alguma vez, já · apreçou na aua vida publica, a sua 
acção política, que se meça por aquelle estalão; a m1m não cabem 
aemelhantes medidas, porque não as liso. (Muito b.em.) 

Sr. Presidente, ha ainda um ponto a frisar. 
Dizia eu que, nem neste momento, o Sr. Wencesláo Braz tem o 

níeu apoio, porque não está mais lutando. E' a verdade. Infeliz-
ment-e, o honrado !Sr. P.re.~idente da Republica nunca poderá, neste 
caso dó Espírito Santo, deante das invectivas, diante das reclama" 
ções do opposicionismo que elle reanimou, pela sua formal condemna-
ção á olygarchia, em "varia" do Jor·nal do O:ornlrrl]e·rc.io, nunca poderá 
evitar que aquella expressão com que se guerreou ·aua candidatura á 
Vice-'Pnlsidencia reviva e borbulhe dos labios desses atraiçoados no 
.seu apoio e· na ma fé a esse apoio, relembl'ando-se de que existiu, 
ao laido do Salvador, da figura nazarena, o perfil da feia imagem 

. felv, cujo nome os jornaes, mais vivos na sua paixão, tinham dei-
- x.ado ligado á personalidade de S. Ex.; o Sr. Presidente da Repu" 

blica .p.ão o poderá e·vitaT mais, depois de ter atin.do á lucta um 
partido, de ter deixado que esse partido esbarrasse de encontro a 
uma organização verdadiâiramento m<mstr'uosa, pe-1a usurpação; .de 
todos os dii:eitos no Espirit" Santo, e de ,haver em ·aeguida feito 
recuar o seu apoio moral a uma atmosphera de esquecimento e de 
oombra tal, ·que já não se sabe a que fica reduzida a perspectiva, 
inteiramente feehada ·aos o·lhares que busquem esse apoio moral, as 
suas dimensõea e o seu valor. 

O Sr. Presidente da Republica, no momento em que se não tra-
tava mais de coHocar a oppo·sição e.spirito-santense em face do go-
V<:rnismo dalli, para a luta, mas de defender os ópposicionistas, os 
sous correligionarios, oa seus amigos, que elle incitara á luta, sab 
a grande bandeira da regeneração moral deste paiz, o Sr. Presidente 

.da Republica neste momento deixa sem uma palavra, sem um gesto, 
Hem um ultimo arranco corajoso da sua autonomia, suffocada pela 
cone.pii'ação .do 81·. Ribeiro Junqueira, que no Estado do Espírito 
Santo mais de 400 homens passein aa fro·nteiras, emigrados, e o 
ajudante de O!'ldens, parente affim do P~esidente actual de.sse Estado, 
entre com outros pelas casas dos seus coneidadã()s e ahi, depois dé 
trucidarem dous ou tres .doa habitantes, sirvam-se das filhas solteiras 
desSas homen>, no seu canibalismo fero e sensual! 
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O -Sr. Presidente da Republica, em casos em que a ma palavra 
devia 8er invocada, já n~o mais para repreúmtar propriamente uma 
acção política e amparar uma organização partidaria, mas para de-
fender vidas· e haveres, de seus concidadãos, se .mantém em um mu-
tismo prudente, calmo, ponderado, conservador e, sobretudo, pouco 
salutar de ser mirado por aquelles que tinha~ na sua acção alguma 
fügidia esperança. _ 

Quando me disseram que o .Sr. Presi;dente da Re·publica não póde, 
em um caso degtes, tomar satisfações ao Governador, nem exercer 
uma policia dentro .do Estado, responderia ainda com o proprio 

. Presidente da Republica, em acto que a mim diz respeito. 
Na eleição f~eral de 30 de janeiro, um eleitor meu foi assas-

sina.do por um grupo de adversarios. A policia tinha aberto inquerito, 
mas esse adversario foi procurar o Sr. Presidente da Republica e 
pedir-lhe garantias; e .S. Ex. telegraphou ao Presidente Nilo Peça-
nh!l para que as désse, garantindo o assa-ssino do meu eleitor; quando, 
não, elle. Presidente da Republica, pessoalmente, as mandaria dar. 
E, Sr. Presidente, apezar do Pre's~dente ·Nilo Peçanha mandar for-

. necer as gar-antias, não se contentarudo com isso o meu adversario, que 
era o 1Sr. Sebastião Paes Leme, o Presidente da Republica mandOU: 
que em flUa fazend·a e ás suas ordens ficasse um officiaL.do Exeroito. 

Vê V. Ex .. Sr. Presidente, que, si elle usou desses proce&so.<J, 
aliás pouco louvaveis, e foi até interferir nas questões estadu~ 
rriais intimas, apezar das garantias da-das pelo Governo, e i'!SO em 
Esta.do onde não tinha, como andou dizendo ter no c-aso actuaJ, liga-
ções políticas, não se extranhará que, pol" minha vez, extranhe a 
attitude do Sr. Wencesláo, ·de absoluto desanimo, de completa indif-
ferença, -de inteiro alheamento á sorte desses homens que elle atirou 
á luta, que convocou para uma reivindicação política e partidaria 
e hoje deixa serem azorragados e açoitado.<> no Estado, poatos para 
fóra de suas fronteiras, aos· bandos, e continue inerte, naquella sua 
inercia ·em que vae engordando na Presidencia com os cuidados do . 
paiz, consentindo que, na ex-Província do Espírito Santo, um aju-
d.ante de ordens entre por uma casa particular, e, depois de dons 
assassinatos, consumme dons estupros· el:n menores, ás proprias vistas 
indignadas e impotentes da pessoa paterna. -

E deante disso, Sr. Presidente, como que resahe do passado, nà · 
sinistra , e sombria linha do perfil que traçou a opposição ao qtia-
tr.iennio . Hermes, a sua figura, copiada, com os epithetos de então, 
do 12° .discípulo de Jesus ... : 

Tendo, assim, Sr. ·Presidente, rebatido um por um dos. pontos 
tratados , pelos meus adversarios, agradeÇo aos honrado<! Deputados 
~ àttenção com que -acompanhara:m esta parte, mais interessante, tal-
vez, do discurso, pois que diz respeito á successão presidencial, e passo 
ao caso propriamente do Espírito Santo, que parece já vae acabando 
por interessar só mente ao Sr, Arnolpho Azevedo, como Relator_. do 
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_parecer, a mim, neste momento, como orador e aos tres illustres repre-
sentantes daquelle Estado. 

·Si bem que o apoio moral ahi ainda esteja com o Sr. Presidente 
da Republica e a conspiração do Sr_. Ribeiro J 111!-queira ainda não_ 
se ache em via de -completa execução, se·ndo apenas uma planejação, 
mais ou menos frutificadora, mormente :depois que sobre ella passa-
ram as réga:.s ·fecundas dos olhares do Sr. Delphim Moreira ... 

O· SR. SEBASTIÃo MASCARENHAS - Mesmo porque isso é mais 
uma fantasia. -

O •SR. MAURICIO DE LACERDA - O meu illuotre collega e amigo 
reproduz uma accusação do Sr. Antonio Carlos, dizendo : mesmo por- -
que isso é uma fantasia. 

E~ uma fantasia minha e não se deve dar credito ... 
Tenho conhecido dous modos, Sr. Presidente, de responderem os 

l~: um era o Sr. Fonseca Hermes. O orador vinha á tribuna, 
reclamava uma providencia e o Sr. Fonseca- Hermes levantava-se e 
promettia; a palavra do Governo estava empenhada, dizia elle; nadá 
se regateav:a, e nada se fazia ... 

O outro modo é o do meu prezado amigo Sr. Dr. Antonio Gado o: 
a opposição nunca tem razão quando ella traz _provas; aE prova..o nada 
valem e, quando nada mais .se póde responder aos oppo:Sicionistas, é 
isso : "fantasia, imaginação ardente ... " . 

São escolas e, si contra cada uma das quaes posso Íne rebellar, 
não posso ser decurião da Oamara pal"a corrigii-as; tae.s escolas fazem 
proselytos, é impossível que só o -Hr. Antonio Carlos tenha essa orien-
t,ação., e o no·bre Deputado mineiro afina pelo mesmo diapasão do 
l8cüler. . 

.O SR. ANTONIO ÜARLOS - Precisamos mesmo nos corrigir. . . . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, tenho muito prazer 

:de me_ corrigir na çompanhia do Sr. Antonio Carlos, . ambos precisa-
mos nos corrigir de diversas causas. 

. O BR. ANTONIO ÜARLOS - Eu, por minha parte, tambem con-
fes-so que terei muito .praze·r de. me corrigir com o nobre Deputado. _ 

O SR. MAU_RICIO DE LACERDA - Pela minha parte, tenho que me 
corrigir -apenas id!a metade do de que tem V. Ex. de se corrigir: 
tendo V. Ex. de vida política talvez mais tempo do que eu de idade, 
é natural que, pe-ccando eu tanto ou pouco mais do ·que V. Ex., por 
anno, ainda tenha menos pecca:dos do que V. Ex. 

O SR. ANTONIO ÜARLOS- Acho que V. Ex. exagera ... 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Retiro e.sta declaração, si des-

agrada a V. Ex. 
. V. Ex. tem encanecido nos cuidados do Estado, ·aJ3sim como tam-

bein ·a S;r. Wencesláo tem engord-ado nesses mesmos cuidados. 
O SR. AN~NIO .CARLos- Outra .fantasia. (Riso.) 

.. O SR. MAuRICio DE LACERDA - E' certo que aqui não tenho ba-
lanÇa,· e, quando tivesse, não me atreveria a andar pesando o Chefe 
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da Nação, para verificar si o acabrunham ou fazem engorrl.ar os cUI-
dados do Estado. (Rioo.) 

Emfim, não quero insistir sobre a gordura do Sr. Presidente da 
Republica, arriscando-me a provocar o riso acerca de assumpt~ .~.~<! 
grave ... · . U ~: · !l · ~~ 1~.1 

Passando, portanto, si nenhum aparte me desviar das minhas con-
siderações, ao caso do Espírito Santo, dig.o, Sr. Presidente, que, quando, 
por força do Regimento, interrompi minha argumentaçã~ na sessão 
passada, ia justamente :depois de demonstrar as delapidações a que 
se entregara o partido do 1Sr. Jeronymo Mont-eiro, no Espírito Sante, 
e que, naturalmente, inspiraram ao Sr. Presidente da Republica- a 
sua varia e á Nação a repulsa que essa olygarchia hoje lhe merece ; 
ia ·recordar a fórma política por que essa o'lygarchia e seus governos 
fundamentam ·seus ·alicerces no Estado do Espírito Santo. 

·Em primeiro logar, houve uma liga entre a acção do Esta;do e 
a acção da Igreja. O :Sr. Jeronymo tinha o bispo, seu irmão, a seu 
serviço político .. O clero nacional ·do Espírito Santo foi todo mbsti-
tuido por padres estrangeiros; raros es•caparam á períleguição do bispo 
político, mano do Sr. Jeronymo. ·· 
- V. Ex. vae vêr que não fantasio. Tenho um livrinho de Monse-
nhor Pedrinha que é, a par :do pmismo de linguagem, um bello repo-
sitorio de polemicas, de meditações :religiosas e, sobretudo, de dados 
historicos acerca do Governo espirito-santense. De.s~e livrinho ee deduz 
que, logo que um sacerdote não apoiava a política do Sr. Jeronymo 
ou nutria sym.pathias pela opposição era immediatamente privado de 
sua vigararia. 

Diz Mo.nsenhor Pedrinha : 
"Um vig~ar.io da Serra, hespanhol, por nutrir sympathias pela 

opposição, e um outro, de Guarapary,· e3trangeiro tambem, mantinha 
relações de amizade com o ihefe oppo3iaionista, obri~dos foram a 
.sahir do Estado. Um outro sacerdote, intelligente e illustrado, a quem 
I"e]!ugnava o freio olygarchico, teve que deixar a ma parochia dõ 
Cachoeiro do Itapemirim, onde residiam seus velhos paes e refu-
giou-se na cida:de da Serra. Alli, deante das exigencias políticas do 
Conde, teve um as:somo de independencia e liberdade, e se fez ao 
mar. Não achou collocação fóra ;do Estado ... Estrangeiro e pobre, pru-
dentemente .se amoldou ás ciTcumstancias ;da sorte. De improviso se 
viu, então, presidente do governo municipal e chefe ·político do ex-
tremo norte, apeza:r de estrangeiro. O meu saudoso amigo, Padre 
Martins Teixeira, mineiro, que, durante 16 annos, parochiara as fre-
guezias do Veado e Alegre, foi coagido a vender todas as smis proprie-
dades por dez réis de mel coado, e refugiar-Ee a e.sta Capital, onde 
falleceu." · · · 

Assim, a olygarchia, de apparencia theocratica, conforme Monse-
nhor 'Pedrinha, tinha ·para o clero, sempre seus odios, sempre predo-
minava para com ellle em sua alma ·a onda de sentimentos mais ou menos 
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convu!ws e rancorosos que a.<> paixões políticas alli ·tinham deitado 
em gJermen. 

Esse Governador, que assim perseguia o clero, tendo um irmão 
bispo, afinal reduziu os vigarios do Espírito Santo á sorte do Padre 
Carneiro, de S. Matheus, vigario coilado que assim soffreu: "Os sol-
dados tde pÕlicia nem lhe respeitaram a .residenci·a! Octogenario e 

- pobre, corrido e humilhad-o, aba11donou tudo · e recolheu-se a eata Capi-
tal. Outro padre espirito-santense, vigario de Queimado, Padre Wan-
zeller, septuagenario, ficou reduzido a pensionista da irmandade de 
S. Pedro. O illustrado Oonego Meirelle.s, tambem espirito-santeme, 
foi jogado ás ortigas. Hoje, que me conste, ha apenas . em todo Estado 
quatro pwdre<J brazileirós :os .dous enc·ctstados,: Meirelles e Wanzeller, um 
padre pernambucano, que já não está muito pelos autos, e um padre 
espirito-santense, unico que vegeta como vigario da .Serra e chefe 
político do Jeronymo." 

:Sobre essa orientação do Sr. J eronymo .Monteiro em relação ao· 
clero, existe ainda o .depoimento do Sr. Affonso Lyrio, que é mais ou 
menos ·o seguinte, do quai vou cancellar alguma<> phrases, si bem que 
justas, em todo caso pouco amaveis para com uÍn de nossos collegas, 
para que V. Ex., Sr. Presidente, não me chame a attenção e para não 
~er obrigado a estar -a cada hora interrompendo o meu discurw com 
suas observações. 

· "Por este tempo os ecclesia.sticos alienígenas começaram de ii).va-
dir o Estado, attrahidos por instantes chamados do bispo, que queri·a 
ter gJente ás suas ordens e a quem convinha mais o padre estrangeiro 
por estropiador da pureza do idioma vernaculo, fariscador de fortuna 
e, po-rtanto, .docil, sem vontade propria, um automato emfim. Os pou- -
cos clerig-os nacionaes foram, pois, alijados; nem. outro resultado se 
poderia esperar - tinham amor proprio, tinham pundonor e não se 
resignariam a q~e o prelado por superior wi. hierarchia da IgreJa, os 
espesinhaE!Be e deprimisse por e.ffeito das ,.,uas sãs ambições pessoaes. 
O Monsenhor Eurypedes Pedrinha. . . · 

.. E' um depoimento a respeito do proprio Eurypedes Pedrinha 
(c.on~irvÚia a lêr) "Um estudioso, um erudito, autor de varia<> obras de 
merito -e o maior propagandista em prol da creação da diocese no 
Estado, á: qual· prestou .relevantissimos · serviços; o Monsen·hor Eury-
pe;d.es Pedrinha, o Oonego Azambuja Meirelles, Úm dos nossos sabe-
dores de histeria geral, e o vigario José W anzeller,- sacerdote enca-
necido nas incruentas pelejas contra a impiedade, f-oram todos tão irre-
:rhediavelmente sentenciados." · 
. · V. Ex.1 portanto, S'r. Presidente, vê· que o Sr. Jeronymo Mon-
teiro :de posse do -Governo, enlaçad-o com o bispo em uma alliança que 
<lava ·á olygarchia, na phraee do clerigo insuspeito, o aspectó <le theo-
crà.tica, começou uma obra de perseguição a todos os padres nacionaes 
e <le protecção ao.<> - padres estrangeiros, reduzindo, como :diz Mon.le-
nhor Pedrinha, os padres brazileiros ·a quatro, ós ·quaes só tinham 
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perm-anecido no Estado porque estavam encostados dous ;delles, o ter-
ceiro, embora submisso não o estava tanto, ma.a continuava, até cahir 
sobre elle a excommunhão, e o ultimo era chefete político do Sr. Jero-
n;rmo Monteiro. 

V. Ex. vae vêr o que então fez o Sr. Jeronymo Monteiro. 
Não era possível que, usando de certos processo.~ na política leiga, 

digJamos elle, na política em que praticava o regimen theocratico, dei-
xasse de ter os mesmos processoa; e, então, como foi o Sr. Jeronymo 
Monteiro agin;do em face desses elementos políticos, que a organização 
do clero e .da diocese lhe punha ~o sel"Viço e lhe collocava como allia.-
dos? Procedeu do seguinte modo: _ 

"Uma palhoça com ares de capellinha abandonada, por assim 
dizer, ao deaenvolvimento irreverente da hera e que, segundo peritos 
nomeados, não valia maÍJo que 800$, o Governo Jeronymo a paga com 
a pingue somma de 20:000$, a titulo de indemniz.ação por um incendio 
todo casual, quando ao serviço do Estado Qperarios que construíam 
uma linha ferrea. A antiga capella imperial, depen:dencia do palacio 
do Governo ... " 

Interrompo aqui a leitura para lembrar uma phrase do Sr. Gene-
. ral Per'Cilio ela Fonseca, que define esse Governo. Quan.do o Sr. Gene-

ral Percilio, viajando pela Victoria, foi ao palaciQ :d.Q Governo, notou 
que a igreja, que fica junto do palacio do Governo, coinmunicava 
internamente com o me'lmo palacio. Então teve uma pilheria muito 
feliz: " •Este Esta:do oo acha f6ra da Constituição, porque a Igreja 
não é separada do Estado" ... (R~~;o.) 

A -sacristia era dependencia do gabin~te de 'palacio e vice-versa ... 
( Oon,tin.úa a zgr) : 

"A antiga capella imperial, dependencia ;do palacio do Gov(nno 
e constituindo çom elle bens confiscados aos jesuítas an"'lados no livro 
de tombos da delegacia fiscal, como propriedade, outr'ora, do Governo 
Federal, a antiga capella imperial foi vendida ao Estado p01" impol'-
tancia, dizem, superior a 200 :000$, ;depois mesmo de, em reunião pu-
blica convocada pelo Presidente, . manifestar-se contra a transacção 
o illustre parlamentar Dr. T .. orquato Moreira, que suste:qtou com argu-
mentos irrespondiveis a posse plena do Estado sobre o im.moveL" 

E dahi, sendo excommungado, vem to:da a sorte do .Sr. Deputado 
Torquato Moreira, collocado no index, .de então por deante se encon-
trou em notavel progresso e tem tido sua carreira publica sempre asse-
~rada pelo ·auffragio universal. . . V. Ex. sabe que depois da excom-
munhão não ha semente que não viooje. . . · 

O SR. ToRQUATo. MloREIRA - Depois que fui excommungado 
tenho sido sempre reeleito, desafiando as coleras da situação e.~ta-
dual... · 

O SR. MAurucro DE LACERDA - Ha outros fact-()8 cuja narrativa 
passO a lêr para incluir em ineu disc_urso, inclusive a questão do Asylo 
do Sagrado Coração (lê) : 
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"Uma faixa de terra que desde tempos immemoriaes estava aberta 
ao transito publico, que era já rua, deFcobriu o Bispo Fe·rnando que 
annos remotos pertencera -ao Convento dos Franciscanos." 

Pois o Governo pagou pela mesma 50 :000$000. Operari<>S da 
:Mitra, que construíram o asylo a que me referi, recebiam o seu salario 
do Thesouro estadual e este já· pagara a pintura :do antigo palacio da 
bispado, que e-ra .a me.~ma, logo na fachada, que a do· palaeio gover-
namental. . · > 

O Sr. Jeronymo :Monteiro, valendo-se -da alliança com seu irmão, 
o bispo, usava de todos os meios ,de compressão contra o clero, pcr1se-· 
gJiição contra os vigarios, e especulação em favor da igreja, o que 
elle acreditava ser em favor do seu mano, como tambem j-á tinha ini-
ciado a exploração do Thesouro espirito-santense em favor da \3Ua 
igreja politica. · · 

Or.a, Sr. Presidente, uma situação desta ordem havia de cahir 
por força na antipathia popular. E' sabido como nas povoações do 
interior os vigarios em geral desfructam as sympathias geraes da po-
pulação, de ordinario catholica, e exercem ahi um verdadeiro patro-
nato, ,de modo que o afast-amento injusto de qualquer dellea havia de 
fazer romper contra o Governo, em virtude de cujas impiraçõi's o 
bispo a:ssim procedia, as mais fundadas antipathias. 

Foi por isso que começaram a surgir, depois das discordias polí-
ticas e partidarias, as d:ivei'gencias verd-adeiramente emotivas, que 
agitavam contra a . olygarchia, não Sómente os políticos militantes, 
mas a propria opinião espirito-sa-ntense, as proprias mas.~as populares 
no que ellas teem de mais sensível e de mais activo como a~ção e: como 
rea·cção, como pensamen:to e como sentimento. · 

Dest'arte, a olygarchia, que podia, como todas as olyg-a rchias do 
Brazil ter certa antipathia popular, por processos de ordem indecoros:J 
no exercicio da governança, e ter pelo rompimento partidario, politico, 
de muitos, fortes lutas a sustentar, ilão logrou obter, siquer, a neutrá-
lidade, e ao contrario, só alcançou, com muito maior impeto do que 
o político a presidir a acção dos partidos, a repulaa das massas popu-
lares espirito-santen~s, que, catholicas, tinham visto ; seus viga rios 
persegui;dos, e esbulhados pelo bispo, alliado do Governo. · 

· O SR. ToRQUA'l'o MoREIRA -O bispo era o chefe real do pártido 
governista. · 

O SR. YAtrRICIO DE LACERDA - A Camara vae vendo por que, 
al-ém dos elementos politicos que se colligaram contra essa organização 
parti-daria. . . ' 

O SR. ToRQUATO :Mo'REIRA - Nunca os catholicos foram tão per-
seguido.s como nesse tempo. . · 

O SR. :MAURICIO DE LACERDA - ... havia ahi, e ha, uma forte 
i:eacção popular contra eUa, o que justifica, ·até certo ponto, ;i:rião 
de todo, a absoluta incapacidade eleit<>ral em qué esse grupo po'litico 
está par.a luta:r, em qualquer pleito, com a população d<> seu Estado, 
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repudiado como é, já não só peli13 forças politicas, mas até pelos 
sentimentos e paixões populares. 

O Sr. Sylvio Romero chamou, em um dos seus estudos sobre oly-
garehias, a olygarchia espirito-santense de "uma olygarchia matreira", 
participando, como que em uma reproducção ataviea, de toda3 os 
característicos das tribus ;dos hindunas africanos, que eram, a sub.re;r-
viencia matreira e a subsequente traição, como meio de .substituir um 
grupo olygarchieo ou de permanecer o mesmo grupo no poder. . 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Não podia ser mais feliz a classi-
ficação. . . . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Já fallei , na sessão passa<ia, da 
subserviencia desse grupo olygarchico, e dou agora, a esse· r espeito, 
o meu ;depoimento pessoal. · 

O Sr. J eronymo Monteiro, que era, como se sabe, partidario da 
candidatura Campista, e que, depois, o foi da candidatura He-rmes, 
ao passar o Sr. Hermes pela Victoria, ·em um banquete em que o 
ckampa1g1W talvez já contribuiase em grande parte para certas effusões 
pessoaes, beijou-lhe a mão; e ao embarcar a comitiva ;do ex-Presidente 
da Republica naquelle porto, em uma' lancha do Governo do Estado, 
para bordo do navio do Lloyd, a virtuO:sa consorte do Sr. Jeronymo 
Monteiro tentou tambem beijar a mão do Marechal Hermes. Talvez 
qÜe esse habito viesse ;do beijo sacramental no annel bispal, mas o 
certo é que .eE,sas expansões caracterizavam, como V. Ex. vê; o prurido 
insoffreavel, e a sofrega subser viencia desses políticos e magillatas. 

Eu me abstenho, ·Sr. Presidente, de colorir esse quadro, que deixei · 
em esboço para ·que V . E x. adrp.ire mais ou menos, nos traço.s do meu 
crayon, . as figuras com que ficámo.s deante de tal espectaculo . .. 

Ha mesmo uma par ticularidade. Em um dos aposento•s do palacio 
do Presidente do Estado, existia uma galeria ·de sargentos, de tenentes, 
anspeçadas, ide marechaes e generaes. Perguntando eu que galeria era 
aquella, soube que eram todos os antepassados do Marechal H ermes. 
Alli .estavam todos. Era até, visivelmente, um pelotão de parentes do 
Marechal H ermes, completamente uniformizados, no palacio em que 
ex-Presidente tinha de se hospedar. 

Recordo-me de que, deante de um dos retratos, o ex~Presidente 
parou -- não direi boquiaberto, po-rque S. Ex. nunca abr~u a .bocca, 
nem mesmo quando fallava, de dentes cen-ados - mas parou, impres-
sionado pela disremf lhança entre os seus parentes reaes e aquella 
figura, e perguntou qual era .um determinado boneco que alli et=rtava, 
que parente era aquelle . . O Sr. Jeronymo Montei-ro não soube dizer, 
mas o facto é que affirmou que todos aquelles calungas, .soldados e 
of.ficiaes, · eram antepassados d.o P residente da Republica .. . 

V. E x. dirá que isso não importa, · nem cabe a proposito e·xami-. · 
nar. Cabe, porém, depois do beija-mão, e depois dessa galeria _de re-
tratos dos parentes, d<>s ancestrae.a do ex-P residente, está ·demonstrado 
que o Sr. J eronymo Monteiro pede meças ao mais subserviente dos 
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homens, a tudo se apega, desde esse cuildado anterior á chegada, até 
esse outro cuidado, á partida, de beijar a mão do Presidente da Repu-
blica e de forçar sua virtuosa consorte a contribuir com o seu osculo. 

Tudo isso, Sr. Presidente, demonstra os processos ide subserviencia 
des,ses politico·s. ' . 

·Alliados, porém, a esses proooasos de subsel"viencia, existem os 
processos da traição, porque é preciso caracterizar o grupo político 
do Sr. Jeronymo Monteiro, como o Sr. Sylvio Romero deixou estam-
paido, mas o deixou em gee.so apenas-: participa das qualidades dos hin-
dunas africanos, cujas virtudea atavicas - si a tal se pôde chamar 
virtude sem euphemismo ·- estão assign~ladas nos actos desses poli- . 
ticos, .de oeus parentes, de sua facção. 

Üa hindunas africanos tinham a sub.serviencia matreira, mas- a 
tinham como arma de contemporização; como arma de acção, tinham 
a traição, tal como a tem a olygarchia ru.onteirista. 

E vou mostmr como essa olygarchia tem vivido tr.ahindo. 
Sr. Presidente, quando o Sr. JeTonymo Monteiro partiu de Passa 

Quatro para o Estado, governava o· Sr. Henrique Coutinho, e o mesmo 
Sr. Jeronymo entrou logo em manifestações de matreirismo, não .~ei 
si eub.serviente, mas sei que fructificante, porque obteve immediata-
mente do Sr. Henrique Coutinho aquella liquidação com o Banco e 
transacção com umas estradas de ferro, que lhtJ renderam, no Senado, 
üm discurso ·do Sr. Muniz Freire, com epitheto, que cabia no Regi-
mento tanto que coube lá, e para sua fortuna particular valeram o 
accrescimo de alguns bons contos de réis. 

UM SR. DEPUTADO ....!... Mas elle se ;defendeu ·dessas accmações. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- O meu honrado collega sabe que 

não ha accusação alguiiJ,a em face da qual não ae possa arranjar defesa, 
·si não convincenté, pelo menos de ordem a s.alvar as apparencias ... . 

Na organização de um jury, á·s vezes, falia a defesa, e é designado 
um advogado, no momento, para fazel-a. Os collegas advogades como 
eu, sabem que não temos uma só peça de convicçã·o da innocencia do 
accusado, e, por isso mesmo, somos obrigados .a, no primeiro instante, 
formar uma convicção fictícia. 

Então se op ra em nóa um processo de aU'to-psychose, de auto-
. suggestão, muito commum na tribuna forense, e nos convencemos de 
que alli está um innocent~ , uma alma candida, 11ma pomba sem fel, 
sobre CU'ja cabeça_ se desencadeia tOida a injustiça humana; e não ha 
depoimento, por laconico ou contradictol'io que ·aeja, que não consti-
tua a mais solida baee á formidanda dialectica da defesa, especialmente 
no terreno sophistico, no qual, vamos confessar, nós, os bachareis, 
somos inexoodiv-eis ... E ai de nós, si assim não fosse, que disto vive-
mos, tambe111 os criminos<>s!. .. (Riso.) 

ÜTa, o Sr. J eronymo Monteiro fez justamente isso quando se 
defendeu. 

Primeiramente, usou do anonymato e, conforme tive occasião de 
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lêr, no folhe·to "Factos versUI'l palavras", julgaria qualquer que aS 
accusações levantadas contra S. Ex. eram as palavr(M e que elle vinha 
adduzir fi'J..ctos; pois era o inverso: arguiam-se factDs, comprovados 
e baseados em :depoimentos, em referencias expressa•a, e a defe'!a con- ' 
sistia nas palavras, porque apeni!S dizia que o_ conde realizara taes e 
taes Dbras, mas não fazia refere·Iicia a nenhum dos documentos. Nisto 
con.'!istia a defesa, em mate1ia de factos, em allegar outros, que nada 
tinham com os da accusação. Ainda mais ; pretenidendo responder ás 
a:ccusações dD Sr. Muniz Freire, o que fez foi accusar tambem a este, 
hoje seu alliado e do Sr. Bernardino, D que demon&tra quanto se · acha 
aggravada, vamos dizer com todo o bacharelismo, a potencialidade 
criminologica desses indivíduos - e chamo indivi•duo•a cow;iderado o 
ponto de vista technico e jurídico. Além desta, existe a defesa feita 
pelo Sr. Bernardino Monteiro, cujo valor todDs sabem, é unicamente 
o de nos revelar em S. Ex. um habil causídico. 

Reato a minha exposição. 
Fazendo-Ee a caminho para o EspiritD Santo, e ahi alliado ao 

Governo do Sr. Henrique Coutinho, já eu. dis'!e qual o matreirismo 
do Sr. Jeronymo Monteiro, mais ou menos se esboçando para, 'mais 
tar1de, applicado á sua política, · dar-lhe o accrescimo e augmento com 
que elle hoje se apresenta como poderoso chefe politico do Estado espi-
rito-santense. 

O Sr. Jeronymo Monteiro conseguiu ser Presidente - e é ahi 
que essas qualidades que .são delle vão pasaar ao .'!eu grupo político 
- D •Sr. Jeronymo Monteiro conseguiu ser Presidente, successor do 
Sr. Henrique Coutinho e para o ser viveu a intrigar e a levar D sub-
sidio ida opinião do Presidente Penna, que teria dito ser preciso preci-
pitar a sua candidatura e collocal-o no Governo quanto antes. 

;Com effeito, foi collocado, mas ahi começou a da1· o andamento 
aos negocio3, como referi no discUrso passado. Já muito compromettido 
sob o ponto de vista da moralidade administrativa, ao tempo do pro-
prio Sr. Affonso Penna, elle tinha a recear qualquer reãcção. 

O Sr. Affonso Penna, porém, estava interessado em fazer vingar 
a candidatura David Campista; acenou ao Sr. J eronymo Monteiro, 
com essa candidatura e esperou o Sêu apoio. -

O olygarcha não se fez esperar: incontinente deu o seu apoio ao 
Sr. •Penna, na sua pha8e de contemporização, de suhserviencia e ma-
treiria. Era preciso salvar os seus negocias·, tudo aquillo a que se refere 
na sua :Mensagem o P residente Marcondea, transcrevendo até palavras 
do 81'. August.o de Freitaa, Deputado pela Ba:hia, que declara que, si 
o GoveTno tivesse algum interesse de lesar o Thesouro espirito-san-
tense, não teria feito sinão assignar os contracto•a que o fez. 

O SR .. TORQUATO :MoREmA - O ·parecer e'!tá em uma das Men-
sagens. 

O •SR. MAURICIO DE LACERDA - Querendo- s·alvar essa massa 
enorme de interesses e tornar tanto mais bojuda a sua ool:sa privada, 
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quanto ma.is magra· ia to.rnando a esta.du-al, o Sr.· Jeronyn:io adheriu, 
íez as maiores promessa.'> e não sei se chegou a baptisar algi.mi pim-
polho com· o nome .de David, o que talvez não fizesse porque o seu 
irmão bispo podia não querer, poi13 David é nome judeu ... ' 

O facto é que o Sr. Mfonso Penna contava em absoluto com o 
apoio do Sr. J eronymo Monteiro. . , . 

Surgiu, porém, o traumatismo no Sr. Mfonso Penna, como disse 
o Sr. Ruy Barbosa; o Presidente succumbiu enlea<Jo na trama nefanda 
da politicagem, oomo accresceiÍtou o Sr. Barbosa Lima. 

O .SR. HoRACIO DE MAGALHÃEs - Nessa occasjão não foi sómente 
o Sr. Jeronymo Monteiro quem lucrou, i:nas inuita gente. 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - Chegaremos lã; mas no momento 
não paaso me entrete! com o nobre Deputado ne>SSe ponto. 
· O .Sr. Jeronymo, no Governo, teve opportunidade de trahir; con-
temporizou matreiTamente, primeiro, sem responder aos ·successivos 
appello.'> daqui d<> centro, e, afinal, quan~o respondeu, estava do lado 
da candidatura do Sr. Marechal Hermes ! 

.Si houve traumatismo, o Sr. Jeronymo teve naturalmente, para 
a pharmacopéa que devia ter ministrado ao Sr. Affonso Penna o 
veneno político de que este havia de succumbir, grande contribuição, ou 
pelo menos . funccionou como base do preparado de que o Presidente 
ia ser victima ... 

E,asa contemporização, a que o Sr. Jeronymo se entregava, para 
depois vir a traição com que elle se defendia, elle teve de praticai-a 
durante muito tempo. 

- Era já Presidente o Marechal Hermes; 8. Ex. teve um panaricio; 
era meidico do Marechal e do panaricio o Sr. Dr. Getulio dos Santos, 
que é hoje Intendente desta Capital. Foi um:a ambulancia e foram 
dom; automoveis da · Assistencia, morro acima, na empinada collina 
de Santa Thereza, depois morro abaixo, indo e vindo, em soccorro do 
então Presi;dente. E o·. novel Dr. Getulio dos Santos tomou de seu 
bisturi, o MarechaF Hermea . estendeu o presidencial dedo, aqueile 
medico passou o bisturi e o Marechal no dia seguinte estava são ... 
Ma.s quem tomou, na realidade, o primeiro golpe do bi_sturi foi a 
olygarchia espirito-,santenl*l. O Marechal, .como grande homem, teve 
duas molestias: o bicho 'do pé e o . panaricio; daquelle veiu o mal da 
sua -candidatura, ideste o da d<> Sr. Getulio, que tambem muitas affei-
ções trouxe á olygarchia capichaba. · 

Havia a corrente de opinião, formada no Estado j·á politica-
mente, pelos desmanidos administrativos do Sr. Jeronymo, já espirito-
santensemente, digamos assim, dentro do Estado, pelo conjuncto de 
delictos contra a opinião e contra a.s pessoas que praticavam, elle, e o 
irmão relativamente, já não . ao que se póde chamar a liberda-de polí-
tica, como até mesmo relativamente á libendade no exerciciõ doa cultos 
f' daquelles que tinham para- si a missão de praticar esse exercício. 

· Havia uma grande onda de revolta, no Estado empobrecido, os 
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compromissos tinham se aggravado com as taes concessões, . com as tae3 
·normas adminis.trativas do Sr. Jeronymo. A opinião se via suffocruda 
por rima política que ha pouco descrevi; imperavam a delação, a . 
corrupção, a peita, o suborno, e, além do mais, a compre'313ão. O espí-
rito publico estava mais ou i!lenos agitado; existia uma fermentação 
tendenciosa para o Sr. Jeronymo mas auspiciosa para o Sr. Getulio. 
Este encravou dentro do cebo o seu bisturi; deixou de ser medico 
mi.litar e foi· ser o Ústadista itinerante, partindo desta Capital para o 
E.:ltado ~o Espírito Santo. . 

Pois bem; ahi a olygarchia levou ao cumulo a ·aua chamada polí-
tica de contemporização, aquella, justamente com que elle espet ava 
0 momento propicio para usar de sua arma - · a traição. Matreira 
e subserviente, na viagem do Marechal Hermes á Bahia, quando estava 
pres-tes -o caso Getulio, o Sr. J eronymo Monteiro praticou aquelles 
actos a que me referi e levou aos seus presidenciaea labios a mão, 
tambem presidencial, do Marechal Hermes. 

No momento em que sua situação era mais segura, a-o tempo 
do ·Sr. Affonso Penna,_ elle não beijou a mão dos outros Presidentes, 

· elle não beijou a mão, mÍts é pOl'que as outras successões p:-esidencÍaes 
não .se deram em um terreno tão inclinado. Os outros tinham mais 
ou menos umas certas .cerimonias constitucionaes e deram -ao Sr. Jer'o-
nymo Monteiro umas tanta-s garantias que a nossa Carta· Con<>titucio-
nal conaagrou; m!as no tempo do S.r. Hermes a cousa era outra. Tinham 
se accendido as fo€)Ueiras das salvações; o Sr. Accioly se viu em apuros. 
N-a Bahia, no Pará, em Alagôas, por toda a parte, fulgiam os fachos 
das reivindicações; não havia mais o que esperar. 

Aquella olygarchia estava, é certo, na vizinhança do sul ida Bahia, 
territorio pa-cifico, posto que a Capital pegas,ae fogo, e na de Minas, 
sobretudo, vizinhança que tem a virtude sedativa de tudo acalmar por 
oomp~eto; o Estado do E'spirito Santo gozava de relativa. calma, mas 
o ma1dito panaricio do Marechal chamou para o Espírito Santo o 
dedo, já assim restabelec~do, do Sr. Marechal, e foi agitar as massas, 
transtornar a política. Nesse tempo, que se podia esperad A Bahia 
tinha tido o seu bombardeio; o Amazonas já no fim, do Governo do 
Sr. Nilo, tinha tido tambem o seu bombaT!deio ;· Pernambuco 'tinhá 
o 49; ·o Ceará tinha a linha de tiro; o Estado do Rio de Janeiro, tinha 
o· •Sr. Backer com toda a sua apregoada força de resistencia, mas que 
foi final apeiado ;do Governo na vespera de terminar o seu mandato, 
quando nem havia necessidade de tal pre'>Sa. . . São Paulo tinha o 
Sr. Capitão Rodolpho de Miranda; o proprio Rio Grande ido Sul 
sentia-lhe bater ás portas o Marechal Menna Barreto. A situação do 
Espirito Santo se estava sentindo ameaçada. Eis si não quando passa 
por aquelle Estado, em viagem para a Bahia, o Marechal; e o Sr. Je-
ronymo Monteiro não tem hesitação: · atira-se~lhe á .mão e beija-a! 
Foi uma exP:ansão verdadeira de instin<lto de conservação ; na subser-
viencia, o ultimo gesto era o beija-mão, e elle o praticou!. .. 
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UM S.&. DEPUTADO - Beija a mão, não; beij.a pananc10. 
O SR. llf:AuRICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, o no.sso olygarcha 

conseguiu contemporizar, e o salvador foi para a cad~ia. O Sr. Getulio 
foi preso, ao querer embarcar para o Espirito Santo, pela mão que 
elle tratara e outm beijara, e este se salvou por sua nunca assaz f.al-
lada subserviencia matreira. 

Mais tarde, o.s hprizontes se ennuviaram; trevas deaceram nova-
mente, mais fechadas, sobre o soll que então reinava em todo ü seu es:-
plendor, que era o ex .{Presidente; formava-se a Ooll:igaçiú> e o Sr. Je-
ronymo Monteiro, que se tinha salvado não só pelo beijo á mão presi-
dencial como pelo concurso do Minllitro d.a :Fazenda, Sr. :Francisco 
Salles, consolidando .seu poder atraVlés ide todas as nomeações que fazia 
este ultimo, t.eve, antes de estourar o movimento da Golligaçiio, de lhe 
ser grato. 

O Sr. Mario Hermes, como já disse, era muito festejado pela 
bancada mineira, por toidas as bancadas, meno.3 pela paulis.ta .que não 
teve nesoo tempo sinão dous ou tre.s opposicionistas; e o Sr. :Mario 
Hermes, com alguns amigos, purera a candidatura do .S:r. Francisco 
Salles; mas era suppôr muito pouco do Sr. Sahino Barroso e o 
Sr. Franci·aco Salles, floriu como uma rosa de :Malherbes, cresta-
ram-n'o os contactos impuro,'!!, magoaram elles aquella camelia polí-
tica, petala por petala se foi el!rodilhando, e todo aquelle desabrochar 
se transformou em um triste ·occaso floral. O Sr. Salles, tinha fene-
cido, e, quando V. Ex. procurasse si. nessa flôr não havia um desses 
verme.s que boiam na opalescencia das petalas de uma camelia, de 
uma flôr, ao Sr. Jerouymo não se encontrava mais ahi, pois o Sr. Je-

. ronymo estava justamente pelas co&tas, baleando, com outros, o 
S:r. Francisco Salles. 

O SR. ToRQUA:ro MoREIRA - E' exacto; unanimemente fez votar 
uma moção na Assembléa Estadual; e um mez depois, quando o 
Sr. Francisco Salles foi duramente accu<>ado aqui na chamada " ques-
tão da prata" e defendeu-se, o jornal do Sr. Jeronymo publicou ape-
nas, sobre o caso, um telegramma dizendo que a imprensa ;d:a .Capital 
julga pallida a defesa do Sr. Francisco Salles; foi tudo quanto disse 
do maior protector que. elle teve! 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Sr. Presidente, a sua contempo-
rização era seguida pela traição. 

O quatriennio Hermes, desde aquella borrasca estava fadado a 
cruzar oceano.<> encapellados. Logo adeante, surgia a candidatura .Pi-

. nheiro. O Sr. Jeronymo não podia ignorar que, d~pois da candidatura 
Salles naufragada, a candidatura Pinheiro seria posta, e o :Marechal 
nunca occultou a pessoa alguma. Pois bem, o Sr. Salles, não era maie 
candidato; estoura a Golltigação contra a candidatura do Sr. Pinheiro· 
o Sr. Jeronymo poderia dizer qw:: não se manifestara pela candidatur~ 
Salles, pa;r:a .se defender, para evitar que sobre um Estado pequano 
_cahissem as ira.'3 do todo poderooo Presidente e do todo poderoso chefe 
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do Parti.do Conservador, · por formar com o Sr. Salles. P.nis bem, 
houve um dia em que as correntes se defrontaram, era preeiso sabe1· 
se havia ou nã<> numero para empo.ssar o Sr. Soares dos Santos, cuja 
legitimidade de eleição se conteatava; o Sr. Jeronym.o Monteiro, pri-
meiro, não appare·ceu . na Camara com o.s seUE Deputados; e, quando 
appareceu, foi do outro lado, estava com <> Sr. Pinheiro, .com o Sr. Ma-
rechal Hermes, dmtra <> iSr. Flranci~ico 1Sallee, oontra. a banclid.a 
mineira que .o salvara 1do mesmo Sr. Pinheiro e do mesmo Ma:rechal 
Hermes, na situação de maior angustia! 

Vê V. Ex. que elle, quando é subserviente, age por contempori-
zação, porque seu golpe é sempre o da traiç~o . E'asa é que é a sua 
faculdade eminente de agir. 

Collocado nesta situação veio a oandidatura Wence.sláo, esse g,rel() 
de batata com que nos brind<>u a Colligação. V. Ex. sabe ciomo veiu 
em charola : todos eram W encesláo. · 

Lá fícara no Governo o Sr. Marcondes, e que teve um arranque 
contra o Sr. Jeronymo. O Sr. Pirrheiro Mach.ad<>, que já tinha sabido 
d_ar .valor á matreira subserviencia, e aos -golpes de traição desse ma-
.trei;ro subserviente, que é o Sr. Jeronymo Monteiro, o Sr. Pinheiro 
Machado, fez .um aceno de {:hamll!d'o - <>u, se V. Ex. quer, eu sub-
stituo o termo, - fez um ge.sto de ~hamament<> ao Sr. Maroondes e o 
Sr. Marcondes entrou impiEdosamente. na [eara fortíssima do Sr. Jero-
nym:o, com as suas Mensagens. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Posso acc:rescentar, o anno p313sado, 
em ja neiro, o Sr. Jeronym(} foi apresentado candidato a •Senador pela 
unanimidade dos mempro.<> da convenção do seu partido, mas foi f<>r-
çado a renunciar a essa candi1datura, porque o Gener·al Pinheiro Ma-
chado ·a vetou. Est1á ·aqui quem foi chamado, de Palmyra, para ser 
ca:ndidato contr.a o Sr. Jeronymo, si este insistisse; e o Sr. Paulo de 
Mello sa·be <llilso porque assistiu .ás conferencias. 

O SR. PAULO DE MELLO ....:__ E' exacto. 
O SR. MAuRICIO DE LAcERDA - O Sr. Marcorude.'J era tratado 

de ladrão de cavallos para baixo. Não havia ninguem, quando queri~ 
accusal-o, que <> não tratasse .assim. Isso continuou até que, ante as 
M&nsagens de S. Ex. contra. o Sr. Jeronymo, a opinião do . Espírito 
Santo como que cancellou aquella accusação. .. 

Nesse momento o Sr. Jeronymo foi quasi arrazado. Pois bem, 
a tudo elle oo submettia, .sem protesto ; e accusado no Senru:fo pelo 
Sr. Muniz Freire (IV. Ex., Sr. Presidente, perdôe-me, pois não desejo 
infr.ingir novamente o Regimento) de incurso no art. 338 do Codigo 
PenaL .. 

O SR. PRESIDENTE - Peço licença ao nobre Deputado para·obser_,. 
var que naquelle tempo o Sr. Jeronymo não era Deputaldo mas apenas 
candidat<>. ' ' 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Tenho eni. mã<>s, Sr. Presidente, 
o discurso do Sr. Muniz .Freire ... .. 
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" O. ·SR . . P RESIDENTE - Appello para o Sr. Deputado . Torquato 
Moreira . . : . . 
.. O. SR. MAuRICIO DE LACERDA -: ... pronunciado na sessão de 7 de 

agosto .de. 1912, na qualidade de Senador, e publicado no D.iario do 
úonrrresso de 8 do ine.smo mez e anno. N elle se vê a referencia ... 

_ O SR. PRESIDENTE- O Sr. Jeronymo Monteiro não era Deputado . 
. O .SR. MAuRICIO.DE LACERDA-:-. Já que V. Ex. inai:;;te, retiro de 

bom .grado .o .art. 338, ou si V, Ex. desejar declarado para seu con-
tento, qu.e revogo mesmo o Oodigo Pen11l, no qual o Je.ronymo, na 
sua quali.dade de não Deputado, póde ficar se lhe aprouver; apenas 
fica· ~onsignada a .citação do documento. · · · 

V. Ex., Sr. P.residente, collocou~me realmente em difficuldade 
para proseguÍ.l· na ordem de cons~derações que vinha fazendo. ·Vou vêr, 
porem, si posso concluil-a.':! de modo a contentar ao Regimento e até 
ao proprio Sr. Jeronymo. . . 

Tendo o Sr. Muniz Freire feito a documentação que con::;ta do 
Dia rio ito Congr~~30. de 8 de · Ago.sto, na sessão do mesmo mez, no 
Senado, o S1·. Pinheiro Macha.do, para o qual se fazia um appell.o 
wlemne, afim de não conconer para a nomE(ação do accusado pa;ra 
dir-ector dos , Correios, oppoz-se á mesma. E, segundo· consta da mesma 
ó-essão do Sena.do, publicada no Diari·o OffioW,l daquella data (e V. Ex. 
Sr-. Presidente, o verificará !!e quizer ter a paciencia de recorrer á 
collecção do nosso jornal) tambem havia u.m outro crime, que con-
,sistia (eomo se trata de cousa leviana e pa·ssageira, creio não haver 
inconveniente em dizer) em ter violado uma correspondencia em que 
iam nomeações daqui para a.dversarios seus, que, creio, eram corre-
ligionarios do Sr. Torquato Moreira. 

Quando nada disso impedisse a nomeação desse cidadão para o 
cargo de director dos Correios, have.:ria pelo menos um certo sarcasmo 
nessa nomeação contra o-s que entregam -as suas C<!nfidencias, os seus 
seg.redos ao sigillo postal: seria a escolha de um homem contra o qual 
pairava aquella ae:cusação de v.io'la·dor de correspondencia .. 

Era de esperar que então o Sr. Jeronymo rompesse com o Sr. Pi-
nheiro Machado, o Marechal Hennes e o Sr. Marcondes. O Sr. Mar-
condes, na sua M~nsagem, disse o que _quiz e elle, matreiro, suh~r
vientêmeute matreiro, subü1etteu-se, porque esperava o momento de 
dar o seu gol1je de t1~aição, como já ·se havia submettido ao Sr. Hermes, 
ao Sr. Pinheiro, ao Sr. S.alles, ao Sr. Penna e se ha de submetter ao 
Sr. Wencesl-áo. ·. · 

São estas, Sr, Pre.sidente, as características .do homem e da sua 
política. 

_- Essa palitica encontrava-se em face do Sr. Wencesláo. 
O Sr. Wencesláo, cheio de eacrupulo, do desejo de ;regeneração 

moral, deixou de consultar, naturalmente, a política mineira, eom. que 
o ~r. Jeronyn;w },{onteiro, j~ estava novamente -de accôrdo, e lançou 
uma varia, -em que vinha a sua excommunhão. 



-.:...: ·151 

O Sr. júonymo Monteiro, póde-se dizer, não rompera com o 
Sr. Hermes, não r.omp~ra com o . Sr. :Ma;rcondes, não · rompera com o 
Sr. Pinheiro, debaixo .das accu.saç,()es tremendas e em -situ·ações como 
as que acabo de deixar -claramente · expostas. 

Não rompeu: contemporiz-ou. · ·. 
Chegara a vez de tomar à ólyga.rehia, eapalnÍ.ada em sua faoo, 

a mão presrdencial do •Sr. Wencesláo Braz. O Sr. Wencesláo Braz, 
em uma varia famo.sa, não teve, na sua lingua~m, a menor reserva, 
foi .sem titte nem guaTte qualificando com os epithetos que merecia 
ás suas vistas a olygarchia espirito-santense. Mas, esse homem, que 
não reagiu contra os outros, pensava-se ao menos yae reagir agora. 
Os outros, como o Marechal Hermes, tinham fama de valentes; ma:a, 
o Sr. Wencesláo ... Sr. Presid~nte, V. Ex. me per.dôe a l'efe.rencia: 
Pedro II foi chamado Pedro bànarw,., mas não sei si o Sr. W ence.;;láo 
saberá ser enei·gico como foi tantas vezes o segundo Imperador, para 
fugir ao appellido. O S;r, J e:ronymo Monteiro, porém, nã-o reagiu, não 
reagiu contra o Sr. Wencesláo. E' o systema ·do homem. Sujeitou-se, 
contemporizou e ·ae preparou para a conspiração que o Sr. Ribeiro 
Jun:ql:leira vem chefiando, desfraldando a bandeira da candidatura 
F.::ancisco Salles. 

Já conhecendo os caminhos e atalhos para ir a essa cs.ndidatura, 
assim como conhece as voltas para poder regressar della depois, o 
Sr. Jeronymo está tranquillo: fracassada amanhã esaa candidatura, 
elle, que já sabe o caminho da volta, toma por este novamente, com 
a mesma facilidade éom que tenha ido até ella ... Adheriu; neste 
momento se acha em Bello Ho-rizonte. · 

Contempórizando com o Sr. Wence.sláo, a sua arma, a traição, 
elle a passara para as mã()s do S.r. J unqueira. Já não era, ahi, o 
Sir. Jeronymo M10nteiro com os seus ';caract,.oe.risticoo dos hindtmas 
africanos, de subser'Viencia matreira no perigo traiçoeiro na hora da 
acção: era o .Sr. Ribeiro Junqueira, sempre amigo do Presidente, que 
apoia o Sr. P.residente da Republica; o Sr. Presidente da Repu·blica, 
que lhe 'defende os funccionario.s e o Governo. . . - · 

O Sr. Júnqueira, que é um futurista, neste ponto, fez política 
com o . Sr. Wencesláo, para em seguida, empunhando a arma do 
Sr. Jeronymo Monteiro, desfechar o golpe que este tantas vezes bran· 
diu, . no proprio .Sr. ·Presidente ,da Republica. . . 

O Sr. Wencesláo (V. Ex. me pwdôe a ima~m) . tinlia inchado, 
como esses . porquinhos de borracha com que as creanças brincam e 
que são . o supplicio dos ouvid~ dQs seus paes, quando esva·sia:m pela 
busina trazeira ; o Sr. W encesláo Braz . tinha inchado com a vario., 
como um leão de caorwtcho·u. A olygarchia estremeceu deante daquella 
féra ... S. Ex. estava cheio de ar ... O S-r. Ribeiro J unqueira se 
preparou para dar o golpe; . passou-lhe um talho no ventre·, e, agora, 
o .Sr. Wenr..esláo não é :r;nais do que um tri·ate e murcho porquinho de 
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.. borracha, que esvasiou ·aem guincho e cahiu deploravelmente murcho 
· aos pés da olygarchia resurrecta. : . 

Viu V. Ex., s. que situação ficou reduzida a attitude do Sr. Pre-
. sidente da Republica, no seu primeiro ímpeto de energú.a, e viu tam-
bem quaes os processos com que vae por deante o S.r.. J eronymo : 
apodera-se de um Estado, introduz perae-guições políticas, como norma 
de governo, toma uma attitude mais ou menos jesuítica. . . V. Ex. 
sabe que o ·a-djectivo não contJém hoje, para o jesuíta, .accepção offen-
siva; passou em julgado, s6 para exprimir que este é capaz <de dissi-
mular..,; mas o Sr. J eronymo Monteiro não tem, a pllil· da .dissimulação, 
as grande-J virtudes que em regra possuem os jesuítas, não quer saber 
de saarificios, não quer saber de lutas, de combates; elle apenas tem· 
desses homens uma qualidade exaggerada, é um dissimul!lldo. 

O Sr. Jeronymo :Monteiro introduziu no Espírito Santo, para 
governar, essas praticas corrnptoim·s, corro-sivas, p~itava opiniões, 
perseguia e, não contente com isto, entrava mesmo pelas nave.s . das 
igrejas, e, onde o clero podia em uma certa immunidade, que lhe 

· garante a tolerancia· republicana, no praticar o cu:lto, exercer influen-
cia sobre a massa da população espinto-santense, ia tambem intervir, 
por inte.rmedio do seu irmão, o bispo, o prelado, e ahi peraeguia todos 
o~ dias,. todos os momento.s, os .sacerdotes, até su:bstituil-os em suas 
VIgaranas. 

Deste · modo, depois de levantar contra si a opinião política do 
·seu Estado, pO:r essas successivas traições -e es'las passagens de sua 
política, depois de ter levantado a opinião conserva.dora, vamos cha-
mar burgueza, no Estado, pela ·delapidação, systematica dos dinhei-
ros publico,'!, essa olygarchia, Sr. Presidente, fazia jús a todos os 
odios, a todas as paixões da plebe, .daos humildes, quando estendia sua . 
acção até ao terreno religioso, na f6rma theocratica por que -regia o 
Estado. · 

Como consequencia, o que se deu no Espírito Santo foi a insuT-
reição do nojo. .Houve uma repugnancia geral; os políticos se sen-
tiram nau.'leados ante aquelles p1·ocess<Ts de predomínio pela subser-
viencia, pelo engodo, pela di.s.:.--imulação, pela peita pelo euborn<T, pela 
corrupçiio: os adniinistrados, os governados se sentiram ennojados da-
queDe Governo, que entrava, com uma semceremonia estrondosa, pelo 
thesour&; ·que se apossava da fortuna do Estado, ,sobrecarregava-o de 
novos em.pre.$timos externos, e ainda peccava contra certo artigo do 
Oodigo, tambem quando s-e apropriava d<T tributo dos contribuintes, 
para; mais ou menos, augmentar este ou aquelle peculio privaodo. 
· Contra ·a olygarchia se levantaram as reclamações, e p6de-se bem 
avaliar o movimento de revolta que a per.'leguição á igreja brazileira 
no Estad<T tinha despertado até nas mais profundas camadas d·a p<F-
pulação. 

Foi, por:anto, em um ambiente dessa natureza que o Sr. Presi-
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dente da Re.publica deflagrou a sua celebre t~<lrh do Jomal doa C'Om.-
mero~o. 

Deflagrada ella, Sr. Presidente, a olygarchia e~i1·íto-santense 
respondeu, dizendo que ia .d,efendr a autonomia do· Estado; e aqualles 
que extmnamente não se arrecea.ram da propria intervenção estran-
geira; -qU'e attrahirain, que reduziram internamente a expre·ssão dessa 
autonomia a uma dependencia ou quintal de Minas Geraes, se enfei-
taram com a bandeira da autonomia e comecaram a lutar com o Pre-
sidente da Republica. , 

Digo que a isso assisti .desesperançado. Conheço o Sr. Wencesláo 
Braz. Tenho delle a impressão de que quando o fogo da luta cresce 
muito, S. Ex. é d.aquelles que taP,am os ouvidos, não quer sabe·r de 
estrondos nem de rui dos . . . 

Preci•aamente, a luta havia de ser vehemente, forte, violenta, 
porque se tratava de lim partido com todas as peças de sua machina, 
todas montadas e funccionando, e o .Sr. Presidente da Republica até 
hoje não sabe si é grego ou si é troyano; si é do Partido Con.'3eTYador; 
si é do anti-con.~rvador; si ha partidos ou .si não h a; não sabe si 
ha de fazer politica com a ou com b; e, no mesmo momento em que 
condemna a ·acção de um chefe conservador em u·m Estado, apoia a 
sua acção em outro Estado; no mesmo instante em ·que se une a este 
ou áqueUe político, se separa de outro; no mesmo instante em que 
elle se acasala com .e::te político, trata do di1:orcio com outro, e tudo 
de imp:-evisto, sem. o menor nexo, sem a menor logica, sem a menor 
comp rehensão e, sobretudo, sem nenhuma decencia. 

No caso do Estado de S. P-aulo, elle deita varia, ruge, faz car-
l'anca, sacode a juba e realmente a Nação começou a vêr em sua 
pessoa uma figura leonina. 

Mas V. Ex. vae vêr como o nosso leão virou a mareta. 
O Presidente do Estado comecou uma s€rie de actos vio1entos 

contra os seus adversarios. Em primeira mão, afim de se preparar 
para a luta, pelo antigo proce.sso daquella olygarchia, o Governo per-
doou sentenciados. 

Entre elles vou citar .doU'3: Havia um individuo condemuado a 
30 annos porque, pretendendo ferrar um cavallo, pediu á sua mulher 
para ajudai-o e, oomo esta não tives.se força bastante para Eegurar 
o animal, este homem, enfureciào, matou a mulher e matou tambem 
I) cavallo. · 

O outro, passado em .S. Seqastião do Occidente, é o ladrão que 
assaltara um turco, roubando-o e assassinando-o, tirando-lhe o couro 
á faca. Em lagar de Eer preso e processado. o as.>at:sino foi feito sol-
dado de policia pelo S1·. Marcondes, já ahi de mãos dadas com o 
s~. J eronymo. . ' 

E o Sr. Marcondes passou a applicar - veja V. Ex. que neste 
te:·reno, como . no dAs vio1encias, a olygarchia não fazia ceremonía _:_ 
os dinheiros do Estado na defesa do partido. 



V. Ex. encontra a este respeito - eu estou documentando - um 
colléctor ' estadual arranjando capang~as para a acção; o Governador, 
além de perdoar os sentenciados, os incluía na p<Jlicia, tinha u~ corpo 
armado de capangas e esses capangas eram angariwdos pelos collecto-
res; a cinco e dez mil réia. 

·- Os documentos são -o seguinte telegramma do Alegre : 
··"Alegre, 9. - F rancisco Monteiro, collector estadual, está em 

Carángola, licenciado. Jagunços 01-dem Presidente Marcondes colle-
ctoria abandonada. - Franc.Vsco As~." 

O outro é o telegramma .de Santa Luzia do Oarangola: · 
"!Santa Luzia Carangola, 14. - Vicente Peixoto _ aqui aJliciando 

jagunços diaria 5$ para Alegre. - FldrrentiJno." . · . 
Estabeleça-se a relaçãõ entre as funcçõea do collector, que· é hcen-

ciado para engajar capangas, alguns com a diaria de 5$ ·e 10$, e 
veja-se .que quem ia pagar estes capangas era a arrecadação da col-
lectoria. 

Dir-se-ha que estes telegramr:nas são passados, fornecidos · por 
adversarios para uso ago~a e impres.são publica. A olygarchia, porém; 
se:r:npre praticou assim, como se vae 1 vêr. ·' · 

J.á antes, quando tivera .de organizar e allicia:r capangas, a oly-
garchia lhes fixara uma diaria que foi paga pelo Estado. 

·Mas ha pouco referi a V. Ex. que se haviam perdoado val'ins 
Etmtenciados para incluil-os na policia. V. Ex. encontra agora a se-
guint-e narração: 

-"Foi ,sob o seu dominio "nefasto que cahiu, varado por bala, J nsé 
Bernardino, um pobre homem do povo, hone&to, trabalhadoy e que 
apenas tinha o ·defeito para aquelles escuros tempos de ser opposi-
cionista. · ' · 

O hediondo assassínio, praticado em pleno dia e em uma das ruas 
mais frequentadas da Capital do Estado, encontrou ilma autoridade 
zelosa, o ·Dr. Diogo Vasconcellos, que cumpriu estJ:ictamente o seu 
dever. · 

· O matador, preso em flagrante por essa autorida:de, recolhido ao · 
xadrez do posto policial e .regularmente processado, algum tempo de-
pois recebia do Governo J eronymo a recompensa da sua extranha per-
versidade, emquanto o Dr. Vasconcellos era diplomaticamente afas-
tado do logar que dignificava e ia ensinar menino.s em um coUegio 
particular no Cachoeii·o · do I tapemirim. 

Cordolino ( assim se chama o scelerado), procU1"ado para a neces- . 
saria intimação pelo official de justiça ás ordens do juiz .do · crime, 
Dr. O'Reilly de Souza, amigo, correligionario e parente do Conde 
Jeronymo, Cordolino não foi encontrado na prisão - ·deram-lhe fuga 
com a mais flagrante e desfaçada parcialidade, deram-lhe passagem de 
trem para o Cachoeiro do Itapemirim, deraii).-lhe, finalmente, pou-
sada. na celebre fazenda Monte Líbano, , onde . viveu emquanto quiz . . 

Eram sem conta os crimes cle,sse· jaez e ainda nos lembra qus:! o 



Tenente Oleto Lyrio, da policia lacai, passou pelo desgosto de se vêr 
castigado injustamente só porque, mandado. em commissão ao sul do 
Estado a: abrir inquerito sobre o he-diondo assas<>inato d{l um infeliz, 
arrancado -á priaão onde se acolhera suppondo ficar mais garantido, 
apresentou relataria minucioso demonstrando com testemunhas incon-
testes a responsabilidade< do proprio delegado de policia e de políticos 
influente::; da localidade. 

O rela.torio mandou-o archivar o então Chefe de ·Policia, Dr. La- · 
fayette Valle, e o Tenente nunca mais se pôde aprumar no seu lagar, 
até ·ser exonerado acintosamente. 

São ainda d.essa época negreg~ada os barbaroa espancamentos sof-
fridos por :Manoel Corrêa Dantas, dentro do seu proprio lar, a horas 
mortas da noite e sem attenção aos gritos lancinantes de sua esposa 
com{) de duas üinocentes filhinhas, por José Sette, obrigad·o a fugú.r 
para :Minas, deixando haveres." 

·Esaa fazenda· do :Monte Libano é da família do Conde Jeronymo 
:Monteiro. -

O véso ·deste partido é ju·stamente de violencia. E'' fórma antiga 
de luta. Agora ha a registrar as feitas á imprensa, j·á no caso de 
Vict.oria, onde foi sitiado o jornal e foram baleados jornâlista.'! até 
se ent~garem á prisão, já em muitos outros casos de violencia, entre 
oa quaes poderia citar um que comprovo com telegramma recente, 
ante.rior ao facto do Café Ideal, João Freitas, pelo celebre Capitão 
Ramiro e muitos outros, em que diversas familias tiveram de aban-
donar as suas -casas e refugiar-Se nas m.attas, perseguidas pela policia 
do Conde Jeronym{) :Monteiro. 

O .SR. T·ORQUATO :MoREIRA - H a aqu-i no Rio de Janeiro mais 
de 300 pessoa·a refugiadas e, no Estado de Minas, mais ·de 400. Em 
Santa Luzia do Carangola ha mais de 300 pessoas que não podem 
voltar á sua terra. · 

O :SR. YAuRrcro DE LACERDA - Dir-me-hão que os da Victoria 
são fantasticos, ma~ eu convido a um confronto enh-e esses de 1916 
ne.sta cidiuie e o qúe -alli se passou em identica-s condições em 1911. 

Vejamos em 1916: · 
"Victoria, 23. - Vimos presença V. Ex. nome Congresso Legis-

lativo Estado, na qualidade Deputados eleitos, narrar factos occorri-
dos esta noite pedir garantias sociaes contra inauditas violencias 
praticadas pelo Governo Estado. H-ontem, primeira-s hons· noite, _ come-
çaram circular boatos terroristaa entre quaes suppressão luzes, espingaT-
deamento Oppos.icioni-:>tas, de facto oito hOTaS noite OOSSOU COmp'Jeta-
mente luz cida-de; rompeu policia enorme fuzilaria. Foram: interrom-
_pida<> comm.unicações teleplionicas, estabel~ceu-re então p·anico ~ral, 
ficando cid-aode dominada durante toda noite terror espalhado pela 
mes1p.a policia numerosos assalariados Governo movimento rompeu 
quando no Hotel Inteiuaciomil se achava Dr. Pinheiro Junior em 
visita varias Deputados, ficando todos que o acomp-anhavam impo.asi-
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bilitados regressar 1oesidenci.a,s. Dmant&J toda noite edifício Tarde, 
orgãó opposicionista, foi espingardeatd:o. Hoje, seis· ho.ras, Ilumeroso 
contingente policial cercou edifício redacção, officinas que continuam 
sitiadas sem mínima garantia para empregados, .redactores, _ immi-
nencia empastelamento. Todos e.stes factos foram praticados Go'Verno 
para impossibilitar hoje posse D:r. Pinheiro Junior e Alexandre Cal-
mon, Presidente e Vice-Presidente eleitos do Estaodo, sendo forçados 
empossar-·se edifício particular. Pedimos V. Ex .. urgentes garantias 
vida. Continúa terror. Saudações. -- J d(Lquim Gwi:rrvarães, P residente. 
- FllaVIio PMsoa, 1 o Secre-tario. - M1ai-i,o Aguirre~ 2° Secretario. -
J,O.;r,qtuim Lyrio, Vice-Presidente. - Deputado'S: lAIJiz Amleirico. -
Arthur Víelloso Terra Linn:a. - Oelso CalmiJn. - SaMO/TTI,I3mo Vieira 
Macluulo. - Ildefd,nso Mliranda Rocha T'O!Vares.- J. Dullca AguàP,r.-
Jos-é Esprindola. - Pl:uula Md,raes. - Arrthwr Co•wftiYn}ltà. - A'ldan'O 
P:aava. - Arattjo S'ilva. - Serafim T~ourcio." 

"Victoria, 23. - Confirmo telegramma passado nosaos amigos 
cong'ressiSitas soib.re innominaveis fHJCt<>s vã.o se desen:roiando nesta 
cidade desde honteÍn. Telegraphei hontem urgentíssimo· Presidente 
Republica. Tarde continúa cerca,da amigJOs estão caaa incommunica-
veis. Reooiamos ainda maiores horrores. A Ordiem jornal governista 
termina hontem artigo seguintes palavras: "Para que insiste o Sr. Pi-
nheiro Junior, ~m pôr o seu respeitavel nome um epitheto zombeteiro, 
o ·de presidente .de bobagem. Deixe-se disso. Volte a .seus quieto-s propo-
sitos de estudo e medicação, abandone os máos amigos que o cercam; 
não vá atraz de cantigas nem de palavras, convenc;{a-se de que no 
paolacio presidencial de Victoria, .S. S. não tomará as.sento. E' -P.resi-
sidente _·do E-atado ó S.r. Dr. ·Pinheiro Junior, e quem tem palacio, 
dinheiro e forçàs, tres elementos •de que dispõe o <Senador Bernardino." 
- Depu'tado Paulo." - -

Victoria, 25. - Acaba ser 'preso Oapitão Terencio RoBa, director 
gerente T,arde, que está com lvabea.s-ccArpus requerido desde ·h ontem 
Juizo Federal - Deputado Paulo MrRlo." 

"Victoria, 24. · - Acabo de assistir do edifício do Telegrapho 
arrombamento da porta entrada da Tarde, meio ma·is de cem pessoas 
que a·dmiram este acto de verd-adeira tyrannia. Desde hontem que 
homens estavam lá foram retirados pretexto arrombamento por arm·a:a 
já corre Juizo Federal pedido habeas-corpus favor redactores que não 
podiam entrar no edifício. - Deputado Pa7/;lo Melki." 

"Victoria, 20. - Sinto-me impo-tente não · disponho dt- ~!ementos 
evitar pertU'rbação ordem em face numerosa força ás · ordens do Go-
vemo Estado que como amigo .sabe chegará ultimo extremo conooguir 
seus fina. Já me entendi autorida·des sobre desemba:rque Pinheiro que 

· prómetterain maior empenho manter ordem, não devemos entretanto 
confiar. Considero temeridade vinda · Pinheiro desde não conte apoio 
garantia federal. Acabam estar commigo Tihiers, Arthur Cardoso, 
Aguirre, que me descreveram scenas alarmantes praticadas policia 
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frente sua,g residencias 4_aando incorpm·ada levavani manifestaçã<> 
Bernardino. Inf;}lizmente aind'a continuo enfennD impos'3ibilitado ca-
minhar. Sau•d:ações affectuosas. - Regima.ldo Teixeira, Capitão do 
Porto." · 

"Victoria, 24. - Continuando falta segurança sua familia (de 
Dioclecio Borges, Deputado) t:egue hoje para Villa Velha escola 
aprendizo,1 onde ficará com commandante Aguirre. Hoje haverá ma-
nifestação Be:rnardino, rendo :receiar cDnflietos; estamo0s sem tele-
grammas. - Deputado PKl!Ulo Mello." 

"Victoria, 23. - H ontem noite . cidade ás escura:s sob viva fuzi-
laria qrue ·ee prolongou até tarde cuja origem ainda ignoro. Familifl 
amigo sem novida:de refU'giada residencia Co-ronel Almeida. Mandei 
lhe .offerecer todas garantias em nossa casa. Sobre occurrencias hon-
tem telegraphei Ministro. Saudações. - Regi,111.(J,lr};o T ei:D6ira, Ca·pitão 
Porto." ( 

"Victoria, 23. - Sua casa (.do Deputado Di<Jclooio) tiroteada du-
rànte noite-, logo possa sahir darei informações. --:-- Claudro." -. 

" Victoria, 2·3. - Cidade anarchizada. Durante toda noite for-
niidavel tirotBio ruas, ficando cidade escuras. Tiodos nós ameaçados 
morte. "T-arde" diversas casas cercadas policia, numerosas prisões. 
Capangas Gove:-no carabinas hombros percorrem rua.<; catando oppo-
sicionistas. Peço p!'ovidencia.s garantir vida propria familia. Estam0'.3 
refugiad<Js casa Coronel Almei.da. Impossível sahir rua. Responda. 

C l!aiuil:io. " · 
O SR. MA URrar o DE LACERDA - E:>tas vioiencias ... 
Ü SR. ToRQUATO MoüREIRA - O Sr. José Bonifacio encontrou 

mais de 400 espirito-santemes em Santa Luzia do Carangola, que não 
podem mais re.3idir no Estado. 

O SR. MAumcro DE LACERDA - Em outros pontos, Sr. Presidente, 
factos se deram como o que narr-o; mas desejo ainda mostrar como 
antes já em 1911, naqruella mesma Capital, i~aes ocenai! se passaram: 

"Era o dia 3 de janeiro de 1911, que ficou assignalado na historio. 
politica espirito-santense! ... 

O Dr. Cesar Velloso, seguiªo por massa compacta de pov<J, quiz 
trepar a um palanque alli annado para uma festa qualquer. Vieram, 
pol'ém, <>perarios munidos de pesado·i! martellos e começaram de des-
pregar e demo-lir o palanque. 

Não era possivel ao Dr. Cesar Velloso orar dalli, prov-ado estava 
que não lhe o pennittiriam. 

N E. emergencia difficil em que nos encontravam os nem homem do 
trabrlho,' rm filho da plebe, viu além um caixão que talvez tivesse 
a brigado, não uma, mas dezenas de peças de fazendas 

O caixão foi considerado- um optimo achado para a occasião e em 
poucO's •oogundos ro-ls.va el1e até a entrada da praça, junto- do orado:r. 

Guindou-se ao pedeostal improvisado o nosso inditoso amigo, o 
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adoravel companheiro de prelios jornalísticos a quem· quizeramos invo-
car nesta :Q.ora solemne das reivindicações. 

Elle, po1~~' não nos attenderá , cerrou-lhe para sempre os quvidol3 
a Parca impiedosa e ·sombria, guiada pela mão sinistra de um 
facínora. 
. Q Dr. Cesar Velloso fazia o seu exordi{) reportando--se á Consti-

tuição republicana para cujo artigo garantidor da liberdade das re-
uniõe.s .appellava ferve.ntemente. 

De su·bito, um grito subversivo: era o -signal dado por um nevxo-
patha para a chacina gisa-d.a no antro da féra. 

Foi um chuveiro de balas na praça; mais de 200 tiros dispararam 
os beleguins do Nero de entremez, -e, quando amainada a tempestade, 
recollhidos os destroç.os dos vencidos~ mais de oito cid·adãDs uteis á sua 
Patri.a estaVIB.m feridoo e -alguns gravemente. 

Entre elles encontravam-se o Coronel Joaquim Lyrio, antigo Vice-
Presidente do Estado, antigo Deputado Estadual, antigo Governador 
da cidade a que prestara valioios serviços, tres d{)s seus filhos, Dr. Oro-
zimbo, José e Cleto- Lyrio; o Dr. João Pinheiro Junior, ex-Deptrtado 
Federal; Antonio P.Iinio de ·Ahneida, commer ciante cDnceituado, e J oa-
quim dos PasEm Pe.sca:dinha, velho empregado do commercio, homem 
morigerado e laborioso. · 

Emquanto assim matava por intei-medio dos officiaes Abilio Mar-
tins, José Vicente ·da Conceição, J oão de Barros, Ame rico do- Couto 
Teixeira e o celeb::-e R&miro Martins, emquanto dissolvia á bala um 
me.eting, o Conde dansava polkas e maxixes e o bispo lamentava o nu-
~er.o de ferido.s, por não e·starem mortos. . 
. Nestes succes-sos gastou o Governo mais de seis contos de réis 

em armas e munições vind-as da Casa dos Viajantes; tambem ahi appa-
recerani a·aa.ssinos contractados a 20 e 30 mil réis por dia e que desciam 
de Santa Luzia do Carangola, além -de outras violencias a-ssim descri- , 
p~: . 

"Era natural que não mais nos incommodaseem os cabeças de 
motirua acompanha•dos com os felizard-o-s contractantes de obras que 
mantinham turmas .de 80 e 100 homens, á custa do Estado, para os 
vandalismos do Conde. 

•Pois assim- nã{) aconteceu. A patuléa ebria e Eedenta, que vomi-
tava insult{)s aos opposicioni·stas, espancava e matava o que lhe cahia 
nas unhas, continuava o -seU' triste fadaria para mais uma vez fazer 
j1X3 ás boas graÇas do patrão generoso. 

A anarchia mantinha-se no seu auge e a aituaçã{) de apremiante 
insegurança permanencia. As embo.sca•das ainda se armavam aos hu-
mildes j{)rnàlistas que redigiram o periodico de combate Diarid, do 
P()VO, que o Conde Jeronymo diligenci{)u fechar lançand{) mão do 
proprio sU.borno dos operarias, e as ameaçadoras cartas anonymas ainda 
.~e lançavam á caixa do Correio. · 

Foi quando,· de regr:·e.sso .do· Rio de J a:ríeiro, ·alguns até com swas 
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famílias daqui afugenta'<las pela época do terror, diversos dos· nossos 
companheiros soffreram outras mais provações, vaiados e a<>sobiados 
até á porta d:as &ua·a casas pela garotada irreverente ao mando dos 
eternos espoletas dos governos, uns taes que querem enriqueoor .da noite 
para o dia. · 

O Capitão J oão Nune.c; Coelho, moço de sobra conhecido· pelas 
suas excellentes qualidades de caracter, commerciante matricU'lado e 
chefe de uma firma importante desta praça; o Dr . . ThierE Vello8o, 
juriL3ta de nota, autor de varios t rabalhos de merito, antigo Uiu1eT_ do 
Governo J eronymo no Congresso do Estado; o Sr. J osué Prado, tam-
bem commerciante acreditado, sacio de uma firma de grande conceito 
e o Sr. Capitão Maximo Bastos, igualmente negociante muito·· repu-
tado e considerado - todos e.c;se3 tiveram de p assar pehs forças cau-
dinas, tiveram de supportar a humilhação das formidaveia srrrri_adas." 

·Nem as senho.ras escapavam das violentas represalias feitas pela 
olygaTchia. D. J oanna Passoo, profeEsora publica, é afastada· do cargo 
sob accrraação de libertina e, apezar de sol teira, põe de la-do o prudor, 
appella para um exame medico. 

"D. Joanna Pa-ssos, profundamente abalada não tanto · co·m a 
demissão injm;ta mas com -a arguiçã:o perversa dos seus crueis verdu-
goo, poz de - lado o EeU natU'ral pudor de virgem e appellou para um 
recm~c;o extremo: o exame me.d·ico. 

· Es::e realizou-Ee com toda:a as formalidades da lei vigente e o 
sou laudo, firmado por profissionaes insuspeitos ao Conde Jeronymo 
representa a mais completa, cabal defesa da educaàora injuria:da, que, 
ajlezar disEo, não foi julga.da d·igna de uma reparação merecida." 

Outras foram perseguidas, demittidas. · 
"Dua•a outras professoras publicas, D. Adelina Lyrio Mullulo e 

D. Arminda Lyrio dos· 1S1antos, a primeira com 29 annos e mezes d~ 
serviço, foram igualmente victimas imbelleE sacrificadas á sanha feroz 
do torvo fid'B.lgo do Vaticano. 

Am·bas diploma:das. pela Ec;cola Normal do Estado, gozavam ambas 
do direito ·de vitaliciedade solemnemente ga:rantiodas pela sábia lei Muniz 
F reire, . de 1892, cujo di E.po.sitivo attinente ao a·asumpto consolidara-o 
o Conde Jeronymo no seu espavento1ao e bem pouco pro.ductivo decreto 
sobre a instrucção publica, quando, nas suas celebres fitas para enco-
brir a.c; grossas _maroteiras ,do seu desgraçado Governo, entendeu de 
macaquear grO'aseiramente o admiravel mecanismo do ensino 110 pros-
pero Estado de S. Paulo. 

De nada lhes valeu. porém, ás professoras apontadas esse seu 
inS()phismaw'l direi tu. Filhas e i·rmãs de . adversa rios do oiJ'garcha não 
podiam continu·ar á meS:L do orçamento, muito embora a :J.Omma dos 
seu.~ bons serviços elogiad<Js em .documentos incontestes. · 

Elias deviam ·-ser duramente, rigorosamente punida.c; uma vez que 
o pae e os irmãos os não podia reduzir á obediencia · passiva o Coude 
Jeronymo Monteiro. 
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E foram arribas exoneradas, com recurso apenas para o Poder 
J udiciario, que algum dia ha de repara.r a grave offenea soffrida. 

Não encerraremos este capitulo sem allrudir a uma outra profe·a-
sora publica, D. Fanny Gonç-alve.'l, igualmente immolada á bestialidade 
feroz ·do Conde do Vaticano. 

D. Fanny Gonçalves, senhora de todos acatada e respeitada pelas 
Emas peregrinas virtudes, tem; entretanto, a infelicidaoo de não Eer 
catholica romana, de pertencer á seita baptista." · 

Esta ·aenhora, afinal, a pedido do bispo, cahiu victima da into-
lerancia da olygarchia de batina, em uma remoção longinqu•a; dépoie 
rebaixaram-lhe a categ.oria para, por fim, põl-a em disponibilida.de, 
injustiça •que só foi reparada mais tarde pelo Sr. Marconde!3, depoi.; 
de provas da sua. idoneidade profissional e moral para o cargo. 

Como se vê nada faltava a essa olygarchia religiosa. 
Vejamos os factos recentes que nos prOip.ettem continuar esse 

impassivelmente até -aqui supportado e.<Jtado de causas. 
Um telegramma que tenho, relata que um adversario preso, detid9 

vid.lentamente, tentando evadir~e, foi tiroteado pela polieia e só "se 
salvou devido ao trem ter passado eni uma curva. Em certos logJarf.'s, 
essa ~nte entrava e cor1'Ía de casa em casa, procurando os adversarios 
para matai-os, ou sU'bmettel-os a violencias; em outros. chegou ao 
extremo de expulsar os chefes e varões da família, deixando as senho-' 
ras em caga como refens, condemriando paes, filhos, maridos ou irmãos 
a todas as fantasias de s'eu espírito alarmado; a todos os pavores que 
lhes pudegc;em acudir á mente, tendo sido estes, como disBe, forqadoa a 
abandonar o·s seus lares, deixando entre mãos inimigas e crneis, suas 
Eenhoras, suas irmãs, suas filhas e .'luas progenitoras. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Um verdadeiro inferno! E é pan 
uma situal}ão ~essa ordem que o Poder Legislativo· entende que não 
ha remedio. E', então, a fallencia do regimen! 

. O SR. MAuRICIO DE LACERDA- Outros são espancados na cadeia, 
e· depois de surrados, conforme o historico que tenho a.qui em ca1·ta. 
em grande numero, são substituídos por ·outros, i:rinumero~, que alli 
sã:o internados para o mesmo supplicio da surra. 

Estas violencias, Sr. Presidente, dariam uma longa lista, qué, para 
não tornar interminavel o meu digcurso, deixo de lêr na integra, mas 
estão todos elles documentados. -

Podia referir aos attentados e crimes, suas _ vi~timas e autores, · 
lagar da a~OTessão ou violencia, resumidamente, q11e a }!.ora ainda 
assim não bastaria; na Victoria, em 1Santa Luzia do Carangola, Santa 
Leüpold-ina, Mimoso, Gua1;apary, Itapemirim, -Alegre, Vianna, Piú~p.a, 

·Divisa, Espera-Feliz, Anchíeta, por ~odos os recantos ron~ou o baca-
marte da olygarchia, fuzilou ó punhal dos seus asséclas. 

Toda a sorte de violénCias contra as -pessoas, contra os cidadãos 
no Est·ado do E spírito Santo, foi praticada. 
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O SR. ToRQUAT() MoREIRA - E contra as propriedades tambem; 
diversas casas comme•rciae.s teem sido saqueadas. 

ü SR. MAURICio DE LACERDA .,-- Desta fórma, Sr. Presidente, de-
pois de mobilizas soldados e capanga-s, a cinco e ·a dez mil réis de 
diaria, por conta das collectorias estaduaes, os collectorea agenciando, 
o Governo d:O Sr. Be:nardino Monteiro, como o Govemo do Sr. Mar-
condes, tendo já perdoa-do a :3entenciado-s e os inclU'ido na força poli-
cial, chegou ao extremo de praticar actos de e'3pancamentos, de perse-
guições, de verdadeiras fuzilarias contra os preso3. ' 

Contra a imprensa nenhum attentado foi mais selvagem que o 
da Tarde, assim dereripto no telegramma do Dr. Pinheiro Junior: 

" Députado Dioclecio Borges - Camara dos Deputados - Rio: 
Victoria, 2'3. - Continúa angtrstiosa .situação jornal opposição 

cerca•do nem se permitte levar alimento ·útiados. Ninguem sente-se 
garantido dada e~-pecie indivíduos infestam cida,de. Hontem cedo go-
vernistas annunciavam interrupção luz. Isto secretario Lotar ouvir de 
Henrique Novaes. Existe em Arg1ollas forte destacamento lanchas 
guarnecida.s policia cruzavam bahia sem cessar sub-estaçõea postes con-
ductores ene.rgia :electrica vivem guardados força policia. Como pode-
ria opposição 1'8alizar · attent::l.do ~ Este não partiu de nós, tanto que 
com Dr. J osino commandante Aguirre muitos amigos quasi fomos 
surprehendidos na rua pela suspensão da luz seguida imme.diatameute 
fuzilaria. Vendo hora telegramma Marcondes dirigiu Presidente Repu-
l:lica verificara rapidez foi feita tal eorrespondencia deixando prever 
estive3~ü · preparado p:-éviamente representante Rwa constatou· calma 
Marcondes momento angustioso. Tal foi perturbação entre nossos só 
um telegramma foi ao Dr. Wencesláo. Dizem oppa.sição .atacou palacio 
Congresso, quartel não ,'3e recolheu um ferido nosso nem durando fuzi-
laria toda noite. Hoje pretenderam emprega-do tarde catraeiro Madu-
reira nenhum capanga nosso Tarde tantas vezes assaltada tem para 
àefender gente material Gymnasio S. Vicente Paula tambem baleado 
directores fizeram retirar a'lU'mnos ca~as famílias. Deputado Luiz 
Freita.s verificou honteni chegada grande leva capangas Governo. No 
hotel fui sur;prehendido pelos acontecimento.s ahi pernoitei; deitado 
Aguiar procurou-me casa T;niers durante minha ausencia lá ficou de-
tido, IJ8rnoitou ven-do Eerem forçadas portas durante noite officiaes 
Exercito não vi correr boato interrupção luz esta noite. Triste situação 
para quem sonha restituir nosso Estado regimen republicano. -
Pinheiro Jwr,ior, Pre·sidente Estado." 

A violencia chegou ao cumulo que nos apresenta uma carta, pu-
blicada no Imparcial, e dirigida ao Sr. Dr. João Luiz Alves. 

O Capitão Ramiro que nos apparece, na carta dirigid'a ao Sr. João 
Luiz Alves, pelo 1Sr. José Domingos dos Santos, datada de Mfonlio 
Claudio, em janeiro de 1916, daqui a pouco a Oamara vae saber de 
algumas de ·suas façanhas: 

"Exmo. Sr. Sena·dor João Luiz Alves. - Eu e minha família, 
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espancados, em nossa casa, barbaramente, pela: força command·ada pelo 
já ceiebre Ramiro Martins, ao mand'o dos miseraveis Monteiros, tendo 
os bandidos oorvido de minhas duas filhas solteiras em minha vista, 
dentro .de minha casa, estamos oom poder fugir; peço a V. ·Ex., na 
quali•d:1de de representante ·da Nação, pedir ao Sr. Presidente cht 
l:í.epublioo que tenha pieda-de deste povo, dando ga11antias individuaes. 

Todo3 os opposicionistas desta comarca estão se retirando· para 
Minas, na cida•dJe que fioa perto · de mim dons mil metros não exi.ste 
uma w familia alli, só ,i;e vê soldados e jagunços e o marido da agente 
do Correio, que está debaixo da or.dem do Ramiro, tendo levado tres 
tiros que ·não .acertaram. Tenha pena deste povo. V osso admira•dor. 
- José DominglfJs dos SOIIütos. Affon.so Claudio, 28 de junho de 1916." 

O SR. PAULO DE MELLO _:_ Es.."e official é tio do Sr. Jeronymo 
Monteiro. 

O SR. MAURICIO. DE LACERDA __:__ Sr. ,Presidente, mostrei a V. Ex. 
que a situação da olygarchia e8pirito-sàntense, antea e durante a luta, 
era a· .do mais desenfreado desmando contra os homens e contra os .seus 
~~ · . 

Esta situação persiste na mesma :rota, depois de empo·asar o 
Sr. Bernadino Monteiro, depois do parecer da Conímissão ·de Consti-
tuição e Jmtiça e ainda nenhum espirito-santénEe foragido pôde voltar 
ao seu Estado ... 

,O SR. PAULO DE MELLO - Depois de votado o parecer, será muito 
peior. 

O SR. ToRQUATO Ma.aEIRA - Nem poderá voltar nenhum .delles. 
O .SR. MAuRICIO DE LACERDA -- ... porque e·atão sob ameaça de 

morte. Capang~as e policiaes, armados pelo Sr. Bernardino, são enviados 
aos municípios e batem . ás portas das ·casa-s que ainda as conservam 
cerradas, para espancar as pessoa·s ahi residentes, attentando contra 
a :vi·da e contra a propriedade particular; e não se apo-deram só do:s bens 
monetarios, no desejo de augmentar o .seu monte de pecunia, mas che-
gam até .aos estupros os mais revoltantes, como sej:am o üe· duas filhas 
solteiras deante ·do.s olhos do se:u pl'Oprio pae! 

E a isso o Presidente da Republica, que açulou á hüa todos esses 
grUJlOS, a·ssiste de braços cruzados, sem uma pabvra, sem um pio, e a 
olygarchia do Espirito Santo responde com a basofia natural em quem 
se sente eterDJamente impune, pelos recursos que tem empregwdo, da 
traição e da subserviencia! E o Presidente da Republica se encontra 
deante de uma situção desta ordem: O Sr. Bernardino Monteiro tem 
sciencià que o Capitão Ramiro, parente do .Sr. Jeronymo Monteiro, 
invade a propriedade particular, ass-russi.Il'a, rouba e ·estupra; é, por-
tanto, um triolice criminoso. . . . 
. O -SR. Tc}RQUATo MoREIRA - Ha de ser, por isso, promovido a 

Major. · 
O SR. MAuRICIO DE LACERDA- , .. e o Presidente da Republica, 
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aconselha os espirit~-santenses que vão pedir garantias, a appellar para 
a imprensa!. .. 

O ~R. To.RQUATO MoREIRA - Depois de publicado o pare·cer, ·o 
unico jornal opposicionista que se ·editava no }•)$pirita Santo, de pro-
pried·ade do !Jeputa.do Paulo de MeH.o, teve de suspender a publicação. 

O SR. PAULO DE MELLO - Ainda hontem o seu director, para 
sahir da Victoria, teve de Ee fazer acompanhar pelo lnspector da 
.A.lfandega. 

O SR . . MAuRrc:ro DE LACERDA - O honra:do Relator . encarou por 
cima essa questão, como lhe competia fazer, na consulta technica ·qu-e 
se costuma dirigir ás Commissões, ma•s toda essa situação de facto, 
em que -se debate o Estado do Espírito Santo, não passou, entretanto, 
despercebida inteiramente ao Sr. Arnolpho · .A.zevedo1 cujo parecer, ás 
paginas 20 e 21, deixa vêr ·a sua impressão .sobre· essa perturbação da 
vida da Republica, traduzidos em palavras que os seus sentimentos 
do político, na elevada ewltura que tem S. Ex., haviam de fazer que 
escapas'lem da sua penna de Relato.r, não só como Ulp. julg~amento como 
tambem para re,salva moral de ·auas opiniões. Disse o Relator: 

. "Tenho passado minha vida publica na defesa sincera e convicta 
do .regimen feder:ativo, consagrado em no&sa lei fundamental, e a re-
cla.mar a honesta observancia de seus sabias preceitos e o rigoro&O 
respeito á suas ga:rantiaa de liberdad-e e de ordem. Mas incertezas e 
duvidas, sobre a estabilidade de sua boa pratica nos Estados, começam 
a inva,dir-me o animo." · 

O -8R. TioRQUATO MoREIRA- Uma especie de cordão sanitario que 
S. Ex. estabeleceu, para oafastal-o dos Monteiros. 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - Vou tratàr .agora, deixando ahi 
nestas palavra.s a opinião do R elator 1sobre os sU'écessos que referi da 
parte propriamente ·constitucional do assumpto. E confesso a V. Ex., 
S1·s. Presid·ente, que o faço profundamente intimidado pela valia dú 
alto espírito que dictou os conceitos e as opiniões exarada:a no parecer. 

O honra.d'o Relator, com o seu extremo cuidado anti-inte·rvencio-
ni.sta, no . seu parecer jurídico •sobre a questão, discutiu u'm por um 
d:os pontos levantado1a pela opposição espiri1Jo-Bifmtense ·nesta Casa; 
desde a in<fi.cação subscripta pelos Srs. Deputados Paulo de Mello e 
Dioclerio Borges, até o discurso do Sr. Torquato Moreira, em uma 
das sessões desta Camara, relativo á reforma eleitoral operada no 
Estado nas vespe.ras do pleito. · 

De passagem, sa.Iientarei que o honrado represent•ante do Espírito 
Santo, como o tran;SUmpto mesmo da indicação loE')O mostra, ·attribuiu á 
refonrua eleito.ra[ do Esta.do ·a clandestinid-ade, a inconstitucionalidade, 
e a immoralid·adre. · 

Começarei pelo ultimO ponto, Sr. Pre·sidente, porquanto em 1·ela-
ção aos dou"S outros quasi deixou juridicam~mte · esgJOtado o aSJaumpto o 
honrado Relator, si o .não deixou de todo. 

Tratava-se, Sr. Presidente, de um pleíto cujos · antecedentes c:i 
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fariam · apaixonado. O Governo do Estado te.rnia a acção catalytica 
exercida .pelo Pre5i.dente quando se collooa de uma banda ou de outra 
dos grupos que se debatem . 

.f;- ;situação espirito-santense tinha um Congresso, por assl.m dizer, 
unan1me. 

AB eleições de Deputados e de Presidente do Estado se deviam 
proceder conjunctamente, pela lei de 1910. Uma nova a:sembléa ia 
surgir, e qu&dquer acção do Poder Federal, podia. talvez impressionar 
o espírito do.s correligional'ios do grupo político dominante no Estado, 
a ponto de desviar da ·assemblléla que ia se1· eleita e reconhecida. maiol' 
somma de voto-s e maior numero de Deputa•dos para o lado justamente 
da opposição e que redundaria no reconhecimento do candidato que 
se contrapunha ao Sr. Bernardino- Monteiro. . 

Pois bem, vendo que o Poder Federal, com a sua ·declaração de 
apoio moral comb que .dava um encorajamento e operava um movi-
mento dos opposicionistas espirito-santen.ses para a reacção, o Governo 
estadual, o Sr. Marcondes, P residente do Estado, os seus ·secretarias, 
o seu chefe de policia, todos, emfim, que iam presidir ao pleito, de-
vendo, pelo espírito da Co-nstituição e pela essencia das nossas leis 
republicana·a, cereal-o de garantias, eram partidarios no pleito, eram 
chefes de facção, indicaram candidatos, faziam preleções diarias, edi-
tavam artigos, tudo que em uma campanha partidaria póde fazer o 
Governo, que devia Eer nessas campanhas o. garante da ordem, da 
liber.da-de no exercício de todo•s os direitos, mas qu.-a tomava de &ntemão 
o partid-o de um g:upo para, justamente em um choque com outro, 
.ser naturalmente parcia-L 

O SR. 'IIoRQUATO MoREIRA - No tempo do Imperio, o Conselheiro 
Mafra, como Presidente da Província, esc::-eveu um cartão a um chefe 
local ped·indo apoio para a candidatura do Sr. Ohriatano Ottoni. Pois 
bem, esse eartão chegou ao conhecimento do Senado do Imperio e só 
por is:o foi annullada a eleição de Senador e o Conselheiro Mafra 
processado pelo mesmo Senado. Na Republica, o S.-. Marcondes e os 
seus auxiliares fazem tudo isso, e o Congresso cruza ·o3 braços. e declara 
que não póde intervir, porque só merece respeito essa supposta g:trantia 
constitucional, a autonomia dos E'stados! 

O S. MAURICIO DE LACERDA- Ahi, vou tomar um pouco o partido 
do Relator. Acho que o nobre Depu.tado vae concordar comrnigo. 

O illustrado Relator, com o seu espírito .de jurista, fechou-se ·dentro 
da analyse jurídica da que·stão, e, como daqui a pouco direi, difficil-
mente, posta a questão no-s termos em que foi collocada, ao seu exame. 
S. Ex. si poderia tir.ar uma conch:.:Jão diversa, com outro methodo de 
analyse, havia de tirar sempre uma conclusão approximada desta, de-
pendendo, ahi sim da sua critica, e, sobretudo, d·a sua apreciação das 
questões, do seu c:"Íterio individual, a conclusão final. Por isso salientei 
-logo de principio o lado moral da questão , e comecei, nessa ordem 
de consi-deraçõe.$, presidida por essa grande preoccupação de definir 



por e-asa face a materia e tirar todas as consequencias da mesma, coiri.e-
cei jU'stamente pelo .pleito em si, isto é, pela q_ue.stãa do · E spírito Santo 
coma se desenhou, e comecei salientando a intervenção do poder 
publico espirito-santense no pleito, sua influenciação e, portanto, a 
presumpção de que os opposicionis.tas iam se bater com os g{}verni•atas, 
mas, privados das g~arantias que deviam cercar o seu vot{}, a sua liber-
dade, · 11;3 ;SUas pessoas, no exercício dos seus direitos politicos. 

E' fóra de duvid.a que soffreram restricção e ameaças aos seus 
düeitos ; e que soffreram nó.~ vemo.s nos documentos a. que acabo de me 
referir a incontestave.l prova. O Presidente do Estado, tendo tomado 
o partido de . uma facção, tratou, não mais de fazer uma ca•bal•a elei-
toral, mas de se armar para intimidar, porque, po1litico inexperiente, 
essa é a natural tendencia dos 'homens pouco educados na vida política, 
amedrontar os que os contrariam. Elle tratou de se armar, como já 
demonstrei, e começou a praticar um regimen que em politica se chama 
de terror, alistando crimino.sos na ' policia, enganjando capangas, 
creando nas paragens mais ou menos roceiras do interior do Estado 
a impressão de que tudo ia :aer a ferro e fogo. Quem fez -a política 
eleitoral comprehende qual o al~auce de uma attitude dessa ordem. 
Pois bem, Sr. Presidente, armad{} assim, não se limitou ,simplesmente 
a esse apparato que já por si apavora a massa eleitoral. Não: foi 
além: ExerceU' em quasi tcdos os municípios com extrema perversi-
dade a ;SUa acção; fez espancar muita gente, que nada cedia á ,simples 
demonstração de f{}rça. E m numerosos municípios a população das 
cidade~ teve de fugir para o matto. Jfamilias inteira~ se abrigaram 
nas fllorestas. Em muitas cidades,_ os qhefes varões das famílias foram 
expulsos, ficando como refens, como fi•adoras, mulheres, mães e irmãs, 
para, em qualquer emergencia, pagarem por qualquer violencia que 
elles em retorção ·pratica:asem contra os governist·as. . 

A população do Espírito Santo como que se tornou nomade e, 
perseguida, corria para Minas e passava a fronteira; mas alli o 
Sr. Francisco Bailes obtivera cem praças da policia mineira para 
tomar a passagem aos fugitivos . 

O SR. ToRQUATO MoREIRA- Perfeit-amente. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - N e.~sa ordem de acção, o Presi-

de·ste Marcondes executou o seu plan{}. 
O SR. ToRQUATO MoREIRA- O correspondente da Epocct, enviado 

á Victoria, lutou com as maiores difficuldades par.a sahir, precisou 
vir por Minas e gastou sete dias na viagem. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nessa situação política arthite-
ctada e fomentada pelo Governo do Estada, veiu se ferir o pleito. P•ara 
justificar e.~saa medidas a situação local accusava o Governo Federal 
de partidari{}. De lado a J.ado a mesma accusação. 

· O. Governo do Estado, que tinha a assembléa em mão, procuTou 
se garantir de uma renovação, até certo ponto alarmante· para elle, 
do mandato dos Deputados, e, portanto, do mandato da propria as3em· 
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-bléa, e fez votar ahi uma lei~ po!' um processo âe fraude mais cr1m1-. 
. noso, do. que sophismar _uma lei, afaetando-se da lettra expre<>Sa para 
as entrelinhas, es fez votar no seu Congresso uma lei que o nobre Depu-
ta·do pelo .Espírito Santo, Sr. Torquato Moreira, demonstrou· que não 
passou pelos tramites legi:sferativos , como sejam redacção, di,scussão, 
etc., conforme se pratica em qU"alquer corporação legislativa. . · 

Esta delibel'ação, esta lei jámais veiu a publ·ico em seus termo,;; 
expressO"a, explícitos. ·· . 

Vinha um nuinero indicativo. O nobre Deputado p.elo Espírito 
Santo dahi conduiu: Esta lei, que já fôra feita para surprehender o 
eleitorado, que, entrando em execução, com um effeito até certo ponto 
1·etroactivo, era de.stinada a jugu1ar a manifestação da soberania espi-
i.·~to-santense, ao mesmo tempo que ia garantir o reconhecimento de 
poderes por um movimento mais ou menos ardiloso da chimica elei-
toral . .. 

O SR. To·RQUATO MüREIRA- Isso ~esmo diaoo o Relator. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- ... es.ga ·lei tinha fins verdadeiro-

mente immorae.s, porque era uma lei adrede, uma lei ad hoc. 
. o· SR. ToRQUATO MOIREIRA- E' como diz {) parecer. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Estou repetindo as expressões do 
parecer. 
· Es&a lei foi prep·arada unicamente para o fim de garantir ao 
(Joverno, si a sua apparelhagem de compressão militar, e mixta civil-
militar de seU'.~ . capangas não conseguis.ge espantar todo. o eleitorado 
opposicionista, <:onseguir uma apuração e uma . verificação de poderes 
conforme os interesses e os deaejos daquelle Congresso e daquelle par-
tido, que possuía o Congresso e que fiwra aqueilla lei. 

Essa lei, portanto, moralmente, até certo ponto, está cheia de 
. peooados. Vem o nobre !Deputado pelo Espírito Santo e accrescenta: 

"E' clandef'tina, porque, conforme S. E'x. leu e o honrado Relator 
trans-creve em to•das a:a sessões ·do Congresso, não ha uma só . em que 
se diga o que essa lei .determina, de sorte que M Deputad·os a esse 
Congresso muitos delleE talvez não ,soubessem. 

O ,SR. ToRQUATO MoREIRA- O 1Sr. Manoel Monjardim é um delles. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Accrescenta o Sr. Deputado Tor-

quato Moreira que o Sr. Monjardim é um delles, o qual de facto votou 
a lei, mas ignorava o que eUa dispunha. 

·O 1SR. To:aQUATO MoREIRA - Só soube tres OU' quatro ·dias de-
poi'3 della ·estar sanccionada. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E .só veiu a saber que objecto 
tinha aquella deliberação, que votara, quando publicada pela promul-
gação do Presidente no orgão official e tres ·ou quatro dias depois .d:e 
approvada pela Assemb1éa. Foi então que o Deputado :Mor:.jardim. 
eséreveu a carta .dizendo que tinha sido surprehendido com essa lei que 
não conhecera através dos tramites regimentaes. · 
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O .SR. ToRQÚATO MoREIRA - E tinha c-omparecido diariamente 
á·s .se;asõe.s. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO- Thnho uma certidão da A:asembléa, 
pela qua! se ' verifica que o Deputado :Monjardim não se achava pre-
rente ás sessões em que foi votada a lei. 

O SR. 110RQUA'l10 YoREm.A. - Não acredite -V. Ex. na certidão; 
nas actas elles :f.azem o que entendem. · 

E, si me permitte o nobre orador uma declaração, devo dizer que, 
quando fiz o meu discurso e affirmei que easa lei tinha sido votada 
clandestinamente, no dia immediato me encontrei no ponto de bondes 
da Companhia Jardim Botanico, com um tachygrapho desta Casa, que 
fazia o serviço stenographico no Espírito Santo e este, me 'deu para-
bens pelo meu discurso, dizend·o: doutor, é exacto o que o senhor diz: 
fui tachygrapho no Congresso do Estado e o mesmo se deu coni a 
reforma da Comtituição, ·que era feita em palacio e as notas vinham 
depois para mim, afim de organizar a·s actas. 

Esse profissional trabalha nesta Casa e isto mesmo repetiu no dia 
. seguinte aos Srs. Deputa.do Dioclecio Borge:.;; e Thomé Reis, l'edactor do 
Imparcial. · 

O SR. DrooLEOIO BoRGES - E' exacto. 
O SR. JI<IAURIOIO DE LACERDA - Temos, portanto, de raciocinar 

com ·as tres hypotheses : .a primeira, da dandestinida.de por ter vindo 
apenas publicado durante as sessões um algarismo correspondente á 
lei eleitoral, e não o texto da mesma; a segunda, levantada pelo 
Sr. :Monjardim, de qU'e de facto elle não tenha votado sinão por nu-
mero e haja sido surprehendido com aqwella publicação d'a lei, porque 
estivera presente áls sessões; a terceira, de que o Sr. Monjardim não 
esteve presente ás sessões. 

Temos assim a discutir a primeira e depois as duas outras, porque 
ellas poderão ter apparencia de prejudiciae.s entre •ai, mas não o .. são. 
De facto, o Deputado Torquato :Moreira exhibiu á Camara um trans-
umpto of!icial das oossões da Assembléa Espirito-Santense, em, que 
veem os resumos, sendo o projecto de lei indicado por simples algaris-
mos; está provada a primeira hypothese. 

1Sobre esse facto o honrado Relator opinou, e daqui a pouco entra-
rei no exame mais minucioso dessa primeira hypothese, pelo que peço 
licença para passar ás outras. , 

Ha o depoimento do Sr. :Monjardim, em que .diz que esteve pre-
sente ás sessões, votara, não ,sabendo que lei era aquella, e ficara sur-
prehendi•d'Q quando ella fôra publicada. O honr:adiQ Relator tem em 
seU' poder a certidão pela qual se prova que o Sr. Monjardim, não com-
pal'ecer.a áquella sessão. · 

Tomemos a certidão. Ella· é vemiadeira - admittamos - que o 
Sr. :Monjtard!im não •compareceu ás séssões; mas, si elle não ·compareceu, 
não podemos acceitar, dirão os mais exigentes, o seu depoimento re.fe~ 
rente approvaçãiQ do•s dive11sos actos e dive:nsas modalidades, por que 
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<passou essa lei, recusando á parte relativa a elle ter· estado p1·eeente·; 
devemos, portanto, :recu,~ar tudo. Pois, vá lá, roouso. A certidão é 

-verdadeira. Mas isso não affecta a verdade transcripta no parecer do 
illustre Relator, isto é, que a lei votada foi por processo rn,éramente 
numerico·, ·Eem o seu texto nem contexto, p<>Tque isto está dito no orgão· 
official; o Sr. Torquato Moreira exhibiu documentos e ninguem apre-
sentou prov.a em contrario. Houve reforço •de prova que foi a declarar 
ção do Sr. Monjardim, Deputado ·gpvernista, dizendo que tudo era 
wssim mesmo, gue elle assistÍila a sei!Sáo e .assim ti~-a sempre votado. 

Oon~ra esre reforço se levanta a certidão da A.ssembléa, rn,as a 
prova ·ae divide em duas: a documental e a testemunhal. 

Di•rem o.s ·tratadistas de&de Pessina até os .mais consummados !la 
theoria da prova, que a documental sobreleva de muito a testemunhal. 

· Âs razões são de tal ordem e de tal fórma curiaeE que até mesmo 
segundo tratadiatas italiano, j•á não .se discute o vaJlor dJa prova do-
cumental sinão de vez em ·quando fazen.do uma referencia a ella quando 
conjugada a dos depoimentos. 

•Documentalmente está provado, . rem documento em .contitario 
que invalide o exhibido. pelo Deputado do E1api:rito rSanto, que essa lei 
passou em :a[garismo-; ninguem conhecia seu contexto. AgJOra, depois 
dessa prova a opposição espirito"38.ntense fez mais a seguinte testemu-
nhal: o· Sr. Deputado M<mjanlim .disse que a.ssistiu ás sessões e con-
firma o que o documento refere. 

Ahi vem .a testemunha confirmar a vali·d·ade do documento par·a 
prova de que de facto nas ses.sooa essa lei tinha passado por .algarismos. 
Vem a situação es·pirito-aantense, e, por ooTtidã-o, verdadeira vamos 
dizer1 affirma que o Deputa.d'o Monjardim não esteve presente ás ses-
sões. Que inutiliza isso? Inutiliza a prova testemunhal do Deputad<> 
M.onjardim, que diz ter assistido ás sessões. E visto qu~ effectiv.amente 
o facto se dera como o ·comprova o primeiro documento; que se não 
infirma como invalide ·documento que não é attingido pela certidão que. 
só visa provar contra a testemunha Monjardim, em Uirul ver.dadeira 
contr.ad~·'Cta feita -ao seu depoimento. 

Voltemos, portanto, á primeira hypothese. A primeira hypothese 
ficou pro.vada, isto é, que de facto nas sessões a lei passou asaim. 

Diz o Sr. Torquato Morei·ra que é clanoostina tOd:a a lei· que n:as 
discussõ~s, nos pareceres, e.mfim, na sua existencia; na Gua elaboração 
legislativa, nenhuma vez se exhibe no.s seus contornas, no · seu objectivo. 

Devia ter sido expoota ao Congresso, ma.s não o foi nos .Seu:s termos, 
porque justamente - é o lado moral da questão - o Governo, com 
os seus amigos na .As<'...embléa tinha em mente fazer esta ffirrpreza á 
opposição. ' 

Em direito parlamentar (digo assim porque hoje o direito v·ae se 
sub'dí.vidin-do, tomando diversas ramifi-c-ações e temos, verbiargratw o 
direito das minas, e em breve teremos direito carbonifer(} e outras 
mocblidL-de.s bellissimas, com que ·os bachareis arrevistas vão ~nfeitando 
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a sciencia do direito) em .d~reito pa:rlamentar não b:averia a olandesti-
nidade da lei - diz agora o illustre Relator com grande proficiencia, 
e eu concordo -scientificamente com o .Relator no seu parecer, ne~te 
ponto - não haveria clandeatinida.de da lei só pela falta de sua tran-
scripção illegal, ~la 1ma exposição totarr, em. seus termos, durante as· 
deliberações. 

A clandestinidade não é da lei; mas das deliberações sobre a lei. 
Si o Oon~s.so . se reuniu publicamente, suas deliberações ~>ão publicaa 
em bom direito. 

Clandestinas sãQ as deliberações toma:das sem a devidia pub.lici-
dade, salvo nos casos, muitos re.strictoo, de sessões .secretas, casos pre-
vistos pelo Regimento. Si a lei foi votada em sessão publica, não póde 
ter caracter de clandestinidade. 

A appaTencia de clandestinidade, obselV'll. o Relator, dada á lei 
eleitoral do E'3tado do E spírito Santo, por não virem todos os aeuoa 
termos rem expressos, não procede. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - A publicação dos trabalhos da As-
semblP.a, o resumo das sessões deve trazer, ao menos, a indicação do 
assumpto de cada projecto; entretanto, a relativa a esse projecto, 
trouxe a~na'3 o numero, sem dizer do que f.e tratava. E as acta-s inte-
graeoa dfu'l oossões ,'3ão publi~adas com seis mezes de atrazo. 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - O facto a que me estou 1-efecindo 
se póde dar, Sr. Presidente, porque os Regimentos das AssembléaB, 
que razem leis para ella·S e para os :respectivos Est.a:d:Os, determinem 
que a:ssim sejam votadas ·as leis, ou, ainda que não determinem que 
assim seja, mas tambe:m não determinem que assim deixe de ser, tem 
sido tolenada essa praxe .de em,enda, mesmo de projecto de lei, e espe-
cialmente de emendas ou proje·cto de lei em cauda de orçrumento, .deda-
l'ar apenas como .'36 verifica fre·quentemente nesta Oamara: fica revo-
gada a lei tal. 'Não é bem o caso dlo Espirito Sa:nto, como d!l.'qui -a 
pouco irei demonstrar, m&"'mO porque todas as questões offereoem 
differentes modalidades, dependentes do meio e de outras circumstan-
cias. I!· Jl·'ll l' 

Diz o nobre Relator que isso é pertinente á soberania ·dia Assem-
bléa danJo execução ao seu Regimento e em muitos regimentos está 
exarada "'ssa fórma; que não houve, portanto, uma violação regimen-
tal, como dizia o nobre Deputado pelo Espírito Santo; tão pouco a lei 
era clandestina desde que o proprio Deputado preopinante confessa que 
as sessões eram publicas ~ não clandestinas. 

Ooncurflo com S. EX.: a lei, juridicamente, não era clandesl!ina, 
porque as ·sessões foram publicas, nem houve violação do Regimento, 
e, quand<l houve.sse - ainda vou concordar com o digno Relator -
ás assembléas oompete a apreciação ·.da execução dQ oou Regimento, só 
ellac~, unica e exclusivamente, teem po.der para deliberar como para 
modificar e interpretar e mesmo antes da douta opinião do Relator, 
já o .Suprem{) TribU'n!al decidiu em uma questão de h4beas~co1JYIM, em 
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que se fez referenda ao facto ·de· haver uma delegação do Poder Legis-
lativo. ao Poder Executivo - facto ainda mais grave, inconstitucional 
- e tambem violação do Re-gimento; o Supremo Tribunal considerou, 
primeiro, que a praxe tinha estabelecido russim, •que não se verificav!l., 
portanto, a inconetitucionalidade inquinada, e, segundo, quanto ao 
facto que se allegava de ter havido vi"Olação re~mental naquelle ponto. 
s_obre •que versou a indicação do.s Srs. Paula Ramos, Barbosa Lima, i! o 
principal accessorio e do accessorio principal, etc., não po.dia o mesmo 
Tribunal entrar nesse exame acerca dia lei, desde ·que esta era regular-
mente votada e promulgada pelo poder competente. .,... 

Mfin:na, pois, o Sr. Relator que não procede a arguição de clan-
destina, tão pouco a de anti-regimental, desde que o Regimento não 
prohibia essa fórma de votação; e que, quando. tivesse havido violação 
do Regimento, não competiria •aO Congresso nem siquer ao Poder Jud·i. 
ciario, salvo em casos excepcionaes, decidir da irregularidade do pro-
cesso da vota~ão, porque seria isso, visivelmente, ent:nar pela esphere de 
outro poder. 

O nobre Deputado pelo Espírito Santo., porém, trouxe outro argu-
mento; ess·a Lei tinha effeito retroactivo, porque, diese S. Ex., dispoz, 
ao adiar as eleições, sobre mesas eleitoraes, sobre actoa eleitoraes, sobre 
acto.s politioos, que já vinham sendo inicia,dlos ou esboçados, sobre o 
imperio. de uma lei anteriór. 

A retroactividade das leis é uma questão muiti,asimo delicada para 
ser e:x;aminada por m!éra supposiçã(). Era. preciso que de facto e31sa lei 
retrogagisse, retroagisse eontra direit() adquirido em virtude :de lei ante-
rior. O principio da :retroactividade pareee ab.:."''luto em nossa Consti-
tuição, mae soffre em alguns pontos excepções, como na lei penal; entre-
tanto, Eempre adm'itte que é absoluto e não admitte .excepção sinão nas 
leis penaes, e naquelles demais casos que todos conhecemos e c.;m os 
qtraes concordamos. Ease ponto, po-rém, ·não tem para mim capital 
importancia; o que tem -capital importancia é o encarado pelo l:J.onrado 
Relator. Juridicamente . . S. Ex. ficou optimamerite collocaclo: uão ha 

·duvida alguma sobre esses pont<m, são cada um de pe-r si a·quillo que 
<> honrado Relator 1analysou; .mas, como não ,se póde estabelecer um 
divorcio entre a expressão jurídica de uma lei •e o ·seu valor moral, 
porque seria admittir que uma lei pude3se . imperar violando justa-
mente a moral que é uma das bases phil01oophi'Cas do imperio de todlo 
direito, eu a:cho que a ·questão primordiaiJ., não é o Congres•SO verifica1· 
se essa lei foi clan.die,stina, jmidicamente fallando, si foi anti-regi-
mental; mas tomar conhecimento dos motivo.a por que não foi pública 
e expr~samente discutida no Congresao espirito-santense essa lei, e a 
ella ,ge estendeu o cuid.ad'O da olygarchia. 

Este é o ponto de vista principal. 
Que a lei contravenha esse ponto o proprio Relator concorda 

quando diz "outros defeitos te·rá a alltrdida lei estadual, e não poucos 
da tribu}la da Camara for.am apresentados:· mas o de ser · in~;,ti-
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túcional, por inobi:ervancia de preceitos d·a economia interna da Assom- · 
bléa que a votou, não lhe reconhecemos." 

Vamos vêr quaes foram os outro.s defeitos que à lei a que se ref"re 
o honrado Re-lator deve ter. Antes, porem, de passar á _exposição des..oes 
defeitos, convém notar que o Sr. Marcondes, em sua Mensagem, dizia 
que a lei eleitoral i3e devia estender em umas quantas providencia'> .e 
não mais devia ser mantida como estava. EEsas providencias, está 
cla1·amente expresso em -sua 'Mensagem, não deviam abranger o que 
a lei po_sterionnente pas.'3ou a ter, isto é, modificações es.senciaes no 
,processo eleitoral ; entretanto, como as Mensagens só.' valem por sug-
gestões legislativas não faço questão d;eate ponto para d~·bate. ··. _ 

N aturaJmente, Sr. Presidente, dos defeitos apontado,., pelo hon: 
rado Deputado Sr. Torquato Moreira, os que· mais avulta1·ailll ás vistas 
do Relator foram aquelles que o nobre Deputado deixou traduzidos no 
noticiar á Camara que os representante-a da Assembléa haviam de l'eco; 
n·hecer o Sr. Bernardino Monteiro fosõe como fosse, <lésse no que 
désse. -

Baseado nessa opinião, o lumrado. Deputa.do pelo Espir:ito Santõ 
traduzia, para nós; o que ellà púdesse significar, dizendo que toida ·a 
cautela, todo o e3Inero em manter um certo segredo Sobre a passagem 
de,'!Sa lei tinha -sido justamente porque toda a acção 1·eformativa em 
tomo da lei obedecia ·a este objectivo: o reconhecimento do Sr. Bernar-
dino Monteiro. Era, portanto, uma 1ei ad-hoc. - · · 

·Quanto á clandestinidade, se juridicamente o honrado Relator não 
a póde acceitar, evidentemente, Sr. Presidente, não estamos operando 
em um úibunal judiciario. Embora muitos entendam· que· o Congresso,' 
quando resolve sobre intervenções, deve Ee conatituir em tribunal poli'-
tico, o certo é que transf01"ID.ado em um tribunal político para a apré-
ciação de uma certa ordem ou categ~oria - de factos, o Con~esso, me-3m O 
quando a clandestinidade jurídica nãó estivesse definida, como sus~ 
tenta o Relator. havia ·de chegar a uma conclusão em virtude da quàl 
se pudessem allian<;ar os effeitoe moraes de uma Iei 'COm os seus effei~ 
tos j1rridicos, i-ato é, se pudesse, n!l. in.ter.pretação desse texto no julga-
mento de Slta vali'dade, decidir coin mai'3 amplitu& do que o Poder 
J u-d-iciar!i.o, porqu,anto nós somos por arSSim dizer · uni organism~J vivo 
do d~reito, não· 'a·gimos· m\ooaniC:amente, como a MagiStra.tlura na·s 
nossas interpretações, e, mesmo quando tenhamos de nos cingir á lei 
positiva, podemo.s examinar si esta não define, não exprime a &ituação 
moral nece3saria para lhe daT inteiro valor. 

O Oongresso Lfl.,g;islativo p6de, por uma .deliberação 'de ordem e 
natureza Snterpreta.tiva,• apreciar o valor des\Sa lei ·positiva: e a f !é 
deante ·do facto que então se pasS~a; introduzir modificações, natlil'al~ 
mente 'Provocado o Congresso pelas a.ttribuicões jurídicas em que um.' 
óu niai,._ relatores, como o honrad<J Relator d11. Comm.iSt>áo de Justiça , 
acaso fiquem; ante uin.a situaÇão de facto condemnada, mas ·que os 
~rmos express'().s das leis positivas não deixaram que a sua mão cau.: 
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telosa lhe fosse •aos gm·gomilos, e, ;segura ao·s dedos, a trouxesse . á 
barra do nosso ju:lgamento. 

Ora, Sr. Presidente, .dizia eu que .a opposição tinha contestado 
a··validade dessa lei, tinha mesmo apontado seus p-rincipaes defeitoo. 
e o honrado Relator de0idiu como um bom juiz; mas, como tribunal 
político, podemo.c; perfeitamente coadunar a decisão, nós, organi~:~mo 
vivo da lei, que somo.s,· ao objectivo e existencia de qualquer lei, isto 
é, evitar que lá, onde <l P'Oder Judiciario não póde decidir sinã<l no 
texto e com <l texto daro, pre-ciso, positivo da lei, esse texto em vez 
de suffragar o direito, vá justamente f!llbjugal-o.; e drahi vem a f'xi-
gencia do funccionamento do poder p-olitico-C<lngresso,, nas questões 
políticas·, em logar ·do funccionamento do P<l'der Judiciario. 

E~ 'certo, Sr. Presidente, que houve uma corrente que contestou, 
no paiz, a validad'e dos julgamentos do J udiciari<l nestas questões 
políticas, e · neUa está o proprio Sr. Wenoosláo Braz, ao passo que 
ou·tros '3US'tentam doutrina contraria. Pois bem, sem '[laixão, sem ira, 
exa,minada a questão - a attribuiçã<l ao Poder Legi.slativo de de·cidir 
dos casos· politicos, em logar de ser dada esta decisã<l pelo Poder J udi-
ci'ario, obedece justamente a esse cri te rio que acabo de salientaT: é 
que 'OS casos políticos 1aão eminentemente va·riaveis, ,soffrem, de a·ccôrdo 
com !1-S condições do meio, e .• ·sobretudo, com a.c; condições das pessoas, 
mutaçÕ€13 incríveis, surprehendentes, que o Poder J udiciario, n.a. ma 
machina, por· mais .dilatada que f<>Sse sua faculdade apprehens'Ora ·de 
to·dos esse·a factos, não poderia tão faci1mente averiguar, traçar e circum-
stanciadamente :definir e :resumir em uma sentença, eomo o póde o Legis-
lativo, que, funooionando na qualidade de tribunal político, quer dizer, 
commungand<l com a·s co·rrentes, oc; sentimentos, os desejos, as ten'den-
cias que 1aão o <lrglanism'O primeiro e 'O ,g-ermen de toda lei, está .~m 
condições de gravar, em uma lei que ia fica-r mumificada, toda a ma 
força, a sua puj.ança, intervindo com o verdadeiro vi~or da sua opi-
nião nesse assumpto, para a execuçã·o, no facto, daquillo que sempr<:> 
teve, em essencia, de presidir ao,c; text<ls legaes. P-or isso, repito, é 
que oo entrega ao Congresso a solução dos casos méramente politicos. 

O honrado Relator, se fosse juiz, não teria decidid'O com mais 
brilho nem com maior perfeição; mas, no ca·s-o, permitta ... 

-- O SR. ARNoLPHO AzEVEDO - - A nossa funcÇão é 'de juize!' poli. 
ticos. · 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - "Po1itie.os", accresoonto'll' V. Ex. 
-muito bem... · 

O -8R. Â.RNOLPHO AzEVEOO - Thmos, de fact'O. attribuição muito 
mais discrecionaria do oue as do Judiciario, ma~ não podemo-s deixAr 
de dar :a.s noasas decisõés de accôrdo com a Constituição e leis do 
Estado, sem o que feriri!!mo,c; a sua' Rntonomia. ' 

O · SR. :M.A.l:'RICIO DE L .A.CERD.Á. ~ Não -contesto. O nobre Relator 
llOUcord·a em que a nossa ·accão é maii'l di'screcionaria e em que nós 
funcciônamoa como juizes "politioos". ~{esmo assim, entretanto, pon-· 
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dera S. Ex., não podem<>s pa6Sar de oorto limite, que é aquelle que 
di~a ·O respeit<> para com a.'! leis e C<>nstituição :do ·Estado sobre o qual 
vamos resolver. 

-M-as, just·amente ahi é que está 'O caso em di~cussão - é que não 
se trata da execução de uma lei, e sim da ,.:;ua validade. 

O .SR. ARNoLPHO AzEvEDo - E esta é valida. 
- O .SR. MA URrem DE LACERDA - Perdão; aqui é que nos vam<>s 

separar, é precisamente onde· está o diss~dio. Não se trata de appli-
caçã·o de uma lei pacificamente valida de accôrdo· com as institui-
ções, que já tivesse entrado de qualquer modo em prati-ca, e que agora 
a <>pp<>sição espiritOt-&antense não quizesse cumprir. A questão é da 
propria validade da lei; mas esta, diz o honrado Relator, não se póde 
contestar juridicamente em virtude de tae,~ e taes motivos, ·de accôrdo 
com esses fundamentos e com essa ·ordem de considerações. 

Esses motivos, pc:H>ém, esses fundamentos e es.sa ordem de consi-
derações definidas pelo honrado Re1ato.r são aquellas que eu veria em 
uma sentença ju.dici.aria e ahi colheriam admiravelmente. 

Em uma ,sentença, porém, deste tribunal, que é, .S. Ex. o cos-
fessa, po1itioo, que tem de tomar conhecimento da lei, não para lhe 
negar obediencia, é oorto, si elabo:rada de accôxdo com as n'Ontras con-
stitucionaes, não para ferir a autonomia ~stadual, mas para conhecer 
do dissidio em •sua origem, isto é, ·a validade ou não da lei, tem de 
ser discuti'dos os argumento·s, de uma e de outra parte. 

Como? 
Como fez o nobre Relator simplesmente com a linguagem de sua 

provecta e profunda competencia de jurista? 
<Nãü. 
E' preciso ir até onde o honrado Relator diz que os tribunae.s 

politicos, como o nosso, levam a sua acção discrecionaria. Não negarei 
a·o honrado Relator o limite que traçou a respeito da acção do tribunal, 
mesmo político . 

.Si fe tratasse de uma lei sobre a qual não pairasse duvida, não 
iriamos a esEe exame; ma,s, em se tratando de uma lei s'Dbre a qual 
sé .. levantam todas .as criticas, precisamoo examinal-·as. 

S. Ex. examina o assumpto com a sua consciencia juridica e 
não . o quer examinar com ·a sua conscienci.a politica, como compete 
·a um tribunal poolitico, no bom senÜd'O do termo, isto é, na applicação 
'd.o direito á vida publica .social. 

E ahi, precis8.II!ente, é que cabe a applicação, que se deve fazer, 
dos principias que pr~idem ií. formação de todas as leis, é que cabe o 
estudo, ·que se deve tambem fazer, desses prin.cipios, no caso - e é 
o •actuáJ - ém ·esta fonn.a.ção enfermaram por fórma tal á lei, no 
seu contexto·, de uma invalidez moral, os capricho,s e as dete·rmina-
ções de ordem immor.al que o CorigreSS'O, tribunal político, discutindo 
a lei, não lhe póde re-conhecer sinão, de um lado, todo o percurso 
juridico, Hefinidamente feito de a,.ccôrdo com todas as regras, mas, 
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de outro lado, tod·a a política social -compromettida por isso mesmo 
que todo .aquelle pel''Cl!rso juridico só foi feito em meno,'lcabo da inor.al, 
da 'propria essencia de todas a!! leis. (.A1'11!ito bem.) 

· Is~o equivale a provocar uma decisão política, no •aentido technico 
do te.r:mo, e que consolide a expressã-o do direito contida no texto da 
lei, atravez justamente do que hu de ser eternamente a vida do proprio 
direito, .a sua ba·se moral, o fim social. 

Quantü á blllse moral, já vimos que o proprio Relator deixou sobre 
eUa uma reticencia. 

·Agora, qual o fim social ·dessa lei? 
Neste ponto, vamos eapecificar: 'O fim social ahi tem uma expreo-

são mais feliz, mais apropriada. Qual -o fim constitucional, politic .. •, 
republicano? 

Que teve a lei em vista a respeito do suffragio, sobre 'O qual quiz 
decretar um processo -para reger a .sua expressão, a sua collecção em 
urna-s, a sua apuração, a verificação do reoultado nos diplomas e nos 
poderes? 

~Este fim, ju:stamente, Sr. Presidente, é o que · aind;a mais con-
traposto á -lei fica, do seu ponto de vis·ta moral, isto é, o Congresso 
do Espírito Santo votou uma lei unica e expressamente para facilita'!' 
aquillo que .a força já não pudesse ter conseguido: um esbul:ho falsa-
mente jurídico e juridicamente ·disfarçado do proprio voto do eleito-
ra-do do Espírito Santo. 

D.ahi, .Sr. P residente, começar uma perturbação da vida republi-
cana do Espírito Santo. · 

O honrado Relator do parecer não sorria. Não vou chegar a e.sso 
capitulo da Comtituição, porque, inf~lizmente, tenhÓ sobre elle alguma 
cóusa a dizer que, embora desinteressante, cabe muito na questão. 
Não vou a este ponto. Houve uma perturbação na vida republicana 
do Espírito Santo e esta se tra.duziu do .seguinte Ínodo: a opposiÇão 
que de bôa fê, e aliás fundamentad:a nos mais altoo sentimentos de 
moralidade publica, negara valor a essa lei, procurou no ·di.a da elei-
Ção fazer uma 'eleição; mas a lei tinha protelado esse dia e co-mo 
as mesas eram constituída& de meaario-s todos da situação, este.~ não 

·compareceram, porque, diz o Relator, julgavam que a lei vigente éra 
aquella; mas eu ·aeredito que antes da lei e.sta.r decretada já elles se 
achariam avisados para não comparecer. 

Dá-ee a eleição, não na data fixarla pela lei de 1910 que a 
oppo.sição dizia dever vigorar ainda, mas na ·data determinada na lei 
que :a oppo&ição àcoima ·de immoral e· clandestina, e de nenhuma vali-
dade para obrigar quaesquer peosoas. 

Até e&sa data, diz o honrado Relator, a opposição vae praticando 
os aetos eleitorae.s de a.ccôrdo com· a lei qúe' ella inquinava de invalida. 

· O .Sli. ToRQUATo MoREIRA- Fizemos a eleição neSsa data, porque 
antes não ti:ve.Ínos mes.a,s; esta vamos 'ante uma situação de facto. · 

o ·SR. ~AURICIO DE LACERDA - Depois, na apuração, reunirani-00 
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duaos juntas apurad.ora:s, uma do Governo e outra da opposição e dahi 
se gerou a duplicata. 

Ha em primeiro logar o argumento, que a principio póde im-
presáonar, de que a opposição -espirito~santense praticasse ou tivffise 
procurado praticar seus actoo eleitor-aes de aecôrda com a lei qu-e ella 
inquinava de invalida. Bem examinado este argumento, deixa de im-
pressionar contra o acto da opposição para impressionar em um outro 
sentido exactamente em seu favor. 

V ou mostrar como os tribunaes políticos teem na sua esphera de 
acção, mais discrecionaria, como observou o honrado Relator, o reme-
dia para o mal. 

A opposição ·contestava a validade ·da lei, ma.s o facto é qu-e o 
pode.r publico do Estado dispunha de tados o-s mesarios a seu lado, 
pddoia negar-lhe as mes·as e não tinha a opposição onde depositar os 
seua votos: praticou materialmente o acto de votar quando achou 
mesas. 

O SR. T oRQUATO MoREIRA - Perfeitamente. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Si n ão, veja V . Ex. a especi.e 

de argumentaÇão que se tiraria dahi : o dolo· iria aproveitar o autor 
do mesmo, porque, tend-o ·o Governo feito u:ma lei com .dolo moral, 
tendo o Governo decretado uma reforma eleitoral que a opposição 
considerava immoral e clandestina, si a opposição, no seu ponto de 
vista, não comparecesee aos actos eleitoraes que o Governo, por força 
da machina que tinha Jll:Ontado, ;3Ó praticou de .accôrdo com a lei q11e 
a mesma opposição eondemnava, teria justamente fructifica!do a ma-
nobra do Governo, isto é, nem eleição de opposicionistas haveria. 

Encontrou-se a opposição deante de uma situação de facto. Os 
tribunaes judiciarios poderiam decidir que a oppoEiç.ão a•ssim, prestou 
obediencia á lei juridicamente; poderia protestar; mas prestou juri-
dicamente obediencia á lei. Um tribunal político, porém, que, depois 
de reconhecida a immoralidade âa approv.ação da lei, tem de consi-
derar e estudar esse argumento, da Ol;l!>OSÍção ter praticado o seu acto 
sob o imperio dessa lei, esse tribunal póde decidir de accôrdo com os 
fundamentos moraes de -seu voto, isto é, que a oppü'3ição, tendo ahi 
votado, nada mais fez sinão usar _do recu-rso unico que lhe cabia para 
poder exercer o direito maior ainda qu-e aquelle que estava mais ou 
menos delineado no processo eleitoral - o <lireito do voto.-; votO'Il 
de qualquer modo, de accôrdo mesmo com ·a lei inquinaiia de nullidade. 
porque só nessa occasião podia votar. _ 

O tribunal judiciario não poderia decidir por outra fórma sinão 
como decidiu o honrado Relator; ma,s o .Congresso, tribunal político, 
páde decidir pela fórma que aca·bo de indica :r; o Poder . .T ud·icjario, 
mesmo examinando es·se aspecto da· questão, nada ·a.deantaria, porque 
elle não póde exarar sentenças contra direito expreS'So; aa passo que o 
poder politico, por assim dizer, em cada •Caso de intervenção decide 
com direito proprio, definindo em cada um desses caso.s a latitudr; de 
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sua acção, a extensão do proprio acto intervencionista do CongresEo, 
que, em ca-da um dos casos concretos, legisla, pois que não ha lei 
orgànica, interpretando o texto da Constituição. E não é" s6mente 
aqui que não ha: é na · Republica Argentina, é nos E,r;ta-dos Unidos, 
porque {)1,3 partid-os político& teem interesse em que não haja . 

. o. Congresso Federal em cada um destes ca-sos decreta intervenção 
equivalente a uma lei, a uma interpretação; p6de, portanto, no caso 
decretar. · 

V. Ex. vae vêr que já o fizemos. O caso do Ceará, de que o 
ho.nrado Relator tem horror e que eu sou a co:ntra-gosto obrigado a 
citar com o mesmo horror, no interesse de minha argumentação, o 
caso do Ceará é typico; foi uma violação da Constituiçã-o Federal e 
Estadual a um tempo; a violação já não foi :mais da lei da A<asembléa 
CearenseJ mas da sua soberania; dissolveu-se uma .A.ssemMéa, depoz-oo 
um Gove!Jladt>r, isr;o ex-p;rJ,toritate prop'T'ia do P.residente da Repu-
blica de então, por abuso verdadeiramente dictatorial, digo sem hyper-
bole. Para consummar erase abuso foi preciso metter metade do Exer-
cito na cadeia e parte do paiz em estado de ffitio. · 

No caso do Ceará, o Congresso foi chamado a reoolver. Si o 
fizesse de accôrdo com o-s princípios judiciario.':l, isto é, unicamente 
com o valor jurídico da questão, o que o Congresso devia fazer era 
mandar repôr o Governador deposto, mandar reinte~rar em seu exer-
cício oo Deputados depostos, m-andar pro-cessar o dictador que dera 
aque1le golpe 'de Estado e decretar nova intervenção, porque a Consti-
tuição não permittia que o Governo interviesr;e no Ceará pela ÍÓTID.a 
por qu:e o fez, fen-do necessaria, repito, a decretação de outra inter-
venção no Ceará para executar essa lei. 

O Congresso, entretanto, deliberou com resalvas em ~randJa, 
deliberou sobre a doutrina d'O facto consummado. Deliberou como tri-
bunal jurídico, como Poder J udiciario ª Não : deliberou como tribunal 
político. Por queª Porque a nova intervenção no Ceará, ainda se 
achando o · paiz sob o imperio do ~i tio e dado o animo deslllbusado 
do di.ctador, poderia provocar agita,ção ainda maior, talvez até um golpe 
de Estado federal. 

Foram ou não foram os motivos políticos que dictaram a re.~o
luçã·o ª Decretou ou não decretou o Congresso sobre a eEpecie ª Preci-
samente funccionou como tribunal e neste caracter foi que decretou, 
que sentenciou sobre a especie. Quando delibera em ma teria .. gene rica, 
elle legisla; quando delibera sobre especie, elle julga. E como julga? 
Julga como ~ribunal político; tal qual julgou no CID30 •do Ceará. Era 
um caso político numa especie em que não tinha si-do sómente offen-
dida a autonomia d-o Estado, mas a propria Comtitu·iç·ão Federal; e 
elle não deci-diu judici-almente, porque não lh'o competia fazer; ad-
aptou uma decisão política, o que era de sua competencia. 

Decidiu mal a questão, ·a meu vêr; em todo o caso, razões polí-
ticas presidiram sua deliberação. 
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Vê o nobre Deputado como as distincções se accentuam entre 
o modo de jul:gar dos tribunaes judiciario.s e do tribunal po1itico ·que 
é. o Congresso. 

Bem, Sr. Presidente; feita a eleição, appareceu a duplicata. 
· Não vou examinar todo o parecer do honrado Relator neste ponto, 

não .só porque, •Sr. Presidente, o parecer é por demais douto, com<> 
em vista dos fundamentas que·.s. Ex. "deu- ao seu voto, para considerar 
Governo de facto e de direito o do Sr. Bernardino Monteiro, e nem 
siquer Governo de facto o do Sr. Pinheiro Junior, não havendo, por-
tanto, duplicata, para o parecer; porque na duplicata ha o poder de 
facto e o poder de direito em duas pessoas distinctas, Eend'O que no 
caso, para S. Ex., si o Sr. Pinheiro Junior insistisse seria apenas con-
siderado um insurrecto, um amotinado; fundamentos que estão pre-
judicado& porque em toda essa oroem de conc;iderações eu me separo 
:do illustre Relator em um ponto que julgo essencial, ponto em que 
S. Ex. acha que a noosa critica não tem outro valor senão o valor 
apreciativo, quando eu entendo que a nossa critica p6de ir até a um 
acto resolutivo na queatão. . 

Sr. Presidente, .não deixarei a tribuna sem salientar um ponto 
que é de grande valor para nós. Ha na Argentina uma Província 
que é citada na obra de V edia, a Província de San Juan, a quaL f Cri. 
victima 4o mesmo ca,c;o constitucional que a Commis&ão de Consti-
tuição é Justiça estabeleceu para o Estado do Espírito Santo. V. Ex. 
vae vêr lêr: "Havia aido pedida. a intervenção para a Província de 
Santiago dei Estero e o Po·der Executi'lo tinha enviado ao Oo-ngress.o 
os an~ecedentes no caso. Depois de "maduro exame" e de ter tomado 
em conta a natureza e o caracter dos succe&sos, deante doo respectivos 
documentos, o Congresso julgou que não se dava o caoo de uma inter-
vÉmçã<> nacional, no sentido d~ art. 6°, da Constituição." Com pezar 
viu o Congresso neste momento, dizia, quão deploravel é a condição 
política e social daquella importante Província, até tornar possível 
nella a producção !de aconteciment~s tão irregulares como os que se 
revelam no conflicto de que se trata. Mas ainda BJ3sim, não appare-
_cendo claramente o direito da intervenção, pensa o Congresso que o 
Gover:p.o Federal deve abster-se de toda ingerencia na política interna 
da Província de Santiago, esperando que a i:wtorieàade daquelles 
facrtos em tod·a a Republica tenha uma influencia benefica para regu-
larizar su-a situa~?ão á luz dos princípios republicanos." 

O. honrado Relator está vendo que seu parecer é quasi nasse ponto 
o que _ o Congresso Argentino 'deu a respeito de Santiago dei Estero. 

O SR. ARNOLPHO ÂzEVEDO - Apezar da maior amplitude que tem 
o direito de intervenção. Jla Argentina. 

O •SR. MAURICro DE LACERDA ~ Vou a esse ponio porque lá se 
le~slou e aqui se cop1ou. . 

O SR. AR.NoLPHO AzEvEDO - Nós nem copiamos; o nosso art. 6" 
é differente, tanto da Constituição Americana como da Argentina. 
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O SR. liL.uruoro DE LACERDA- E V. Ex. sabe _po.r que? Porque 
a Con;,stítuinte .surgiu no momento .de descentralização forçad·a, deli-
berou deante de um poder que não tinha a respeito de descentra-
lização, de Federação, noção senão de companhia e de pelotã<> e em 
preciso defender os Estados contra aquella união presidida pelo Mare-
chal Deodoro. 

Vê V. Ex., portanto, que o caso da Província de Santiago del 
Estero assim se rerolveu. 

O h<>mad<> Relator .deu um aparte que tomarei em consideração; 
era por esse aparte que eu ia afinar a,s minhas coru...~derações, mas 
preciso citar algumas passagens ainda, para poder tirar conclusão 
eatisfa<:toria, para mim, quando menos. 

E' verdade que na Argentina o principio intervencionísta é mais 
lato que entre nós; e na sua "Re-forma da Oonstituição Argentina!', 
Goncedo propõe uma modificação; o prin~ipio da intervenção na 
Argentina foi até ao extremo de oo basear em motivo de instrucção 
primaria. A principal divergencia, entretanto, vem de que nós auto-
rizamos a intervenÇão, para restabelecer a fórma republicana federa-
tiva; e na Argentina ella se dá para assegurar o exercício e gozo das 
instituições locaes. · 

Aqui e~tabelecemos que ll{)S Estados a . intervenção se daria ,sim-
plesmente quando não rutivessem de accôrdo com a Constituição 
Federal. . 

Varias foram as intervenções que se deram na Argentina; entre 
as quaes citarei as de 84 em Santiago, as de 95 e 98, tambem em San-
tiago, a de 8-7 em Tucuman, e a-s de 903 e 905. 

A ·de Tucuman em 87 é quasi a do Ceará. 
Isso de ordinario, se dava na ArgJJntina e o Presidente da Repu-

blica muitas vezes chegou: a intervir na política das Provinciaa, para 
fazel"as a seu modo. 

Os americanos, segund<> obraB de escriptores que tenh<>, apezar de 
sempre a luta se estender entre os d<>us partidos, Democrata e Repu-
blicano, cujo revesamento na política federal lhe dava um funccio-
mento mais sati<afactorio, tiveram o cuidado de acautelar a inte:rrvenção 
da União. 

O 1SR. ARNOLPHO AzEVEDO ::__ Lá, os Estado,s abriram mão d<l 
direit<> da soberania para se federarem. . . 

O SR. MAURIOl'O DE LACERDA- Dizia eu, que em Tu cuman, em 
87 a intervenção · foi identica á do Ceará. Mas, esse caso presente-
mente não interessa. 
, Posso, porém, citar outr<l, em 98, igual á do Espírito Santo, ÍgJ!la1, 
do ponto de vista de meu substitutivo. 

· Tinha aido assassinadQ um Sr. Deputado Garcia, por forças J?Oli-
ciaes. Não tinham nesse caso, diz o Sr. Gonced<l, ·a.s autoridades eido 
depostas pela opposiçã.o, não oSe tinha d'ado a invasão de uma província 
em outra, nem ninguem havia requisitado a intervenção ; mas con-
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si'derou-se subvertida a fórma republicana de governQ, pelo facto de 
ser a for~a policihl a exécutora do crime. · 

Toco, portanto, com este exemplo, a materia a que me refiro. 
Eatá no EEtado do Espírito Santo, pelo crime do Capitão Ramiro 

ou qualquer outro não reprimido pelo Poder Estadual perturbada 
a fól"flla de governo .repu:blicana ~ Em face da legislação comparada, 
da Argentina, se dirá que sim; porque lá se trata de uso e gozo das 
in-stituições republicana.g e aqui só se trata da fórma republicana de 
governo, de aécônio com a Constituição Federal. 

&nhores, em primeiro logar, vejamos qual é a d:ive1·gencia entr:e 
fórma republicana de governo e governo xepublicano. 

Oooley, na sua obra de direito constitucional, "Garantia de Go-
verno Repu:blicano", ·diz que · póde existir um g10verno republican<> 
com um impera·dor, ÍEto é, um governo que tenha vÍiaceralmente os 

·característicos republicanos, seja representativo, seja de livre suffra-
gio, etc.; o que é essencial para que um governo seja republicano em 
face da Constituição Americana, é que tenha a fórma de governo repu-
blicana, isto é, que a estwctura .d<> governo local esteja de accôrdo com 
a fórma republicana. 

Entre nós quem dieta a fórma republicana dos E stado,s é a Conl3ti-
tuição Federal, e aqui nã"O quero tocar na questão do Rio Grande, 
que nã-o cabe no momesto, mas qU"e terei de encarar quando ella tiver 
de se-r agi ta da aqui. · 

Si a Constituição Feder·al cogitou: ·de fórma republicana e não de 
governo republicano, foi para evitar justamente o que exâ.stia na 
Argentina, isto é, que, debaixo desse pretexto de garantir o US'O e 
gozo de _ direitos propriamente republicanos, o Poder Federal viesse 
a se iiD.IniJacuir na;S Províncias. E então decretou que devia ser a 
fórma de governo 1-epublicana, isto é, 'SÓ nos easos precisos de estalar 
·aqui ou alli uma barbatana que a Oonstituição Federal determinara 
dever ('-õtar em certo sitio, formando o arcabouço, a fórma repu-bli-
cana; E.Ó num desses casos poderi·a .ser feita a intervenção fede1'8.l. 

Nós, porém, cahimos no abuso contrario. Esterilizamo.'.! a Consti-
tuição Federal por essa interpretação, e, pelo exagerado cuidado de 
evitar .o interveneionismo desabusado e mesmo desmotivado nos Esta-
dos, fomos .até impedir que nos Estad<>s se pudessem fazer vigorar, 
mesmo depois de perturbados, violados, contrariados, negados, repelli-
dos, por· um Governo constituído, certos principio.s constitu'Cionaes, as 
gaMntias oonstitucionaes, como sejam as :de propriedade, as· de bens, 
as de liberdade do voto, etc. E' claro .que si a Constituição não tivesse 
todo esse cuida.do, nós teríamos ... 

O .SR. ARNOLPHO AzEvEDO - Uma Republica unitaria. 
O •SR. M.A.uRrcro DE LACERDA .:..._ ... no ft.."'nd'O, um.a Republica 

unitaria. · · : ' 
Mas, Sr. Presidente, o facto ~ o seguinte. E'. que adaptamos 

e.ssa fórma republicana como os Esta'dos Unidos, porém ellea tinham 
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receiel. (e sobre este ponto .. a these de Barraqu-ero é elucidativa) de que 
algumas das suas antigas Provincia:s, ·que faziam parte da aritigã 
Co]J.federaçã-o, viessem .a restabelecer a M.onarchia, e tinham ido na 
sua preoccupação de romper com 013 princípios dessa Confederação, 
ao ponto, não digo de retardar, porque os princípios eram adeantado.s, 
mas ao ponto de voltar os olhos ao passado, para o systema político 
inglez e introduzir na sua lei constitucional preceitos .d:o direito con-
stitucional não escripto da Inglate'r.ra. Nesse euidado apenas ~Se intro-
duziam algumas modalidades ou pecu-liaridades da propria. Nação, 
que assim adoptava os princípios basioos d:o direito publico inglez; 
e entre essas alterações estava, e não podia deixar de estar, visto a 
situação do Imperio Bnítannico ser outra, a providencia contra essa 
perturbação funccional que se podia dar no organi.<JIIJ,o federal ameri-
cano, pela reoompooição monar_chica de algumas das suas antigas Pro-
vincias. Então oo estabeleceu alli "a fórma repuhlicasa", como causa 
de intervenção. 

Na Argentina, como bem salienta Ba.rraquero, isso não se deu, 
não havia essa preoccupação; havia, sim, uma outra e por isso a 
Constituição foi mais intervencionista, introduzindo aquelle principio 
sobre o uso e gozo dos direitos republicanos contra a avas;:;aladora 
acção que o exame dos tCau:dilhos tinha espalhado sobre as suas Pr<>-
vincias, oomo fogo em cannavial: não havia garantias, não havia a 
menor re~alia, não havia -direitos respeitados. Era ·uma situação de 
facto revolucionaria, irregular e, sobretudo, tumultuaria. · 

A 'Üonstituição Argentina se fez então, sob principios muito 
intervencionistas ·Jogo,· 'O•'> quaes só foram modificados devido á recla-
mação •da Província de Buenos Aires, em 1860, porque, da polieia 
que o Governo Federal passou a fazer em favor do uso desse direito, 
tinha nascido uma especie de intromÍI;:;eão systematica, mais ou menos 
viciadora do regimen, até mesmo perturbadora delle, que o ia defol'l-· 
mando e transformando de Republica federativa em unitaria. 

Por Í.<Jso, a P1·ovincia de Buenos Aires, em 18·60, .reclamou uma 
apára a esse poder federal. 

BaNaquero estuda muito bem e brilhantemente essa questão. 
ü poder intervencionista fe'del'al, lá se dilatou assim, lá se pra-

ticou por essa fórma e vem sendo praticado mesmo depois do additivo 
constitucional reclamado pela Província . de Buen.9s Aires, JDOrque 
deste ainda citei e -aind-a lem'brei, conforme a obra a que alludi. os 
casos de 1898, 1905 e de 1908, em que a intervenr;ão se .praticou, como 
em Tucuman, ondé o Governador foi forçado a renunciar. Quasi sem-
pre a intervenção se dá alli para o que (}S argentinoo chamam "borrar 
el gobiern.o". . . . 

Assim como os Esta'dos Uni.doo tinham introduzido uma inno-
vação no_ direito publico _inglez, devido á sua estructura federal, e com 
essa re<Jt:ricção - fórma de governo - em vez de - governo repu-
blicano - distincção jã estabelecid'a na analyse de Oooley; assim 



cômo os Estados Unidos tinham eatabelecido, isso por. particulari-
dade-s daquella Naç-ão,· a Argentina teve de estabelecer varias modi-
ficações, conservou - governo republicano - e foi além - 11'3u e 
gozo dos direitos que esse Governo tinha por obrigação assegurar. 

ÜOITÍgiu-Ee mais tarde isto de um modo que ainda deixou g,rande 
margem para o p.rincipio intervencionÍiata. 

Pergunto, porém, eu: no caso do Espírito Santo deu-se justa-
mente a deformação do governo republicano~ 

Sim. A fórma republicana, ·na sua exterioridade - Poder Legis~ 
lativo, Executivo e J udiciario, tri-pa:rtidos, de accôrdo com a velha 
the;ge de Montesqll'ieu, transferida para o direito americano, porque 
este, bebendo nas origens inglez-as e a Inglaterxa vive·ndo o archontado 
politicp desse poderoso pensad.or, que foi Montesquieu, a União Ame-
ricana traruaportou a celebre divisão tripartid'a dos poderes para suas 
instituições. ~ a fórma republicana na sua exterioridade, não está 
prejudicad·a; a fó1"1rUL e;stá mantida, mas o Governo republicano, já 
demonstrei, de accôrdo com a leg·i·slação comparada, está perturbauo, 
.Porque algumas, muitas, ou quasi toda·s as garantias constituciouaes, 
aos cidadãos, estão .abolidas. (Mui to bem.) · 

<Não ha garantias de vida, de propriedade, de liberdade, de tran-
sito, e a machina administrativa, que .dá -ao ·Governo, alli, a fórma de 
.republicano, que o torna autonomo e inviolavel, funccio:r:a para mais 
e,streitaJ.:J.Wnte limitar essa expres.são de direitos do povo espirito-
santense. 

A Constituiçã-o N acionai adaptou a these "fórma republicana 
federativa"; foi até esse ponto: não qu:iz saber de a:doptar só "fórma 
republicana" para impedir que se viesse inte·rvir em qualquer dos 
Estados por direito proprio ·da União, s-ob a allegação de que a fórma 
republicana estava perturbada na sua essencia; ·COmo e;stá no Espírito 
Santo o Governo Tepublicano, no .sentido dos direitos que esae Govern-o 
g.arante aos sem concidadãos. 

Foi além: dete-rminou que só a "fórma republicana federativa", 
isto é, que só em face de uma pertU'rb.ação do systema, tendo em vista 
não o E,stado em si, onde se acha perturbada a fórma republicaua, 
mas a União, a propria União fo.sae intervindo para .restabelece.r o· 
nexo ·que este systema creara entre os Estad.o.s. 

Assim, a nQssa C-onstituição, sob o ponto de vista d'o Governo 
republicano, ·das ·~ar~ntias con.stitucionaes, é om'Íiasa no caso do· E'spi . 
rito Santo, porque dispõe apenas quanto ao caso de perturbação . ao 
·systema federativo, isto é, não olhando ao Clliao de um Estado isolado, · 
mas olhando o caso da Federaç.ão prejudicada por qualque.r atittude 
de um Estado isolado. 

A Constituiçãó neste pont<> é omissa, não dispõe, porque si di9-
puze,sse apenas para manter .a fórma repu·blicana, ella deixaria á inter-
pretacãD de seus executores, jâ não digo a margem que deixou a Con-
stituiÇão Argentina, mesmo depois 'ela delimitação que ·citei, quand·o 



deteTminow que se interviria pelo . Governo republicano, ella deixaria 
UJ:!?.a grande margem, como o . .Relator con~orda:, para as intervenções. 
" .,.~as, comõ a Constituição parece nã-o ter tido em vistà a inter~ 

venção. em . um E.3tad<;> ·po,r . pertur:bação não só do Governo republi-
. c~hl!, ,.: cómo da fó1·ma _reptlblicana, nesse. Estado, mat: a inte·rvenção 
em ·qualquer Estado por perturbação da fór.ma republicana federa-. 
tiva, em. relação .ao todo, succede que . a Constituição é ainda omissa 
nesse ponto, não ·delibera sobre situ;açÕes como esta que · se apresenta. 

Dll:.-se-ha - Mas então no n. 3 e.stará contida a outra hypothese 
"para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados". 

Mas .a nossa Constituição accres·oontou : "A' requisição dos respe-
ctivos governos'', · sempre afastando a União. ; · 

, Quando em um Estado ,se der ·a hypothese de ser o Governo jus-
tamente o perturbador da ordem, como no Estado do Pa11á, quando 
o .Sr. João Coelho organiwu · uma revolução contra a oppo . .úçãp, a 
1Jnião não póde intervir, porque é o proprio Governo quem está fuzi-. 
laudo Ilas praças sob o pretexto de que a opposição e.stá revolucionando 
o Estado. Como a Constituição teve em vista acautelar os Estados dos 
abusos da União, mas não olhou que .se podia abusar nos E rstados con-
t.ra .os cida·dãos, pa•ra os quaes os Estad_o!! são feitos ou ·axchitypados, 
deante de uma hypotheoo de·sta ordem não h:a remedio dentro da 
Qonsti tuição. . . 

O .SR. PRÉS~DENTE . - Previno ao nobre Deputado que está a . 
findar· a hora. · 

. O SR. MA.urucro DE LACERDA- Sr. Présidente, mais alguns minu-tos e concluirei as considerações que enfeixarão o moo d·iscurso. 
Para asse·gurar a execução das leis federaes dir-se-ha, bem, faça-se 

então um .acto do OongresEo decretando que em tal .zona do paiz, 
tal ou qual Governo é Íllegal ou não ·póde funccionar: será uma lei 
federal e o Governo Federal intervirá de motu proprioi. . 

!Só ahi a Ooll!stituição deixou margem; ma,s, ahi mesmo, o que 
se . presume é ·que se trata de uma lei federal vigente em seu pleno 
ÍJJ1perio, ·havendo violação por parte do Governo Estaduàl, e não 
de uma lei feita como o foi a da reforma eleitoral :do E spírito Santo 
ad hoc plj.ra dar logar a certo resultado. 

·os nossos constitu-ci-onalistas, portanto, na sua obcessão descen-
tralizado-ra, na defensiva, rwbretudo c-ontra o poder f~deral, pois que, 
na época, em que o Cong~re.sso fazia essa Constituiç·ão estava ·um tanto 
desavindo com o Chefe d'O: Executivo Fed-eral, cujo ini.peto militar, 
digamos assim, em ·assumptos constitucionaes; elle não seo enganou 
quando o previu, tr:at;:tnclo por isso de a:cautelar a obra descentrali-
zaodora, pois que foi victima de sua espada no golpe -de EEta·do que 
di.ssolveu o proprio Congresso; os constituintes ' faziam ob.ra momen-
tanea e nessa ol:J,.;e:.ssão. não tratararp. sómente de lançar os fundamentos 
da Federação no terreno abstracto. 

Esta~eleceram as relações· de c:ausa e effeito, de presenç~ dle 
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Marechal Deodoro com os delines,mentos dessa Federação; e por' ist<J 
ahi estão to•dos os cuidadoG contra a intervenção do Poder Fe.deral. · 

O SR. ToRQUA'.ro MoREmA .,......... Aliás easas circumstancias teem de 
iufluir em todas às deliberações de todas as assembléas. 

O SR. Jlt[AURICIO DE LACERDA ~ Como influíram sempre. · 
. Toquemos, porém, outros pontos . .Si a Constituição foi assim feita, 

si ella .é at.é omissa, si ella teve sobretudo essa preoccupação, de outras 
quuntas suas congeneres, do m<Jmento contemporaneo, d•e certas cir-
cumstancia-s em que nasceu, ~m que se gerou cada um dos seus capi-
tulas, pergunto : póde o ·Congresso Federal ser indifferente, dentro de 
cada um dez,ses textos a uma situação como a que se dá no Espírito 
Santo? Póde <J Cqngress<l :Federal resolver allegando a rigidez do 
texto dessa Constituição? P<Jrque ella é rígida, não é como a dos 
Estad<Js Unidos, que póde soffrer emendas-; a nossa póde SQffrer refor-
mas ou l"e~sã<J, e, rígida não póde o Oong~so additar-lhe emendas, 
não póde neste oaso, nem em face de outros tantos, fazer sinão uma 
revisão constitucional, pelo menos, para modificar eSEe ponto. 

Dir-Ee-iha que a revisão constitucional chegaria tarde; o cala:o 
chegJaria quando o doente. fosse morto de fome, ou a medicina quando 
eile ·defunto estíve,sse. · 

Mas si outros acreditam que -a Constituição é :rígida e que só 
uma reforma ou revisã<J poderá neste caso al<lançar como remedio o 
episadio do Espírito Santo, outros entendem que, por leis organicas 
se poderia interpretar, . regulamenta-r a Oonstituição; como muitos 
er::-oneamente tec-!lll .dito; como se ~e regulamenta,:.:e a Constituição -
e até a expres~ão é pe:6gosa, porque o Poder Executivo é quem regu-
lamenta. No legislar, porém, interpretando, ou no formular uma lei 
o-tganica sobre a Constituição em materia de intervenção appareceria 
o mesmo jogo dos partidDs políticos, que natur.almente teria intervindo 
ao ·nascer a Constituição, mas. ahi, não . podendo obstar que se _fijes-

_sem artigo.s sobre a intervenção, porque não era possível que sobre 
isso passasse ·a Constituição - a razã<J maior absorveu a men<Jr, a 
nntagem melhor supplantou a · desvantagem peior. 

Intervirã-o ~odos GS partidos, que todos teem de facto vindo a 
_intervir neste assumpto, · 

O Sr . . Gonçalves Maia apre.sentou, não ha muitoo annos, prGjecto 
sobre intervenção e muitos teem apresentado projectos ao Congresso 
nesse .sentido, mas os partidos systematicamente os afastam. 

Por rque? Porque, como nos E:stado.s Unid-os, como na· Argentina, 
e como em todos os paizes on'de :Constituições. dessa natureza vicejam, 
os partidos políticos teem interesse que, em <lada caso político, Q voto 
do Congresso seja mais ou· meno.s interpretativo d<> texto <lOri:atitu-
cional, e em lagar de uma . lei D1·ganica que limite easa intervenção, 
angusti<Jsame-nte, a certos capítulos e a certos tituloo, sem poder ultra-
passai-os, e.stá no interesse dos proprios partidoo que os termos conti-
nuem. mais genericos, ·_afim .de OOT dada a solução conforme cada caSo 
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emergente. Esses partidos quel'em que a esses caso.s .:~ejam acondiciona-
dos os textos consutucionaes de accõrdo com os seus interesse3. 

lJevo dizer que o ho-nrado Relator é um ido.s que fugÍI'Ilm a esse 
ponto de vista. V e S. Ex. que ren-do justiça neste ponto a seu criterio. 

Sr. Presidente, é impossível uma lei regulamentar a Oonstitmção, 
é impossível uma lei organica, é impossível evitar a pratica de ce1·tos 
actos sinão pela interpretação occasional. 
. O ponto de vista do honrado Relator:, é pela rigidez da lei, isto é, 
pelo prolongamento do cuidado a.nti-interv'encionista, que a Con.c;ti-
tuição teve de soccorn~r os :Esta.doo na sua autonomia e manter a 
Federação em •sua existencia descentraliza,da. O honrado Relator opina 
que a Constituição assim limitou o caso e 'fóra ;dos limites estl'lctos 
de sua lettra não é possível reme.dio, de sorte que o honrado Relator 
convida... . 

O .SR. ARNOLPHO AzEVEDO - No meu parecer convidei a oppo-
sição a lançar mão dos recursos ordinarios, que é recorrer ao poder 
competente. Uma vez que a opposição se .sente prejudicada em seus 
.direitos, deve lançar mão dos meios ordiniU'ios e legaes para a defesa · 
, desses direitos. Não convidei á revolu-ção, como V. ~x. affirmou. 

O SR. M.AURICIO DE LACERDA- Bem; o nobre Relator rleixrt postt. 
: claramente a impotencia 'desta lei em faoo de um direito; e, quando 
uma lei é impotente em face de um direito é aúomatico, não ha 
legislador que não opine, para a subsistencia do direito pela reforma 
da lei. Logo, si a lei con.atitucional brazileira é impotente para resol-
ver. um caso de direito, esta lt}i prf:ciaii e urge que seja reformada e 
revista, na parte, ao menos, em que esta. im.potencia a affoota, porque 
:do cq__ntrario, essa lei ,seria um corpo morto, ankylosado -dentro do orga-
nismo na·cíonal , lançaria o paiz em uma ve1·da-deira lethargia .. 

· O SR. ·ARNOLPHO :AzEVEDO- No meu aparte, dado ha pouco, fiz 
vêr que ha os meios ordinaráos para solver e.stes ca·aos sem necessidade 
de usar do meio extraordinarío da intervenção nos .negocias pooulia-
res -aos E'>tados. 

O •SR. MAUR~cro· DE LACERDA - Neste caso, os meios unicos eram 
como ·remedib, a: revisão ou a intervenção, pOl'que, de todo1a os reme-
dios, qual delles poderia -dar ao povo o exer cício, uso e gozo dos diirni-
-tos ·republicanos, sinão uma intervenÇão, pela _qual se pudes<>e evitar 
que um Governo, que nasceU: de um conchavo mais ou menos disfar-
çado, com os · ·interesses de politicoo conseguisse predominar contra 
e.sffis direitos? O meio era a.nnUllar a eleição, por exemplo, para se 
assegumr ao ·Estado ·uma successão presidencial legitima. 

O SR. · ÂJtNOLPHo· AzEvEDO - Mas V . . Ex. ha de concc;mdar que,· 
-si 'é um defeito a falt-a de recurso contra e3Sa exorbitancia, o defeito 
é ·do r~gimen repreSe-ntativo. Càntra os ~sbulhos, que o Oongres.so tem 
feito, dós ma-ndatos locaes, qual o recurso~ Nenhum, porque o Pode-:-
Legislativo é discrecionario na ·sua faculdade de reconhecer pOderes. 
AsólÍm tambem; na exorbitancia do Congresao do Espirito Santo, vo-
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ta.ndo a lei com inconvenienci:a para o intcres;;c publico, só ha um 
recurso : é o povo não renovar o mandato. 

E' o recurso do regimen representativo. · 
O SR. ToRQUATO MoREIRA- Coitado do povo! 
O SR. ARNOLPHO AzEvEDO - E' bem .de vêr que estamos fallando 

theoricamente. 
- O SR. ToRQUATO MoREIRA - Ha municípios onde temos a quasi 

unanimidade do eleitorado e ficamos sem um supplente siquer de 
governador municipal! 

O _ SR. MAURICIO DE LACERDA - A Constituição Federal é, no 
modo de entender do honrado Rehtor, impotente para Laso. Os meio'! 
ordinarios .'18 limitaram á intervenção, mas a intervenção é :repellida 
para esse fim, porque re di1-:á: que mais perniciosa era do que a pro-
pria predominancia do esbulho e tumultos que tenham presidido ao:; 
actos eleitoraes do pleito presidencial no EsLado dQ Espírito Santo, 
e que para a correcção a essa ordem de cowsas .'>Ó ha o processo ordi-
nario e verdadeiramente remoto do regimen representativo, da não 
renovação do mandato. 

Ora, isso é justamente responder com -a questão, pois que se está 
justamente dizendo que esse mandato não fÕi renovado e _que os que 
se apresentam com elle, eom o renovado, U':lurparam-n'o aos que dire~ 
ctamen'te o podiam renovar. Si a correcção unica é •se lhes não .renovar 
o mandato, e1la está burlada pela hJpothese examina•da, isto é, de que 
elles não teem o mandato conferido e se apresentam, falseando a fórma 
republicana representativa, uo uso e gozo desse m!l.ndato. 

Desta arte a questão se eternizará, não haverá .Temedio, nem o 
do eleitorado não conferir o mandato novamente, visto que, si esta 
é a solução no regimen representativo, toda vez ·que ease grupo quizer 
usará como agora :de·sse __ proces·so, com ausencia de qualque·r sancção. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDo - Admittido isso, nem a Constituição 
dará · remedio, mesmo porque o art. · 90 prohibe, quando se tratar da 
abolição de fórttna federativa. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Vê, po!'tanto, V. Ex. que, si essa 
Constituição. rigi.da, não ad'mitte emenda; .':li. não se pôde ·abaoluta-
mente produzir uma lei organica, porque isso equivaleria a sub-emenda 
e traria a revolta dos interesses partidarios de todos os tempos, no 
caso cor{creto, actual, essa Constituição, aue vê os problema·s por um 
aspecto inteiramente remoto, deixou de olhar para a emergencia como 
a que examinamo.':!. , 

Em face dos seus textos, uenhum remedio ha sinão aquelle que 
já mostrei em aparte que dei ao honrado Relator, porque os processos 
outros, apontados, não dão l'erulta;do. apenas renovam a questão, col-
locarn-n'a. res inteam, em todlls as eleições. 

A situação foi immoDal. O Governo é usurpador; é essencialmente 
ilesmand-ado, não tem caracterização republicana sinão a da simples· 
fórma do exercício do poder; é uma situação inteiramente condernnada 
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pOl' essas ·su-apeitas e J'eticencias do parecer, · si não em face propria:.. 
mente ·do texto positivo da nossa Oarta, em face e mesmo ao contacto 
de ~entimentbs puro.s de um republicanismo sem jaça. 

Sob este aspecto está condemna.da. 
Na sua situação de fa,cto lavrou-lhe a pnimeira condemnação a 

varia do Presidente da Repu:blica; na sua situação constitucional 
lavrar~--lhe-ha a ultima condemnação a Camara dvs Deputados. 

Agora, apezar de todo esse esforço e de tod-os · esses appello.s, uão 
Ee encontra remedio na Constituição como não se encontra remedio 
no exercício ·do ~oder Legislativo, para corni@.r um.a situação vigoro-
samen-te .marca-da na fa~ com todos esses •stign:nas e ella vae pe·rdurar. 

Si, depois · de · tudo isso não se le·vantar contra essa Constituição 
um clamor unisono dessa população esbulhada; si o sentimento revi" · 
sionista não encontrar, em hypotheses desta natureza, inspirações pa.ra 
te revigorar; si do caso presente não fôr tirada a illação que elle está 
a. reclamar; si ficar intangível a .situação do Estado, como a melhor; 
e a mais republicana e constitucionalmente empossado, ficará porque, 
cepois de COnfesSal'mOS a Ímpotencia de toda·s as .leis para garantir . 
rm direito - e foi sob este aspecto que hontem me referi ao parecer 
lo honrado Relator - só resta um appello que ao proprio cidadão, em 
p.lrticular, é dado o direito de lançar mão, a :resistencia ás ordens das 
autoridades . iilegaes ... 

O SR. DrocLE:cro BoRGES - Legitima defesa. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA _. - .- .. o direito que, em materia de 

rrganização política dos Estadoo, é dado ao conjunto dos cidadãos: 
rcsistÍJ:' em favor das leis postergadas pela significação fria e morta 
de um texto legislativo, lu-tar em prol .da significação viva e eterna 
do contexto do.s seus direitos. (Mui:to bem,· mwb.to b<em.) 

;Sr. Presidente, o que disse do caso do Espírito Santo póde não · 
caber dentro da logica constitucional, mesmo que ao seu serviço 6Steja 
uma ·dialectica poderosa. Póde não caber nesse caso o remedio da 
intervenção; poderá não caber porque nós resolvemas como poder tri-
bunalicio, investidos de to;das a:3 faculdades de interpretação judiciaria, 
quando devíamos prestar obediencia ás regras principaes dos tribu-
na~s políticos, para attender ás conveniencias sociaes e políticas do 
pa1z. . . 

. Poderia,. ST. Presidente, em toda essa ordem . de cons.ideraçõe.s 
nem um momento siquer apparecer a a.meaça de uma resistencia espi-
ritOt-Santense; mas, .si o povo d·aquelle Estado se curvar á · o;rdem do 
facto oonsummado; si pl!Ia a situação daquelle Estado a Constituição 
na.s suas . rígidas fórmas, não ·encontrar remedio neste instante, o paiz, . 
que .não tem a menor confianç·a no poder que assi111 vae ~overnar o 
Estado, ha de ter tambem a surpreza, no: dia da satisfação de com- . 
promissos que a loucura financeira accumulou, de vêr bater ás suas 
port-as, para a cobra-nçá da divida,· o credor estrangeiro. Nesse dia, 
o qwac não. quiz ,f~zer o Poder . Fe-dera,l pelo respeito á autonomia do 
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Estado, ha de fazer um outro J>O.der maior e externo, em desrespeito 
á propria soberania nacional. 

Não queremos, por simples receio theorico, violar uma falsa auto- . 
nomia, apenas architectonica do Estado do Espírito Santo, para qué-
brar as mãos dos que o delapidaram, que o empobreceram e como 
qu-e arrastaram a nossa nacionalidade ao vexame, mas havemos de -assis-
tir, já que a nossa bysantina organização política cerca neste momento 
a oly;garchia espirito-santense de todas as ga1'antias, havemos de a:s.~i& 
rir ao desrespeito, á violação de algo de mais alto, de mais nobre, de 
mais .·sensível e perdu:r-avel, qu-e é justamente nossa soberania e inde-
pendencia; de roldão na cobrança executiva de sua divida externa! 
(Muito bem; mrwito be:m. O orador é cumprimrl(mtado.) 

SESSÃO DE 12 DE JULHO 

'Ü Sr. 'Pedro Moacyr (*) - Sr. Presidente, não prete11dia fallar, 
mas um acontecimento, que julgo de bastante importancia, me traz 
á tribuna par& fazer ligeiras e enel'gicas consíderaçõe.~ em defesa do 
proprio decor~ da Oamara. . 

· O J O'T"TTJ(ll .rloj Oom)m\ercio e, segundo creio, o Di'lrrio do Oongres~ 
de · hoje constatam qua o Senado da Republica houve por bem consi-
derar já definitivamente liquídado o caso do E spírito Santo, e com-
municou ao . Governo ;daquelle Estado qu-e podia . niandan proceder á 
eleição de ·Senador, cargo vago pelo facto do .Sr. Bernardino Mon-
teiro haver perdido a sua cadeira de Senador com a acceit·ação do 
lagar de Presidente do referido Estado. · 

·E' profundamente extranhavel a attitude daqu~1le· ramo do Poder 
Legislativo c alta corporação da Republica. . . 

A Camara estoá discutindo, a esta hora, exactamente,· o caso do 
Espírito Santo. A tribuna foi hontem mais unia vez occupada brilhan-
te•mente pelo Sr. Deputado . Mauricio de Lacerda, e até agora não foi 
siquel' ouvida a pa1avra do illustre Relator da Comillissão de Consti-
tuição e Justiça; cujo parecer está em .debate. Outros Deputados, pro-
vavelmente, terão opportnnidade de direut~r o assumpto em defe·sa 
ou resalva das doutrinas e princípios que sempre propu~aram e que 
estão mais uma vez en1 jogo .a proposito do parecer sobreesse melin: 
droso caso de intervenção da União em um dos Estados 'da Federação 
Brazileira. FO"Sse, porém, como fo.sse, estando pendente de decisão da 
Camara, ramo essencialmente político do ·Congresso N acionai, o debate 
e a solução desta questão eminentemente .política, .não .Podia o Senado, sem desacato evidente ' e irreplicavel. . . . . . . . : 

( •) !DisCwrEQ proferidQ na 'hora dQ ex.pEdiente. · 
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O · SR. MAURICIO DE LACERDA - E' verdade. 
O SR . . ToRQUATO MORE~ - Muito bem. 
O SR. PEDRO MoAcYR - ... par-a com a O amara do-a Deputados, 

tomar a attitude que revolucion-ariamente torn.ou ... 
O 8R. MAURICIO DE LACERDA ~ Tumultuaria e desordeira. 
O ·SR. PEDRO M-oACYR - ... fóra ·de todos os princípios, de to-das 

as . praxe.s, ordena·das peh Constituição e pela alta cortezia que deve 
imper.ar sempre entre os membros e as duas c-asas do Poder Legislativo 
Federal. · . 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO- V. Ex. sabe que o Conselho do·a 
Do-ges resolveu tomar conta da Republica, á revelia nossa e de todos os 
outros poderes. 

O ·SR. PEDRO MoACYR ·_ Noto com crescente tristeza e revolta que 
varios -outros .elementos da politica brazileira se conspiram em um 
velado, em um mal velado programma para o effeito da desconceituação 
e enfraquecimento moral da Oamara dos Deputados, neste regimen. 

O SR. MAURICIOI DE LAcERDA - E do :Sr. Presidente da Republica. 
A con·spiração é gemi. 

O SR. PEDRO MoACYR - Ora os Presidentes. da Repwblica :de 
parceria com D Senado, ora o Senado de parceria com outros elementos 
que sobre elle actuam e dos quaes recebe alta inspiração, convergem 
no proposito profundamente hmentavel, da atrophia das nossas fun-
cções e da diminuição da dignidade que nos cabe pelo superior papel 
que a Oonatituição nos mandou representar no scenario dos destinos 
e da politica do Brazil. . 

O •SR. MAuRICIO DE LACERDA -- V. Ex. acc.rescente que para a el~i
ção :do ·Sr. Nilo Peçanha não houve o mesmo açodamento. 

O •SR. PEDRO MoACYR- Sr. P residente, é muito par·a condemnar 
a praxe, adaptada desde o quatriennio do Sr. Marechal Hermes, no 
sentido de se enviarem mensagens acerca de intervenções e outros as-
sumptos simultaneamente á- O amara e ao ·Senado. 

E ste precedente funesto e inconecto dá pelo menos um apparente 
motivo a esta coni:lucta que ag-ora temo:a o dever de verberar ao .Senado. 
Por que ~s Mensagens presidenciaes não são dirigidas primeiramente 
á Oamara .dos Deputados? 

•Por que são dirigidas simu-ltaneamente ao Senado e á Oam·ara e 
o-utras vezes, si bem me recordo. antes ao Senado do que á Oamara? 

O Senado, pelo espiri.to e peh lettra d-a nos3a organização política 
e c<mstitucional, é uma especie de tribunal de revisão, de emenda, de 
rectificação para as deliber·ações tomadas pelo ramo mais direct-amente 
representativo do elemento popular do povo brazileiro, que é a. 
O amara. 

o Senado OrglUlha de se proclamar pBrante a opinião publica como 
corporação dos embaixadores dos Estrudos, das unidades políticas que 
compõem a Federação. Ma·a é a Oamara que representa directamente 
a política brazileira, o povo b.razileiro, nas suas aspirações, no seu 
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interesse e foi por isto que ·a ~ Constituição, nesse ponto muito s.a'bia~ 
mente attribuiu á C amara a competencia privativa para ·iniciar os 
projectos que entendem mais de perto com a bolsa e com as economias 
do contribuinte brazileiro. 

Temo'a competencia privativa para o inicio do debate sobre mate-
ria orçamentaria; temos competencia privativa pa1'a muitos outros 
assumptos descriptos no texto da Constituição. 

J>ol' que não nos caberá, não nos ·deverá caber a iniciativa de 
assumptos políticos, delicado.~, melindrosos, como este da intervenção 
jla União na política de um Eatado da Federação, conforme as hypo-
theses ;dD art. 6° da Constituição Federal~ 

Quando ontras razões não militassem, de oTdem geTal, para que 
coubesse á 'Üamara a iniciativa no estudo das Mensagens presiden-
ciaes sobre esses a•3sumptos, haveria a do methodo, a da melhor coor-
denação e seguimento ·das discussõe.s e votação em cada mate.ria occor-
rente, afim de se evitar que 'ora o Senado, ora a Cama.ra tome uma 
tal attitu·de que torne virtu,almente absurda a continuação do debate 
do caso ~a outra Oa:>a do Congresso. 

O BR. ToRQUATO MoREIRA --Era o caso da Cama.ra- não discutir 
maia. O Senado já resolveu por si só. 

O SR. PEDRJO :M:oACYR - E' o que vae acontecer agora. Díscutü· 
mais para que? 

V amo.s suppôr que a Cãmara, na sua alta sabedoria, ponh!l abaixo 
o pareceT da Commissão de Justiça que mandou archi.v·ar a Mensagem 
dü Sr. Presidente da Republica. e que a Oamara, guia·da por uma nüva 
corrente política - e as correntes políticas são sempre muito muta-
veis, obedecem ás variações da atmoaphera, ás multiplas impressões do 
ambiente - vamos suppôr, dizia eu, que ·a Camara ponha abaixo o 
parecer da Oommissão de Justiça e decrete a intervenção ·no Estado 
;do Espírito Santo?! Este projecto, a·qui vencedor, vai para o Senado. 

·Como poderá proceder o ·Senado nesta conjunctura, senão I'espon-
·dendo á nossa decisão por um outro acto de audacia, de força e de 
inconstitucionalidade? 

Sr. •Presidente, terei oppo·rtunidade de, em perfeita união de vi.>tas 
com o nobre Deputado, Sr. Mello Franco, apresentar indicação ou 
remedio regimental equivalente para o effeito :de detel'minar que, daqui 
em .diante, as Mensagens presídenciaes sobre essa materia de interven-
ção e outros assumptos políticos congeneres venham, em primeiro logar, 
á C amara dos Dep·tltados ... 

O S!t. JusTINIANo n'E .SERPA- Não é preciso mai3 do que cumprir 
o a.rt. 29 da Constituição. 

E' questão resolvida desde 1891. 
O SR. PEDRO MoAcYR - ... o que seria aproveitar a jurispru-

dencia parlamentar estabelecida nesse mesmo sentido, e reforçada pelo 
texto constituciQnal a que se refere o nobre Deputa·do pelo 'Pará. 

O SRJ. MAURICIO DE LACERDA - A indicação oé· no eentido de reatar 
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11ma pratie~ legislativa interrompida. Portanto, é muito util no · seu 
objectivo. _ • 

O SR. l:'Enoo :Mo~cYR - Sr. Presidente, a Camara póde dar ao 
paiz sereno te-atemunho de que o humilde orador, que ora dirige a 
palavra a seus pares, no Il,lais acceso de todas as pelejas da opposição, 
nunca teve uma expressão de desreEpeito ou de descortezia, de gro&-
seria, quer para os collegas d·a Oamara, quer para oa Srs. Senadores. 
Discute. as suas opiniões, seus actos politicoo, seu criterio partidario, 
sempre _com a necessaria· elevação de vista e de ling,uagem ( apori.Jad.os) ; 
portanto, o protesto vehemente q :Je agora formula · contra a attitudfl 
do .Senado não oo entroza com antecedentes de exaltação ou de intem-
perança de linguagem, mas procura altivamente, dentr-Õ de comme-
didos termos, corresponder a um desagravo dos interes·ses, · da · digni-
dade e decoró da Oamara e d-a propria normalidade do regimen, que 
está brotando .d.a consciencia de todos e dos olhares de cada um daquel-
les que o honram com a sua attenção: (Apoiados.) 

·Não ha, Sr. Presidente, na &publica, felizmente para nós, nem 
deve haver corporação privilegi-ada. . 

Ba<ata de lendas e preconceitos num regimen que deve viver ás 
claras, que ee baseia em princípios nítidos e definidoo e que póde e 
deve a toda a hora ser discutido pelos governad'Os para saberem os 
que governam, como governam, em nome de que principio13 · governam 
e para , que fins superiores da collecti vidade governam. 

O . Senado tem sido · considerado, por uma certa e capcio.sa inter-
pretação da Constituição, como corporação privilegiada no organismo 
político da. Repu-blica, como uma especie de poder -superior á Oamara. 
Não ha nenhum texto constitucional aqui no Brazil e nos paizes em 
que deswaçadamente fomos buscar a · cópia do nosso estatuto funda-
mental, não ha nenhum texto, de doutrina e de direito publico ame-
l'Ícano que po.ssa justificar · esse privilegio, ou essa situação ei!pecial 
do Sena;d(l; ao contrario, ~e pelo exame do conjunto de suas attribui-
ções e competencia, pudesse haver entre os dous ramos do Poder Le-gis-

, lativo, um que tives:ae preeminencia sobre o outro, esta caberia á 
Oamara: dos Deputados. · 

. Pelo simples facto, porem, de desfructar o mandato de nove annofl 
tríplice do mandato dos Deputados e de não depender tão a· mimlo do 
eleitora;do e do povo ... 

O SR. NicANOR NASCIMENTO - Essa seria uma razão da preemi-
nencia da Oamara, que está mais em contacto com o povo. 

•O SR. ·PEnRO MoACYR·- .. :de ser mais ou menos parecido com o 
paria to de certas monarchias e realez8.13, pelo facto · de ter muito ma~s 
du que a Oamara as apparencias daqueUa asseni.bléa de Veneza a que 
o nobre Deputado acaba de se- referir, pelo facto de ser já considerado 
pelo povo hrazileiro, ·uma· disfarçada olygarchia ... 

O SR. NICANOR ·NA!>CIMENTO - A maior do paiz ... 
O SR. PEJ;)RO :MoACYR ~.Digo isso no bom sentido. O Senado pre-
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nobreza. Elle tem. simples e muito d~mocratamente as funcções que a 
Constituição lhe commetteu e que são funcçõe.s 'de revisão até certo 
ponto quanto aos actos da Oamara e sob outro ponto de vista actos 
muitos reduzidos, aliás, .da sua iniciativa e que lá dentro da esphera 
do Senado se ultimam, como, po·r exemplo, a approvação da nomeação 
de embaixadores, de Ministro.;; do Supremo Tribunal Federal -e outros. 

Nessas condições, .Sr. · Presidente, deixo ahi lavrado o meu pro-
.testo eontra a attitude do Senado, para que esta já tão moralmente 
enfraquecida Oa.ma1:a dos Deputados1 victima imbele de todas as 
accusaçõe'S justas Qu injustas, alvo de todo,s os libellos mais ou meno,s 
pel'versos de uma opinião não esclaTecida, recupere de uma vez a su·a 
posição, restaure a sua dignidade funccional, reaja e :readquira o papel 
que a Constituição da Republica lhe attribuiu e pondere ao Senado 
que elle tem-a mesma origem, tem comno.sco as mesmas responsabili-
dades perante o paiz, que é uma corporação em nada privilegiada e 
que deve tanto quanto a Oamara d(}s Deputad<>s vir do povo, agiT 
sempre legitima,mente em. nome do povo e trabalhar para o povo, e 
não . para· satisfação de interesses menos dignos deste ou daquelle grupo 
que se queira arvorar em feitor ou explorador da Republica. (.ll1Iwíto 
bem. O orador é cumprlumJentado.) 

O Sr. Paulo de Mel'Io - Era minha intenção, Sr. Presidente, 
começar hoje o meu discuT"so justamente pelo protesto que ha. pouco 
fez, eloquentemente, da tribuna, o Sr. Deputad<> Pedro Moacyr. 

·Rell.lmente, o Senado da Republica, considerando vaga a cadeira 
do .Sr. ·Senador Bernat'<lino Monteiro, não .só prejulgou o caso que 
nesta Oamara se debate, como deixou de cumpTir <> seu proprio Regi-
mento, porquanto nó parecer que foi lavrado sobre a qu~Js•.%o1 a respe-
ctivoa Oommissão, pel(} E.C ii. Relator, limitou-se a opinar sobre a indi-
cação apresentada pelo Sr. •Senador João Luiz Alves, esquecendo por 
completo a Mensagem do Sr. Presidente da Republica. - o SR. D:roCLECIO BoRGES -' E' o caso de perguntaT ·ao .Sr. Presi- . 
dénte ·si ainda está realmente em discussão o caso do Espírito Santo!! 

O ·SR. P .AULO DE MELLO - E o Sr .. Senador João Luiz Alves teve 
occasião -de, da tribuna do Senado, reque.rer que a respectiva Connnis-
são interpU'zesse o seu parecer sobre a Men·.;;agem do Exmo. Sr. Presi-
dente da Republica, . . · 

E' esta, Sr. Preú-dente, mais uma-face da ·questão, ·pela qual não 
foi encarado pelo :Sr. Deputado Pedro Moacyr o acto do Senado, e 
nós, que somos .solid:arios no protesto por S. Ex. levantado . .. · · 

· O SR. DtocLECio ·BoRGES - Apoiadó. .. · 
O SR. PAut.o .DE MELLO- •• .. não podemos deixar de reforçai-o,·.· 

quando temos para isto, além d'O mais, o ·motivo que acabo âe ·expender. 
O SR. To.RQÚ.Aro ·MoREIRA - O parecer ·da Oommi..ssão foi votado 

sem ter sid(} publicado e d.iatribuido. Foi lido, .imm.ediatamente dis- · 

Discussão do 
paiecer 
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cutido e votado, a requerimento .da propria Commiss·ão, que se apro-
veitou da ausencia do Senador João Luiz Alves. 

O BR. PAULO DE MELLO - Era o que eu ia dizer. Estando o Sena-
dor João Luiz Alve.s doente, não tendo comparecido ao Senado, no dia . 
em que a Mesa mandou proceder á leitura do parecer, nesse· mesmo dia 
foi elle suhmettido á discussão e votação, na auosencia daquelle eminente 
Sena.dor da Republica. 

Tendo a-ssim me manifestado solidario com o protesto do Sr. Pedro 
Moacyr, vou propriamente entrar na materia em discussão. . 

Já se tem fallado bastante ,sobre . o assú:mpto, tendo toda a Camara 
conhecimento perfeito dos factos anormaes que se desenrolaram no 
Estado do Eapirito Santo e que deram motivo a que nesta Casa fosse 
apresentada a indicação ... 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Factos anormaes, eseandalosos e cri-
mino.sos. 

O SR. DxocLECIO BoRGEs - E immoraes. 
O SR. PAULO DE MELLO - ... wssignado por mim e pelos meus 

distinctos companheiros de bancaicJ..a, afim de que a Commissão de Jus-
tiça interpuzesse o seu parecer sobre a constitucionalidade da lei elei-
toral d!!.quelle Estado, que prorogou o mandato dos Deputados. 

No discurso, que não pude acabar por ter-'Se eagotado a hora, 
vinha eu fazendo a narrativa ·dos motivos que nos levaram a dissentir 
da política 8\.~i.da pelo Sr. Coronel Marcondes ~ves de Souza, e 
àllu;di a.o apoio moral com que o Sr. P residente da Repu:blica veiu 
prestigiar o noRso acto, apoiando-nos contra uma situação que no Es-
tado não correspondia. aos reus interesses, á sua moralidade, nem ás 
aspirações do povo. 

Li a varia do E:xmo. Sr. P residente da Republica. Como sobre 
este aeto se tem levantado critica, eu preciso dizer, ·senhores, que a 
conducta do Sr. Presidente da Republica, fazendQ publicar no J orn:al 
do (}.orn.trn)e'T"dio aquella celebre e conhecida varia., tem os seus prece-
dentes, tem a .sua origem, tem a sua genese na plataforma do E:xmo. 
Sr. Conselheiro Ruy Barbosa. Quando .S. Ex. pleiteava a eleição pre-
sidencial ·da notavel e e:xtraordinaria peça que leu em sessão pu·blica 
no Polytheama Bahiano, á pag. 35, assim se expressava: "As olygar-
chias": 

~" A' sombra da semi-soberania, que as antigas provinci'a.s adqui-
riram com a Federação actual, se implantou, em algumas dell8!3, uma 
especie de satrapismo irresponsavel e omnipotente, que as san~r.a, as 
exhaure, as absorve, em proveito de um g~rupo, de uma familia, de 
úm homem. 

Os governos se revezam ani entre meia duzia d~ individualidades 
ligias do mesmo senhor, ou filiados na mesma pa1·ente;la. 

As constituições atravessam reformas successivas, para se adapta-
rem ás conveniencia.s de uma exploração organizada, cortando as azas 
ás opposiçõeJS, apertando a .servidão ás magistraturas, autorizando a 
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reeleição dos Governadores, facilitando.-lhes ao.s parentes ou apanigua-
dos a successão administrativa. 

Dahi o lethargo dessas populaçõe.s, apparentemente mortas, que 
habitam vastas regiões do N arte, inanimadas, immoveis, como cada-
vere&, em um pantano coberto de sanguesugas. Um t rabalho continuo 
de oppressão, de corrupçã<J, de miseria deprimiu e adormentou alli 
uma raça intelligente, .de grande vitalidade, cheia, na historia brazi-
leira, de bella·s e glorioaas tradições. A indigencia, o abandono·, a des-
esperança ~onverteram esses Estados em gleba do parasitismo consti-
tuído, que os usofrutua. Esmagados de impostos, asooberbados de em-
preatimos, crivados de dividas, hypothecados nas suas rendas, compro-
mettidos no seu futuro, vivem, estacionario.s ou retrocedentes, para o 
funccionalismo a que já não teem com que pagmr, e a política a que 
periodicamente fazem o serviço de comparsa·s nas ensoonações elei-
toraes. 

O interesse de seu contingente nessas theatralidades ........ .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • ..... .. ... ...... .... ........ ......... .. .. . 
associou a es.se mirar, a esse desviver, a esse extinguir~se de tanto~:~ mem-
bros da nossa União os poderes federaes. A política dos Governadores 
empenhou ne.sta cumplicidade o Govemo Centrai!. Porque é da conni-
vencia deste, das . suas •sympathias, dos sell's bons officios que se ali-
·menta o mal desta decadencia pasmosa. 

Deixe o Governo Federal (Presidente da Republica e Congresso) 
de .ser amigo solicito, prestimoso, intereseeiro dos mãos Governos de 
Estad0•3, e elles começarão a ter no f.spirito renascente das populações 
o devido correctivo. · 

Surdirão as reacções salutares. 
As opposições hoje insustentaveis, sitiada.s nomo se veem pela 

bastarda alliança da p0'1itica federal á política estadual, irão, pouco e 
pouco, renascendo, para exercer a sua funcçã<J bemfazeja, indispenosavel 
nas democracias. 

!Para tal bastará que os ·P resi.detnes de Republica .se quedem no 
seu dever.~ não intervenham, mas não favoreçam, não invadam a es-
phera doi Govemos estaduaes, mas tambem não os · cubram da o3ua 
boa sO"mbra. ·Cesse, em summa, a União de .ser guarda-costas das oly-
garchias locaes, e estas dentro em .breve, expirarão naturalmente asphy-
;ldadas na sua impopularidade." 

Tu·do is.so, Sr. P residente, parece que era expressamente escripto 
para o E spírito- Santo. 

Eis, Hr. Presidente, perfeitamente filiado á plataforma do Sr. Con-
selheiro Ruy Barbosa e sob os melhores fundamentos da moral <J gesto 
do Sr. Presidente da Republica, com a publicaçã() da sua vaiia no 
Jornal do G:ommJercw. 8. Ex., quando tal fez, tinha exaeto conheci-
mento dos escandalos financeiros do Estado do Espírito Santo, sabia 
que se estava creari.do uma situaçãQ que permittisse que a successão 
presidencial vie&Ee a caber á mesma :familia, cujos membros, neclarOU 
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S. Ex., não tinham a_ compostura .precisa, nem ~ moralidade nec.essaria 
para occuparem · altos cargos na Republica . . 

O.a escandaios financeiros no E'ltado são de tal ordem que não 
affectam .unicamente aquella unidade ,da Federação: chegaram a aba-
lar o credito naciona! , porquanto nãQ se limitou o Estado do Espírito 
Santo a um emprestim.Q externQ, em más condições,. condições que 
foram verberadas na Mensagem do Sr. Marcondes Alves de Souza 
e sobre as quaes elle publicou até Mensagem e':lpecial , em que descama 
todos os escandalos praticados nessa OQeração; mas aquelle . E stado, 
já a:ffeito a perturbar a vida republicana, desde o seu primeirQ em- · 
p~stimo, deixandQ .de pagar os OOWpo1l.S nas época<; determinadas pelo 
contractQ, tendo· m~mQ provocado uma manifestação dos cred<>res . 
franeezoo, desta vez não contente com faltar de novo aos compromisso-s 
para com os seus credores directos ainda foi buscar no estrangeiro ca-
pitaes para a formação de um Banco e afundou e.'lses capitaes na vol·a-
gem das depredações, dos negocios mal encaminhados, tendo p<>r fito 
simplesmente enriquecer os seus intermediarias. 

·O Estado deixou ·de pagar os c.oupons dessa· nova divida, que se 
elevava a tanto, que o proprio .Sr. Coronel P residente do Espírito 
Santo se viu na necessidade de •declarar nas 3U:M succe.ssivas Mensa-
·gens ao Congresso Estadual, que, com as rendas exclusivamente orça-
_mentarias, não poderia solver os compromissos tomados, não · po:.. 
deria acudir aos P,agamentos no tempo previsto nas clausulas contra-
ctuaes. 

·os primeiros pagamentos no anno de 1913, quan!M ainda não se 
declarara a guerra européa, quando ainda não havia a crise, qu:ando 
ainda o Estado não se tinha intromettido: em tão mãoo negocios, que 
.6 levaram á ruína, como disseram os jornaes desta Capital , . já o Espí-
rito Santo não os podia Tealizar com ·os recursos de sua renda ordi.naria. 
Os coup.ons da divida tinham de ser pagos com a emissão de apoliees. 

Lerei os topicos da Mensagem de 1915, porque affirmações desta 
ordem, bem que sejam ;do conhecimento de too9os., é preciso que fiquem 
documentadas ; porque os factos por fórma tal dizem coro . a morali-
dade do regimen, que não· podemos fazer affirroações semelhantes sem 
que estejam perfeitamente comprovadas; para que não se nos inogue 
a pécha de querermos desmoralizar ou '<iesacreditar o Estado, fazendo 
com que a confiança do.a credores, a confiança daquelle'l que com elle 
teem negocias, desappareça deante das nossas asserções: · 

À' pagina 81 da Mensagem' de 1915, lemos: , 
"Ct>mo já vos disse, á Banco tinha iUegtalmente em seu pode_r as 

650 apolices e precisando de dinheiro para attender a comproimsaos 
vencidos, procur<Ju receber do GQverno 970 ATOLICES QUE ESTAVAM 

·SENDO E MJTTIDAS P ARA ·O PAGAMENTO DA GARANTIA DE JUI!iOS DEVIDA\ 
DE 1912 E 1913." 

·. Sr. P re1údente, achando-se o Estado do Espirito Santo na contin-
~mcia de, para solver os seus compromissos, recorrer a um novo em-
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.P:restimo, porque . outra· cousa não foi a emissão de apolice·s, que então 
se fez e .que veiu pesar ainda mais sobre as finanças do 'Ifuesouro, lan-
cou'"13e no mar.e rnag1lll.l-m de especulações; e por maneira . tal se S(lbre-
carregaram os ·cofres esta-duaes com compromissos e contractós oneroso:3, 
que . <> Sr, Marcondes AIJ.ves de Souza, Presidente que .succedeu ao 
Sr. Jeronymo Monteiro, o autor de todos esses -contratos em qu~ ·a 
par da mais evidente immoralidade, havia o. assalto ao erari<> publico, 
na sua primeira Mensagem dirigida ao Congresso do Estado, quando 
~- · Ex. já .se ia afastando da orientaçã.oO que queria o Sr. Jeroiiymo 
Monteiro, que elle regui.'>OO no Governo, isto é, a de continuar nas 
depredações e g~erindo os bens do Estado e as suas finanças con,o se 
fossem cousa de sua propri.ed·ade, sem dar ao povo outras satisfações 
.sinão !}Or occaéão da abertura do Congresso, em Mensagens á sua 
moda e á sua feiçã.oO, o Sr. Presidente Marcondes declarava ter come-
çado por annullar diversos contratos, uns, como affirmei no meu diS... 
curso ll:D.terior, ex-autoritate propria, e outros por accôrdo com as 
partes. 

:.- Sr. Presidente, é edificante lêr-se o seguinte. . . . 
O SR. ToRQUATO MoREIRA - Si elle assim procedeu, fez tambem 

algJUns bastante escandalosos, como o -contrato das madeiras com o 
Sr. Carlos Spitz. · 

O SR. P AULO DE MELLO - Não me referi ainda a essa época. 
Fallei do primeiro period<> presidencial, em que el'le se tinha afastado 
df!.S nórtnas da administração anterior. · · 

Quanto ao segundo período, ·direi, opportunamente, o que ha (Lê): 
"As condições financeiras do· Esta·do do Espírito Santo não per-

mittem .de fónna alguma fazer contratos, com garantia de juros, salvo . 
e1JL condições e:specialissima·s, como a que por mim foi dada ao 
Sr. Oharles Spitz, para construcção da Estrada de Ferro do Rio Doce 
a S. Matheus ...... " (Mensag~em do Sr. Marcondes Alves de · Souza, 
de 1914, pag. 44.) . · · 

Note a O amara: são palavras de um Presidente do Estado que 
se referem a acto:s do seu antecessor. .Sr. Presidente, diz tambem o · 
Sr. Coronel Marcondes n·a mesma Mensagem, pag. 45: 

"Voltando a fa:Uar sobre a concessão da garantia de juros, não 
,posso· deixar de lamentar contratos feitos- -com quem, .sem base para 
executal-os, desejava apenas fazer negocio. Aos contratO:'! nessas con-
dições ·penso si não de-ve de modo algum conceder prorogação de prâzo, · 
afim de que caduquem, livrando o Estado de embaraços futuros e per-
mittindo effectuar contratos com quem possa explorai-os ... " 

Apezar dessa af:firmativa de S. Ex., o Sr. Marcondea de Souza, 
de que contratos dessa ordem não deviam -ser prorogados, S. Ex. pr{)-
rogou dous e hei de mostrar qual o interesse que o levara ·a a6Si:m pro-
ceder. · · 

Diz ainda o ex-Prooidente .do Espírito 1Santo, na mesma Men-
sagem: 
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" 'Passo em seguida a apresentar-vos .a l'elação ·dos · contratos que 
'encontrei, alguns dos quaes rescindi como medida de economia e ou• 
tros por falta de cumprimento de clausulas contratuaes. Por essa rela-
ção verificareia que o Estado jámais poderia solver as suas obrigações 
contratuaes montantes a ·quantia superior ás- suas rendas, caso f·ossem 
levados a effeiw os contratos." 

E' o proprio Presidente quem o affirma. 
(C ontinúa a 'lêr) : 
"Começarei pelo,s contratos l'escindidO;':l ... Pelo decreto n. 1.165, 

de 21 de junho de 1912, l'escindi o do Dr. Ari·stides Arminio Guaraná, 
cuja garantia de juros durante o prazo de dez annos importava annual-
mente em 100 :000$. Por decreto n. 1.173, de 1 de julho de -1912, res-
cindi o .de Ignacio Ribeir<> Sampaio; rescindindo pelo mesmo decreto 
o de Alberto de Araujo Oliveira, para uma us-ina de assucar com a 
gJarantia de juro annual de 456 :400$. :Pe~o decreto n. 1.178, rescindi 
o de Symphronio Magalhães. Pelo decreto n. 1.191, foi rescindido o 
do Dr: Joaquim de Amorim Carrão, para uma e.':ltrada de ferro, elevan-
do-se annualmente a garantia de juros desse contrato a 1.125 :000$. 
Em face do decreto n. 1.199, ficou rescindido o contrato do 
Dr. Augusto Ferreira Ramos. Por este contrato o Estado se respon-
sabilizava annualmente p<>r uma garantia de juros na importancia 
de 144:000$. 'Pelo decreto n. 1.255, rescindi o contrato de Alvaro 
Fau:s-to de Souza. Pelo decreto n. 1. 271, rescindi o de Anwnio Gomes 
Sod·ré e Antonio Rodrigues da Cunhá Junior. Pelo decreto n. 1.446, 
rescindi o de Lichtenfels & C. Pelo decreto n. 1.470, l'escindi o de 
J. Guimarães e Manoel Antonio Galvão. Foi rescindido o do DT. Al-
:varo de Macedo Guimarães. Pelo decreto n. 1. 811, rescindi o do 

· Dr. Joaquim Guimarães. 
As .. importancias dos contrat-os rescindidos pelos decretos aCima 

perfazem annualmente a somma de 4. 547 :320$000. 
Contratos :reacindidos de combinação com, as partes: 
Contrato com a Sociedade Propagadora de S'ciencias e Artes.; 

contrato com o Sr. Carl<ls Reis. 
VejamO;':l agora os contratos em pleno vigor, tendo garantias de 

juros: · . · ! I ! 11" i ·r~rcrr 
Contrato com J. Loste & Comp:, auxilio annual ás obras do porto; 

contrato t:ransferild'O por varios coneessionarí.os ;á Vic~.,-:-ia , Brami 
Railway ; contrato com a Companhia E. Ferro Espírito Santo; con-
trato com a Estrada de Ferro de Mfredo Chaves á Piuma ... 

E' ASSIM QUE, REUNINDO-SE A IMPORTANCIA DE 4 A57 :320$ DOS 
CONTRATOS RESCINDIDOS POR FALTA DE CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS Á 
DE 34:200$ DOS RESCINDIDOS POR COMMUM ACCÔRDO DAS PARTES E MAIS A 
i:JE 4. 715-:000$, DOS QUE SE ACHAM AINDA EM VIGOR, TERIAMOS OBRIGAJ 
ÇÕES PARA O ESTADO NO VALOR DE 9.206 :520$000." 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - 'E' espantoso. 
O SR. PAULO DE MELLO - E' espantoso, que um Estado, cujas 
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renda.s attingiam ao maximo de tres mil e poucos contos, pudesse dar 
garantias ·de· juros de contratos annuaes na importancia de nove -mil 
e tant()s ·contos ! ! ! ... 
- ·· O SR. DrocLECro BoRGEs _: E' uma loucura. 

O SR. ;p AULO DE MELLO - Eis po-r que o espírito honesto do 
Sr. Presidente da RepubHca ficou completamente prevenido cont:l'a 
a damnosa administração dos Srs.~Monteiro. E ai pela parte finan-
ooira deram tal largueza ás .despezas e tã<J longe chegaram, pela-parte 
economica o Governo do Dr. Jeronymo Monteiro nada mais fez do 
que decretoo, leis, · publicações em jornaes, propaganda. do Estado ·na 
Eu·ropa, subvenções a diarios, a jornaes, a periodioos para proclama-
wnp., alto e bom som, que S. Ex. :revig10rava as forças economicas do 
Estado; .. 

· Creou S. Ex; a Fazenda Modelo, gastou ahi centenas de contos de 
réis; e quando terminou o seu Governo, em taes condições se encon-

·trava e~a fazenda,- cujas terras foram conseguidwa, especialmente, á 
mar.gem rda Estrada de Ferro Victoria a Diamantina, para · que os 
passageiros dos trens diarios vissem . aquella obra extraordinaria em 
beneficio da agricu1tura, em tal estado ·se achava que o Coronel Mar-

·condes de Souú, para poupar uma ·deapeza de mais de 200 contos 
annuaes, produzindo a fazenda apena':>- alguns kilos de arroz; . a arren-
dou ao Sr. bispo diocesano, irmão do ex-Presidente, para fazer um 

-orphanato! 
- . Sr. Presidente, echoou terrivelmente nesta Capital o primeiro 

,grito levantado contra os immoralissimos actos praticados na adminis-
, tração do Estado pElla família Monteiro e não . houve um jornal, um 
periodico, uma voz que não proclamrusse a ruína finan_ceira do Es~ado 
do Espírito Santo e O Imparcial; em um celebre artigo, .que provocou 
discussões e que eu poderia fazer transcrever no meu discurso, chamava 
.a àttenção de. todo o paiz para as finanças do Estado do Espírito 
Santo; e o artigo tinha o titulo suggestivo de - E~t.ado que fallriw. 

Realmente, si nós não tiveS3e'lllOS1 acima da _ competencia desses 
administra;dores, que se apoderaram do poder, simpl-esmente para se 

.enriquecerem e aos :::eu.s apimigu:ados, a Providencia Divina, que nos 
protege, por certo, ,o Estado do: Espírito Santo já não teria com que · 
reerguer as sua.s força.s, C01)1 que • pagar , OS seus . emprestimos, com que 
prover ás s11a~ proprias necessi~ades, p1as,. fel~mente alli a natureza 
~ fertilissima, o clima correspo-n.de a todos os outros. climas do :Brazil, 
e, ajnda feliZ!llente -para o. Esta_do, h~uve .alli, :no-tempo do lmperió, 
a oolonização eostrangl8Íra, que, assim como fez a grandeza de S . . ;I>au-lo 

.. e· de .outros Estados ·do .Sul; Paraná, Sal). ta Catb.arina e. Rio Grande, 
ve~ tarn:hem. tr~·zendo a prosperi.da~e economica do Rspirito San_to ... 

O SR. Dro·OLECro BoRGES - ~ .A' pessoa do notayel Conselheiro 
'Cost11 Pereira muito deve o Es·pirito Santo a sua riqueza. . 

, O SR. PAuLO DE MELro- .... ,e quando . a cris~ no preço do café, 
â haixa e?draordi"naria que· s.offreu esse prod.ucto nos mercados. redu~ 
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~iu aa fazendas, umas a se anniquilarem completamente, outras a. nã~ 
.ún-em com que· pagar os trab~lhadores que se faz~am ne<iessario~ . par~ 
essa cultura, o Estado do Espírito ·Santo pôde sustentar~.oe, pQ'rque o 
colono mourejando durante todo o . anno na. sua lavoura., applicando 
todos os braços de que d.ispunha. na família ao cultivo do café, ~olhendo 
no fim da safr.a cem ou duzentas arro.'bas, que, vindo para o mercado, 
davam. renda ao E stado, não sentia que de muito maior valor era o seu 
trabalho, do que o producto lhe proporcionava. . . . 
. .Si o Estado , do Espírito Santo, que dispõe, S:.:. •:!?residente, dessas 

condições naturaes para se deS-envolver economicamente, tivesoo tido 
á frente do seu Governo homens hone·ato~, como foram todos aquelles 
que o dirigiram até os ultirnos _<lias da Monarchia, homens que se pre-
occupavam exclusivamente com a administração, dentro dos pre~itos 
estrictos d:a mais exigente moral, por cert o seria uma das estrella.s mais 
fulgurantes da constellação republicana. 

Veiu, porém, a Republica, e si nos primeiros momentos aquelle 
Estado começou a viver a vida, que tiveram os outros Estados, de 
maior liberdade e maior expan~ão, foi, com honrosas excepções, infeliz 
com os seus dirigentes, -a começar pelo Exmo. Sr. Dr. Muniz Freiré, 
o primeiro que iniciou no caminho erradia dos emprestimos, e que 
fez cessar a corrente immigratoria para o E stado, porque., tendo cal-
locado uma leva de italianos ás margens. do rio Doce, onde a febre 
palustre a todos anniquilou, quando, por inter)lledio do Ministro Pie-
nipotenciario d·a Italia lhe foram exigidas explicações .desses factos, 
S. Ex. de tal fó.nna as prestou, que aquelle paiz, no justo direito de . 
precaver a vida e a saude dos seus filhos, fez promulgar a lei ·Prinetti, 
que de uma vez estancou a emigração italiana para o Brazil. 

.Seguiu-se, Sr. Presidente, ao Governo do Sr. Muniz Freire, que 
fez um emprestimo em condições que já foram devidamente ap1-eciadas 
nesta :Cama.ra e no Senado, e no qual nad.a .ha que se louve, .oeguiu...se 
uma administração honrada e proba, mas que, no meio das lutas que 
teve de ·sustentar, não se pôde desenvolver de f6rma a fazer com que 
o Estado visse providas as suas nece.saidades de momento para o seu 
progresso; segm.iu-se a a'dministração do integro Sr. Henrique Couti-
nho,, abalada pela política, pela scisão que fez no partido o mesmo 
Sr. D.r. Muniz Freire, de tal modo que o Governa-dor viu escoar-se 
todo o \3eU período presidencial sem poder executar as idéas qu~ tinha 
levado para o Governo. . 

Essa admini_stl,ação, porém - firmemos para honra do seu ·nome 
- foi uma B~dministração honesta e séria: o Sr. Henrique Coutinho, 
ao deixar o cargo de Presidente do Estado do Espírito Santo, teve de 
se sujeitar a ser collector federal no Estad-o do Rio de Janeiro. na 
cidade de Nictheroy, para prover a sua propria sub.si•stencia e ~ de 
sua família. · · 

Sr. Presidente (quanto me pesa dizel-o !) fui .dos que mais con-
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correram para a eleição do Sr. Dr. Jeronymo Monteiro, conde do 
.mesmo nome. S. Ex. vivia fóra do Estado, tinha passado largo tirocínio 
nà sua vida publica em .S. Paulo, e por fórma tal se insinuava como 
homem de progresso, como homem de idéas governativws, como homem 
capaz de congregar todos os elementos do Estado para fazer a . sua 
felicidade e engrandecimento, par_a leval-o pelo caminho que aspirava, 
que todas as forças partidarias naquella occasião se reuniram em torno 
da sua eleição para o cargo de Governa.dor. 

O SR. DrocLECIO BoRGES - Estavam todos enganados. 
O SR. PAULO DE MELLo - Mas, beni depressa tivemos a decepção 

de vêr que, depois de se firmar no GovernoJ de ter mão segura nag 
redeas da administração, S. Ex, se desviou do caminho da honestidade 
e -da· moralidade, lançou o E'stado do Espírito Santo em espêculaçõea, 
apoderou-se das sua~ rendas e distribuiu-as pelos seus apaniguados e 
parentes. 

Esta decepção, po1;ém, não foi só para nós, foi para o R:;tado 
inteiro; e, si nós só viemos a ter conhecimento perfeito dos actos 
praticados por S. Ex., após o seu Governo, foi porque, como já disse 
no_ meu discurso anteriorJ e repito-o ·agora, pois muitos das meus illus-
tres collegas não me ouviram então, foi porque no Estado do Espírito 
Santo só se tem conhecimento da ~:ua situação financeira e economica 
pelas Mensagens dos Governadores. -

Foi o Sr. Marcondes Alves .de Sou:za quem abriu os olhos do paiz 
inteiro, nas paginas de suas Mensagens sobre o quanto tinha ~:ido pre-
judicial a administração do <Sr. J eronymo Monteiro. -
· O 1SR. DIO'cLEcro BoRGES - Quando outro serviço não haja preSI-
tado o Coronel Marcondes ao E.spirito Santo, este, ao menos, prestou. 

O SR. PA1JLo DE MELLO -O Sr. Jeronymo Monteiro, matreira-
mente, como disae o ·Sr. Deputado Mauricio de Lacerda, m,anhosamente, 
sujeitou-se a tudo quanto o Sr. Marcondes quiz .publicar contra o seu· 
Governo, porque visava exclusivamente a sua successão. Deixou que 
suas Mensagens tivessem a mais ~arga repercU'ssão no paiz, não levan-
toli ü.n:i. só protesto, não se ins.ui·giu contra o Governador,, e, quando 
se ·-cresavinham por questões mínimas, apparecia logo a figura do 
Sr. Bernardino :Monteiro, que, além de correligionario e amigo, era 
compadre do Sr. Marcondes, que fazia com que a divergencia desappa-
recei-...~, pelo menos para o povo que de longe apreciava o.s factos. 

O SR. DrocLEcro BoRGES - Mesmo porque não convinha a elle 
que taes divergencias tomassem vulto. 

O .SR. PAuLo DE MELLO - Tenho necessidade de prolonga1·-me 
mais sobre a parte juridica da questão,, e par isso vou continuar, em 
larg>s traços, a narrativa de como .se deU' a Guccessão presidencial no 
Estado do E spírito Santo. 

O povo do Espírito Santo, sabia>-0 o Sr. Jeronymo Monteiro, por-
que tinha tomado o pulso á população do Estado, sentido e visto que 
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em virtude da publicidade dada pelo Sr. Coronel Marcondes, do que 
fôra a sua administração, .o povo nobre e altivo ~o Estado do Eapirito. 
Santo não podia mais concorrer com o seu voto e· a .sua confiança para 
~ollocar na administração do Estado; nem o Sr. J eronymo Monteiro, 
nem membro a,lgum de sua família ou da su-a nefasta olygarchia: 

O Sx. DIOCLECIO BoRGES ~ Tanto não quiz que pegou em armas. 
· · {) SR. ·p AULO DE MELLO - Nós nos insurgimos contra o Sr. Mar-
condes Alves de .Souza, no 1seguncLo período de sua administração; -
~ preciso aeoontuar- apó.s o apunhalamento covarde do illll.'ltre· chefe 
!3 íntemerato republicano, Senador Pinheiro Machado, tão grànde que 
a· sua figura só póde ser comparada na historia ~razileira aos. vultos 
ímmortaes .de Feijó e do Marquez do ·Paraná, e que poderia com sua 
força e prestigio encaminhar os negocios do Estado do Espírito Santo, 
porque, dessa data em deante, começou o Sr: Marcondes Alves de 
.Souza a de novo approximar-se do Sr. Conde Jeronymo Monteiro,_ a 
~úerer esconder as faltas que elle já tinha proclamado, e, a tentar 
preparar o terreno para a · candidatura do Sr. Bernardino Monteiro. 
"O Sr. Dr. Jeronymo Monteiro, porém - esta qualidade ninguem lhe 
nega - político que enxerga os .seus interesses no futuro, vendo que 
não podia contar com o apoio ilo Estado do Espírito Santo, preparou 
!UÍ:Õ.a situação pseudo-jurídica para se apoderar do Governo .. indepen-
dente da vontade do eleitorado livre; e, quando viu que o Sr. P.resi-
:dente- da Republica, por alto dever de honestidade, era contrario á 
eleição do Sr. Bernardino lVIonteÍl'O, que vinha •sendo prepara.àa, que 
.o Sr. Presidente da Republica· procurava, pelos meios constitucioriacll 
de qu~ dispunha, encaminhar a successão do Estado. para as -mãoE' de 
rim homem limpo, preparou adrede a famosa lei eleitoral já. conhecida 
.<le todo o paiz .. pelo memoravel disctrrso do Sr. _ Torquato :Moreira e 
pelas referencias que a ella fez o illustre e digni-asimo Helat?r do 
parecer, Sr. Dr. Arnolpho Azevedo. 

Já se sabe, Sr. Presidente, que aquella lei só é lei J)Ol'que- está 
n,umerada. Faltando~lhe nos seus fundamentos o principio bnqico q~te 
.(3 a moral, faltando-lhe todos os princípios de liberdade constitucional .. 
_só vigol'a, porque no pequeno Eosta-do .do Espirito Santo as leis 1:ão 
-€m tal numero que podem espantar a qualquer paiz civilizado. 

J _á affirmei hontem, Sr. ?residente, que as leis no Estado do 
.. Espírito Santo elevaram-se de um a 1. 054;, sobre todos os assumptos, 
inclui;ive um codigo comme-rcial e outro -civil, publicados p:!lo Sr. :Mar-
condes Alves de •Souza. -(Riso.) . .. . · 

E' intere&sante lêr, S:r. Presidente, esta parte da Mensagem. '-
. Respeito a-s origens humildes do Coronel Marconde!' Alves de 

Souza. Mas, com.1 homem que cursotr a academia, ·que tem a~ tudos,. e 
·Eabe que, ·Eo:r mais alto que proclamem os Srs. positivistas, não é 
possível haver sciencias infusas, não posso deixar de extranhar ·que ·o 
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S:t'. Marcondes Alves de \souza, elevado repentinamente de negociante, 
9e lavrador no pequeno município de Muquy. , . 

O SR. ToRQUATO :MoREIRA - E Muquy só foi münicipio depois qn-e 
elle foi 'Pxesidente. . . . . 

O SR. PAULO DE MELLO, ·- ... a . Presidente do Estado, passasse 
a ser um grande jurisconsulto e legri.ferante . .. Aqui está na Mensagem 
ele 1914, pag. 58: 

"A' lei n. 1 de org·anização administrativa dei reg"lllamento pelo 
decreto n. 1. 738, modesto trabalho para o qual esforeei-me, . tanto 
quanto possível, em aproveitar bôas disposições, não t3Ómente dos regu-
lamentos congene.res de outros Estados, como das repartições deste 
Estado, ouvindo .a opinião .de cada um dos directo'l:es ·dos vario·s depar-
tamentos do serviço publico espirito-santense. · . 

. A lei n. 3, ·decretada e pu·blicada em fd.lr dJ.e dezembro cJ.e 1913, 
teve por base o projecto pM m·im 01'[JtLnizado, .com a collaboTação do 
Dr. Manoel Xavier Paes Barreto, então juiz de direito da comarca de 
Santa Leopo1dina. 

Esse projecto foi muito. alterado, ficando os 583 Jartigos mdu~ 
.zidos a 2~9, tendo sido apenas aproveitada exígua parte para a elabo-
ração da lei organica judicial." 

·A lei eleitohl tem o n. 1 . 008 e o mesmo Congresso que ·a votou 
elaborou ainda outras 'mais, inclusive um Codigo do Processo Com-
mercial e Civil, que tem o n. 1. 054. 

O projecto de lei de -organização ·administrativa confeccionado 
pelo Coronel Marcondes, com a collaboração do Dr. Manoel. Xavier 
.Paes Bal'l'eto, que realmente é um distincto e competente magistrado, 
então juiz de direito ·da comarca de Cachoeiro de ,Santa Leopoldina, 
continha quinhentos e tantos artigos; mas o Congll'esso reduziu esse 
.numero a menos de trezentos. Naturalmente no Congresso ha espíritos 

• que entendem dessas·cqusas, e fica-se em duvida si os 294 não aproveir 
tados foram os da elaboração ·do Sr. Marcondes ou os da intelligente 
collaboração do Dr. Manoel Xavier. 

rpor ahi vê-se a fecundidade legis·ferante do Governo Marcondes, 
·que até um Codigo . Civil e outro Oommercial promulgou por . decreto. 

A's pags. 85 da referida Mensagem lê-se: , 
"·Baixei o decretp relativo aos Codigos "Civil " e "'Oommercial ':, 

cujos projectos foram confeccionados pelo Dr. :Manoel Xavier Paes 
Barreto. (Risros.) O decreto n . 1. 882, de 17 de setembro de 1914, 
regulamentou o processo civil e commercial e o de n. 1891, de . 26 
de setembro, o processo criminal." · 
. J.á vê V. Ex., Sr. Presidente, que áquelles que dizem que o Espírito 

Santo não está fór:a das normas constitucionaes, en respondo que, pelo 
m,enos, do ponto ·de vista legislativo, está porque tem um codigo com-
mercial e um codigo civil publicados por decreto .. . 

VozEs - E' espantoso ! 
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O .SR. PAULO DE MELLO - ... e elaborados pela competencia do 
Cm·onel Marcondes de .Souza, para u.so e gozo, talvez unicamente; de 
seu município de Muquy. 

Pois bem: sentindo o Sr. Jeronymo Monteiro 'que o Govento do 
Estado lhe fugia das mãos, que o povo repellia o seu domínio; sentindo 
que não tinha apoio nas forças políticas do Estado., que fez S. Ex.~ 
Já tendo mandado fabricar uma xeforrma constitucional, mandou 
tambem fabricar uma lei eleitoral, lei, Sr. P.residente, sobre a qual 
não mais preciso me manifestar, porque já ba·stante estudada foi desta 
tribuna. 

tEssa lei, Sr. Presidente, (e já é tempo de entrar ·no assumpto de 
que vou tratar), prorogou o mandato dos Deputados. A eleição para 
Deputa:dos Estaduaes devia .ser feita pela lei então vigente, no dia 
9 de janeiro de 1916. O Congresso, ·clandestinamente, figurou ter vo-
tMo uma lei eleitoral que foi pelo Coxonel Marcondes de rSouza pro--
mulgada a 30 de {lUtU'bro de 1915, na qual, além de ·se cercearem todos 
os di1·eitos da ·opposição, inchi'sive o de fiscalização, transferiu-se a 
data das eleições. · 

Vou, Sr. Presidente, enh·ar em um terreno, para mim difficil: 
é o que diz respeito á constitucionalida·de da· citada lei. 

iE•' bastante ardua para mim a tarefa que· não me aventuro a 
enfrentai-a, contando exclusivam..ente com as minhas forçM. 

Pam discutir e·sta questão altamente importante, tenho necessi-
dade de me encontrar com uma autoridade que apavora, atttoridade 
_que nos tira as forças para lutarmos contra ella,. mas, ainda que essa 
autoridade pontifique em um templo em que os leigos não teem entrada, 
eu, com a minha pratica de a:dvogado, exercendo a profissão ha maig 
de 25 annos, revisto~me do meu telonio de bacharel e entro no templo 
.para <msar dissentir do genial jurisconsulto, o Sr. D1'. Ruy Barbosa. 

Como, porem" ·a S. Ex. deve sobrar generosidade, eu me permitto 
não me apresentar perante a sua autoridade desacompanhado; vou me 
fazer ladear, pelo illusti'B e provecto jll'risconsulto Clovis Bevilaqua e 
pelo não menos 'illustre e provecto jlll·ista Arnolpho Azevooo. · 

Sr. 'Presidente, além destas duas summid·ades, com as quaes pre-
.tendo fazer com que as minhas palavras tenham valor, invoco tambem 
o parecer de dous illustres a·dvogados, o do D1·. N'arciso de Araujo, 
distincto litterato e jurisconsulto, translucido espírito, caracter acima 
de qualquer apreciação, filho do Estado d,o Espirito Santo, e do 
Dr. J oaqll'Ím Antonio Guimarães, conhecido cultor das lettras jurí-
dicas, autor de uma obra que tenho visto citada em accórdãos do 
Supremo Tribunal ·Federal,. "A acção publica e privada no · Direito 
Criminal". 

rSr. Presidente, conhece:O:do, como conhece a Camara a historia 
.da promulgação da lei n. 1.008, convém _examinar, é mistér estudar 
a questão ·de saber •ai a transferencia da época em que se deviam fazer 
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as eleições imporlou ou não uma prorogação de mandato para os 
:Srs. Deputados E"staduaes. . · . 

Tive, Sr. Presidente, junto com os meus illustres collega:s de ban-
<m<1a, a honra de apresentar a esta Casa, em 30 de dezembro do arino 
proximo pa-asado, uma indicação para que a Commissão de Legislação 
~ Justiça da Camara interpuzesse seu parecer sobre a constitucionali-
dade da lei n. 1. 008; e, em virtude dos factos desenrolados no Estado 
do EspÍrito Santo, em virtude ·da clara e manifesta dualidade de pode-
res alli verificada a 23 de maio do eorrente anno, S. Ex. o Sr. Pre-
8idente da Republica, para cuja autoridàde 1·ecorrera o Presidente 
~leito e reconhecido, o Dr. José Gomes Pinheiro Junior, enviou a eata 
Casa:do ICongresro, como enviou ao Senado, uma Mensagem pedindo 
que o Poder Legislativo resolvesse em sua alta sabedoria, sobre o facto 
que o Presidente do Estado affectava ao seu conhecimento. 

Sobre essa Menaagem, assim como sobre a indicação que tive a 
honra de apreseútar, o parecer do nobre Relator, Sr. Dr. Arnolpho 
Azevedo, depois de examinar a face juridiea da questãoJ depois de 
estudar toda a gene se da lei n. 1. 008, chegou, infelizmente, á con-
clusão de -que o Congresso Federal nenhuma medida tinha a tomar e 
que a Mensagem do Sr. Presidente da Republica deveria ser archivada. 

Sr. -Presidente,, na propria Commissão, o lucido e erudito espírito 
. do Sr. Pedro Moacyr se revoltou contra essa conclusão do pa·recer, 
visto que é sabido de quantos se dedicam ao estudo do direito qU'e, 
desde que a Oommissão tomava conhecimento de nl'e'l"itis_ da questão, ella 
não podia mandar archivar a Mensagem, é sim deveria ter concluído,. 
na mirtha opinião, reforçada felizmente pela opinião do Sr. Pedro 
_Moaeyr, e, mais, pela .do illustre jurista o Sr. Afranio de Mello Franco, 
po~· um projecto em que se affirmasse que ·aÓ existia um -Governo legal 

- no Espírito Santo e que esse Governo era, qU"ero eu, o do Dr. José 
Gomes Pinheiro Junior: mas o Relator podia opinar fosse o do Dr. Ber-
na?"dino Monteiro. 

O SR. ARNOLPRO AzEVEDO. - Opportunamente, terei de responder 
ás cQnsiderações do .Sr. Pedro Moacyr e tratarei tambem disto, para 
provar que não havia outra solução sinão o archivamento, pondo a 
questão nos termos em que ella se me apresentou. 

·O SR. PAULO DE MELLO - Perdôe V. Ex. que esteja em des-
accôvdo. Não quero apparecer no meio desta questão simplesmente com 
.minha autoridade propria ... · 

O !SR. A.RNOLPRO AzEvEDo - Que é muito valiosa. (A.poiado.s;) 
. O .SR. PAUL<> DE lbu.o- ... e por isso me· apadrinho c·om dous 

illustres collega~, jurisconsultos, membros .da meama Oommissão ·que 
V. Ex. tanto honra, os :Srs. Afranio de Mello Franco e Pedro Moacyr. 

lSinto-me bem na companhia delles, como me sentiria tambem na 
<U>. V. Ex. Mas os interesses políticos do Estado do Eapirito Santo e a 
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minha pequena !'lultura jurídica fazem com que {LCO,mpanhe, . pelo 
menosJ o maior numero ... 

Ia, aliás, fazendo uma inj"\l&tiçá em não ·accentuar que é da mesma 
opinião que aqui venho sustentando o illustre Deputa.do Ma11ricio de 
Lacerda, queJ proferindo os seus bellisaimos e encantadores discursos 
nesta ·Casa, ·documentados, cheioo de aecu.sações, maa accusações cum-
pridamente provadas, tambem terminou suas consideraçÕes ·sobre. 0: 
pa.recer do nobre Relator, opinando por um projecto de intervençãç) 
no Estado. · · 

Ei1.1 a ra-zão por. qÚe apreaentei um substitutivo ~s conclusões d~ 
parecer da CommL%ão, entendendo que compete ao Congre&ao decretar; 
e:u-vi do n. 2 ruo art.. 6° da ·Constituição F0deràl, e de accôrdo com 
a•a normas do n. 4, a intervenção no E·stado do Espírito Santo para 
collocar á frente do seu Governo o Sr. Dr. José Gomes Pinheiro Junior 
e· o Coronel Alexandre Calmon, legitimamente eleitos e reconhecidos 
para ,o período de 1916 a 1920. 

' O SR. TIORQU.A.TO MoREIRA..:...... Legitimamente eleitos. 
. O SR. DIOCLEcio BoRGEs - E reconhecidos pelo poder compe-

tente. · · 
· . O rSR. P .AULO DE ·MELLO - Sr. PJ:esidente, eu teria um meio de 

me furtar a discutir o parecer que quasi me fazia .recuar da . tribuna, 
proferido pelo· mais illustre dos jurisconsultos patrios, 1Sr. Dr . . -Ruy 
Barbosa, allegando o direito que a<Ssiste ás partes, de usarem de todos 
os recurs9s a seu alcance para a 'SUa defesa, e tarn:bem me furtaria a 
discutir o do não menos illustre Senador Epitacio Pessoa, porque eú 
os podia excepcionar de suspeição, a ambos, por motivos, aos qU:aea ~ 
consciencia de qualquer juiz teria de prestar attenção. · . 

Primeiro, o caso do Espírito ·Santo, p.a opinião de todos os cónsti:-
tuciona:listas b.razileiros, ·ae todos ··quantos se t~1n occupado d·a qu~stão 
de intervenção nos Estados, -é clara e evidentemente da competencia do 
Congresso; e, quando . se 'falla em· . éompetencia do Congresso no_s 
,casos_de intervenção, como se pratica na Republica Argentina, deve 
~lle. <Se. mariifest~r po1: uinit lei, · que . passe ein todos os seus turnos, em 
_ambas_ as Casas. OS" ~!s· Ruy Barbosa~ Epitacio Pessoa são Senadores, 
"teein assento ná chama~~~: alt:a qamara do paiz e· lhes caberia, por con-
se~uencia, . julgjar ~o· c~s'<(r deviam, poig? excusar-:se . de darem opinião 
antes · de · pa~sar o ~ .. ssumpto pelos ·ti'aimtes da d1scussão no. nmo do 
Legisláthro que tanto honram. 

_ f;la porém, Uma OUtra CÍrcumstancÍa COntra - ca•da UJ.D, dos dOUs 
Senadores. : · · · : 

·· Ü Sr. Senador Ruy Barbosa tem motivos. de ligação intima com 
·o ~Governo do Espírito Santo, po.rque S. Ex., na questão de limites 
daquelle Estado com o de Minas -~raes, é advogado do Espírito .Santo. 

. , O Sr. Sena~or Epitacio Pessoa tem motivos de gratidão para com 
;o .chefe .do p!l:rtido que domina o Estado, o Sr. Jeronymo Monteir9, 
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porque a S. Ex. lhe deve - . e 
absolvição -de um seu -amigo e 
Dr. Cesar Velloso . 

é muito justa a sua gratidão --:::- a 
parente·, no caso do a•ssassinato do 

. .. : Tendo de discuti{· o parecer do· nobre Relator, felizm~nte me 
enéontro ·- e ainda isso seria razão para deixar de lado esse parecer 
·-.:-. ainda me encontro citado por elle, simplesmente, com . o parecer 
do. Sr. Olovi!) Bevilaqua; mas, relevem, os collegas a audacia: não posoo 
medir o meu esforço quando tenho de defender interesses que ·não são 
meus apenas e sim de todo o Esta-do, de toda uma população opp1Í.-
mida; não tenho o direito de recuar, .prevendo ·que as minhas forças 
não sejam ba,stantes para a lu,ta. Tenho ·de ir até o fim, ainda com, 
meu proprio saerifi.cio. · ., 
, .. . :Diseuto 9 parecer do Sr. Ruy Barbosa e para discutil-o, preciso 
de dizer que S. Ex., . em <luas affirmações que nelle fez, ladeou por 

· completo a questão a que tinha de dar solução. 8. Ex. affirmou que 
é um c!J.SO tranquillo, na jurisprude-ncia do paiz, que o mandato dos 
Deputados Federaes vae de Legislatura a Legislatum, ioato _é, de 3 de 
inaio a. 3 de maio, e S. Ex. avançou essa asserção contra a opinião do 
S.r . . Clovis Bevilaq~a, contra a opinião do illustre Relato·r do parecer, 
contra a opinião do digno Senador Adolpho Gordo, contra a opinião 
unanime da Camara, que afastou esse cas9 das suas cogita~ões na 
occasião em que, convocada extraoroinariamen.te para resolver a inter-
yenção no Rio 4e Janeiro, encerrou pouco depois 'de 30 de j-aneiro as 
sessões, principalmente porque, Sr. ·Presidente, duvidas havia sobre 
si: poderia o Congresso funccionar além daquelle prazo. O Congresso 
N.aciqnal deixou -de dar . interpretação aut4entica á ·Constituição, 
ladeando, adiando e -como que fugindo ás 1-esponsabilidades -d-a inter-
pretàção. · . . 
.. . ·18. Ex., o ST. Ruy Barbosa, diz que assim é em todos os Estados. 
Não, Sr. Pi-esidente, pelo menos não o é no Estado de S. Paulo> e. a 
JJrova está eni que~ para reconhecimento do illustre Sr. Dr. Altin~ 
Ar.antes, o CongreESo que fez esse reconhecimento e deu posse a S. Ex. 
foi o e~eito este anuo, l"eunido em sessão extraor-dinaria, quando as suas 
sessões ordinarias se iniciam a 14 de julho. Já vê V. Ex. que a affir-
'mâtiva do illusti-e Senador Ruy Barbosa, affirmativ-a de que elle 
fez base de seu ar~mento, não está de accôrdo com a historia consti-
tucional 4o paiz; e, no caso do Espirito Santo, não podia haver duvida 

·a . l~peito , porque, quando foi feita a reforma coustitucional havendo 
.divergencia ~obre _o tempo de duração do mandato -dos Deputados pela 
Constituição: anterior se declarou terminantemente que o mandato do 
Deputado começava com a expedição do diploma e terminava com a 
apuração da nova eleição. 

. ·Diz · o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa que, no · caso em questão, ha 
. perfeita confusão entre mandato e legislaturã; eu, de accôrdo com 
os Sra. Clovis Bevilaqua e Arnolpho Azevedo e com os antecedentes 



-206-

do Esta.do do E•spirito Santo, de accôrdo com a jurisprudencia parla~ 
:ÚlEmtar, se assim posso dizer, do Estado de S. Paulo, não posso admittir 
qu'e S. Ex. dê com<> premissa, chegando á conclusão, a que chegou, que 
na Constituição do E~pirito Santo ha confusão entre mandato e legi~ 
latura. · 

V ae S. Ex. ao ponto de ,dizer que no Estado do Espírito Santo 
tem osido &empre assim entendido, quand<> justamente o contrario · é 
que se dá. 

A reforma da Constituiçã<> .do Estado· foi promulgada em maio 
de 1913. Foi discutida e votada pelo Congresso eleito a 9 de janeiro 
e ·apurado em 8 ·de fevereiro de 1913, sendo em abril c<>nvocad<> extra-
ordinariamente para votar a mesma reforma. . 

Pela theoria do insigne Sr. Ruy Barbosa, a Constituição do Esta-do 
do Espírito Santo não podia nem devia ser vo.tada por esse Congresso, 
mas pelo Congresso .anterior •que, na sua opinião, terminava o oou 
mandato no dia 7 de setembro, época de sua reunião ordinaria. E, 
Sr. Presidente, si não é inconstitucional o adiamento das eleições, 
acarret·and<> como conoaequencia a prorogação do mandato dos Depu-
tados, para· o exercício ·de funcções constitucionae.s, então, na fórma 
do parecer memooravel que S. Ex. deu sobre <> c-aso do E'Spirit<> Santo, 
incomtitucional -é a :reforma da Constituição do Estado, porque foi 
feita por um Congresso eleito, que se Teuniu e deliberou na vigrancia 
d<> Congresso anterior: o qual, na opinião do Sr. Ruy Barbosa, era o 
que devia funccionar. (Muito bem.) 

E', Sr. Presidente, .que os espirit<>s mais lucidos, em questões polí-
ticas, não podem guardwr aquella necessall.'ia ca1ma e :serenidade, que 
f.az com que as ~entenças dos juizes, proferidas nos seus grubinete.s, sem 
attender lá qualidade das partes, se revistam de imparcialidade. 

A' opinião do Sr. Ruy Barbosa contrapuz e contraponho a do illu&-
t.re Relator e a do notavel ju.risconsult<> Sr. Olovis Bevilaqua. E, 
apoiado nessas duas autoridades, geralmente reconhecidas e pr<>clama-
das, foi que tive a :coragem da affirmativa de que S. EiX., <> Sr. Ruy 
Barbosa, tinha partido de uma premissa erronea, inverídica, para 
chegar á conclusão de· que era le@timo o Congresso d<> Espírito Santo, 
que 1-econheceu indebitamente, illegalmente, inconstitucionalmente, o 
Sr. Be1rnardino M<>nteiro. 

Si p<>dia, !Segundo a opinião de •S. Ex., o mandato do Ü<>ngresso 
ir .atk 7 de setembro, apezar de haver já um Congresso eleito e apu-
rado, teremos então que admittir que a inconstitucionalidade das leis 
no Estado vem de mais longe, vem da reforma da Ü<>n~tituição. 

O SR. ToRQUATo :MoREIRA - Muito bem, apoia·do. · 
O SR. PAULO DE MELLO - Não ha, como sahia• deste dilemma. 
\Ha alguma cousa. que escapou, não sei se propositadamente, ou 

por ;não ter sido objecto de exame dos illu.stres jll'l'isconsultos .que estu-
daram a questão - e é de notar que estudaram e deram parecer sobi-e 
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uma consulta feita pelo Governo do Estado - e essa outra cousa é 
que no Estado do Espírito Santo, ~m que haja convocação ordinaria 
e constitucional da sua .assem!bléa p·ara o dia 7 de ~lembro de cadâ 
anuo, ha tambem uma ouvra época fixada na Constituição, na qual o 
Congresso tem de se relt'llir para 1-econhecer os poderes do Presidente 
do Estado e para dar-lhe · posse. ' - · 

.Essa época é a de que trata o art. 54, .da reforma constitucional 
de 1913. 

· · Diz este artigo : . . 
"0 período pTesidencial começará no dia 23 de maio, tomando 

vosse o 1Presidente e Vice-'Presidente, perante o Congresso .que·, · para 
esse fim, se 1·eunirá, em seasã·o extraordinaria e solemne; com qualquer 
numero." 

:Sr. Presidente, si ha uma época constitucional, á qual a Consti.:. 
tuição deu tal v.alor, que a chamou de sesslío extra.ordimcirria e soloemnc, 
nara que o Congresso se rewna, reconheça e proclame o Presidente f! 
o Vice-Presidente el-eitos para o peri·odo futuro, si easa época por ser 
fixada na Constituição se torna assim uma época constitucional, é 
preciso que, na occasião, h.aja um .Congresso, QU pelo menos, Depu-
tados com mandatos paTa exm·cerem essa funcção constitucional. E, si 
.a opinião doa illustres jU'l"isconsultos que deram parecer sobre ,q con 
sulta do Governo do Estado do Espírito Santo, o tempo do mandato 
deve se contm· pelas legisLaturas, e fixado o dia em que se •deve reunil' 
o Congresso ordinariamente, é claro, é evidente que, dentro das nOIJ.'mas 
da interpretação a mais restricta, ha uma época constitucional, na qttal 
o Congre-sso dev-e reunir-se, e essa épooo. não é a 7 de ·setembro. E; si, 
coincidindo como coincidiu este anno es.sa época do reconhecimento 
do Pre-sidente com a terminação do mandato dos Deputados que já 
haviam desfructado tres annos de Legislatura, se coincide, como coin-
cidiu com a época das eleições, feitas no •ilia determinado por ·lei, 
viríamos a ter Deputados eleitos e apuradoa na época em que o Con-
gresso se devia reunir. 

Como, porém, isto não convinha á olygarehia Monteiro, que sabia 
que o eleitorado não lhe ,dava mais apoio para continuar a dominar 
o Estado do Esprrito Santo, e governado pelo modo por que o vinha 
fazendo, fez-se a lei que o nobre Relator deixou bem claro e patente 
como prep_arada a-11 hoc, para esse oaso, prorogando Q mandato dos 
Deputados. 

Fez-se a lei, prorogando Q mandato dos :Th:lputa.dos, que a tanto 
"equivalia adia1' a época .das eleições, porque ahrange o período consti-
tucional em .que o Congresso se deve reunir, para que funccionassem os 
Deputados com os quaes a olygat"Chia contava Deputados que, ~endo 
ao mesmo tempo presidentes de conselhos municipaes e chefes politico5 
naà suas localidades, e tinham assignad.o a apre...<>entação do nome do 
Sr. Bernardino Monteiro para Presidente .do Estado, e que, como pre-
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sidentes dos conselhos mumc1paes iam fazer a apU'rl:l.ção.,. e, depois, 
como Deputa·dos, o reconhecimento, homens que elles já conheciam1 
com Õs quaes vinham lidando, ha mais de tres rumos! . , 
' Essa Legislatll'm, a se -acceitar a interpretação do Conselheir~ 
Ruy Barbosa durará annos .de 500 e mais dias. . 

Taes Deputados vieram, em ultimo turno, congregar em suas mãos 
todos os poderes que a Constituição e as leis ·dão ao eleitorado, á junta 
apuradom e ao poder verificador. · . 

O SR. T,oRQUATO MoREIRA- Quizeram fazer,. á vontade, a eleição 
presidencial. · 

O SR. PAULO DE MELLO - S:r. Presidente, si h~ uma olygarchl.a 
.criminosa, é essa em que o ·Presidente do Estado é apresentado, eleito, 
apurado e reconhecido pelo Congresso; Congresso que já foi '· f e :i to 
_q_uasi pela mesma fórma pelo seu antecessor. 

F ica,. por comequencia, abolida no Estado do Espírito Santo ~ 
neceSsidade do eleitor. Basta que eu d-ig1a que, em cada município, 
como no meu, no município do Esstado do E'spirito Santo, que e::Jtav~ 
sob' a minha direcção política . . . . 

o .SR. TORQUATO MoREIRA - Onde v. Ex. tem quasi a unanim,i-
dade do eleitora·do.. · 

O SR. PAULO DE MELLO- ... não tendo o Governo .absolutamente 
eleitores, não tendo com quem fo.1·masse às mesas, deixaram os domi-
nadores de comparecer ás eleições, á apuração e reconhecii;nento. Inter-
_puzeram, na fórma .d.a lei eleitoral do Espírito Santo, facto do qua~ 
já se occupou, elucida:n:do-o amplamente, o meu illustre collega ·o 
Sr . . Torquato Moi·eira, inrerpuzeram recurso da apuração para o Pr~
sidente do Estado, recurso que const,ava de uma simples petição e que 
chegou ao Congresso. O Congres;;o, tomando conhecimento desse re:... 
_curso, nem a.o menos lhe deu u'llla fól·ma, para o fim de embahir a 
opinião, ném de lei nem de decreto, apurou e resolveu. 
. Ne.m. sei 'como isso chegou ao conhecimento do povo, porque a's 
deliberações do Congresso do Estado são publicadas . seis, oito, dez 
mezes depoi•s de tomadas. . 

A lei, adrede feita par-a amparar as p retenções ·dos 'Sr.s. Monteiro 
no . Estado :do Espírito Santo, é uma lei evidentemente inunoral, é 

· uma lei a que faltam . todos os princípios de liberdade, em que se 
calcam aos pés os direitos dos eleitores e se dá exdusivamente ao 
Oongreaso do Estado a faculdade de forfftca:r, de engendrar e ·de crear 
um Governo. Essa lei, Sr. Presidente, immoral, illegitima, que aberra 
de todos os princípios de direito, esta lei tambem está maculada, Ol,L 
antes nwllificada pelo estigma de inconstitucionalidade. · . . 

·Sr. Presid!3nte, cabe ped'eitamente dentro . ·do. art. s•, n. ~. da 
Constituição, intervir no Estado do Espi•rito Santo para faze.t· corn 
que aili seja respeitada afórma republicana. O parece·r do Sr. Seuàdo): 
Ruy Barbosa determinando quaes I'Jão os princípios oardeaes dessa 
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;fónua, .de accôrdo com o illustre commentador da Constituição, o 
Sr. João Barbalho, não póde occultar, antea torna bem claro - qu~ o 
:caso de intervenção pelo Congresso, o facto de um ·Estado não respeitar 
·a tempora·riedade da representação, pois, assim procedendo, elle .. está 
fóra das normas constitucionaes da fórma republicana. . H .• · 

O SR. T·ORQUATO MoREIRA - V. Ex. póde accrescentar .-:-:-- não ha 
um direito garantido, uma liberdade assegm.'ad.a no Estado. 

O SR. -PAULO DE MELLO - Já não quero, .Sr. Presidente, encarar 
por outros aspectos a questão, sinão pelo aspecto constitucional. Es-
·tando fóra dos princípios constitucionae.s da União, a lei que prorogou 
o mand·ato dos Deputados do E1stado do Espírito Santo, e que os fe.z 
·continuar em exercício, quando · já ha-viam transposto o limite -qu~ a 
Constituição lhes marcava para o mesmo, não póde deixar de ser 
revoluciona:J;"ia em face das nórmas constitucionaes, porque attribue 
a pes,soas que estão fóra do poder conferido pelo povo o direito de exer-

·cer funcções pw:a as quaes lhes falta competencia . 
. Sabemos perfeitamente, Sr. Presidente, que nenhuma nullidade 

·é .maior do que a de falta de eompetencía. 
Ficamos, de facto, com um Jlresidente do Estsdo do Espírito 

Santo reconhecido, proclamado e empossado por um ajuntamento de 
~putados, cujo mandato havia terminado, · que não eram, portanto, 
Deputado& mas sim pseudo-Deputados . 

.A. these que venho desenvolvendo se encontra perfeitamente deli-
'lleada I_l.O erudito parecer do illustre advogado jurisperito, Dr. Narciso 
de !Araujo. . 

Esse parecer, producto e elaboração de um espírito estudioso, de 
um homem fóra das paixões políticas, de quem encara a questão sini-
·ple-.3ID.ente pelo seu lado jurídico, é digno de figu'l'ar nos Anm.aes do 
Congresso N acionai. 

Eu o lerei e fa:rei publicar com o meu discurso, assim como o do 
illustre -advogado Dr. Joaquim Guimarães. (Lê.) 

Após ter sido publicado o parecer do Sr . .Senador Ruy Barbosa, 
·publicado no Jornal ·do OknrvmM·cio, desta Capital, · pTOduzitr ainda 
·considerações a respeito, que melhor explicam as suas affirmações e 
que pa:3SO ·a lêr. (Lê.) 

· Temos, Sr. Presidente, além dos notaveis pareceres que acabo de 
·lêr, e nos quaes &J vê, perfeitamente, que não podiam ser fei tos a apu-
ração e o reconhecimento do Governador ·do Estado, pelos Deputados 

·cujo ·mandato havia findado em· novembro do anno pas~ado, temos 
àinda ou•tras razões em apoio da affirmativa de que tal acto praticado 
por uma legislatura ordinaria do Congresso Estadual ... 

O .SR. ToRQUATO MoREIRA --:- "Ordinarissima em qualidade. 
O SR. PAULO DE MELLO- ... fere a Constituição de 24 de feve-

reiro. fóra de cujas nqrmas não póde · viver um E stado dentro da 
Federação. 
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· :Q 8R. ToR<~UA.To MoREIRA ---: Mas póde viver na Serra Morena ou 
na Fàvella. 

O SN. PAULO DE MELLO ~ Para que um Esta.do não possa ·úvBr 
independente das normas · constitucionaes, traçadas pelo nosso ·Pacto de 
24 de fevereiro, foi qU:e este determinou no •seu art. ao o principio da 
intervenção, a#m .de que üS membros da Federação Brazileira não se 
afastassem dos principias dentro dos quaes tem de desenvolver su-a 
actividade politica, não perturbando a vi.da constitucional da Repu-
blica. 

Ha quem declare, aberta e claTamente, quer na Oamara; quer nos 
jornaes, quer em pareceres, · que é anti-intervenciünista. 
· !Ser anti-intervencionista, na vig1<meia da Constituição de 24 de 
fevereiro, é desrespeital-•a justa,mente na sua parte que· tão import!tnte 
é qu"e o eminente esta.dista, . Sr . . Campos · Salles, a chamou de "coração 
da Republica". 

Si dent-ro desse . coração nós não achamos um ·remedio para faze·r 
com qtw·um E'stado, cujo Governo se desviou de todas a•s normas comti-
tucionaes e moraes, volte á legalidade; si não acharmos nesse artigo, 
pela in,tervençãü, um remedio efficaz que venha corrigir e chamar os 
desvi&dos da . honra e do dever ao caminho que lhes traçou, nos seus 
artigos, a propria Constituição Federal, então, não poderemos ·mais 
denomin.ar o art. ao de "coração da Re·pu'blica". 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - E ficamos sem ter a quem recor'rer . 
. o SR. PAULO DE MELLO-- Será o art. ao na Üünstituição .repu-

blicana uma appendicite, ·ahi figmrara unicamente para que do art. 5" 
não se possa passar ao art. 7°. . . . · 

A. nossa Federação, que nasceu, como sabemos, da congrega~ão das 
ex-·Provincias, ao .contrario do que aconteceu na Ame ri. c a do Norte, 
onde a Federação nasceu da Confederação de Estados independentes, 
teve no principio da Republica taea avanços na liberdade, na au'to-
n.omia, que Estados houve, como por exemplo, o do Ceará, que procla-
maram na sua Constituição Estadual a propria soberania. 

•N a faina de adaptar ao seu novo modo de viver todas as liber-
dades consagradas no nosso Pacto Constitucional, as ex-Províncias que 
sómente gozavam de uma relativa liberdade administrativa, porque 
p.or •aobre todo o conjunto das no.rmas constitu:cionaes do Imperio, 
havia ainda o quarto poder, o Poder Móderadür, que podia intervir 
e que intt::rvinha constantemente na vida de todas as Províncias e em 
todos os departamentos da administração publica, passando ellas a Esta-
dos, não tendo esse · freio, começaram a enlarguecer-se de . ta! fôrma 
po exercicio de seus .direitos de autonomia que pa~ce queriam quebrar 
oa élos que os l1gavam, fazendo· de todos elles a Federação Brazileira. · 

Esses müvimentos são uma :reproducção do que se deu nos Esta-
dos Unidos . porque, ao 1se congregarem e ao proclamarem a sua Conati-
tuição os Estados federados ·da grande Republica da Ame rica do Norte 
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começaram a ter tambem suas velleidades de soberania; e foi a guerra 
da Seocessão que deu ao Presidente, ao Executivo da União, muito 
mais amplos poderes do que lhe parecia dar a Constituição, estricta~ 
mente interpretada. Isto succedeu ante a imrninencia de ·derrocar~se 

.. aquella grande Republica, por uma questão de humanidade, mas que 
era olhada pelo la,do dos direitos que uns Estados se avocavam, de 
sustentar, dentro da Constituição, instituiçõt>.s que outros Estados _acha~ 
vam que não condiziam com o progresso e a·deantamento da.quelle pov~. 
Foi, ·Sr. Presidente, após a guerra da Se.ccessão, que se apertaram, nos 
Estados Uniqos, os élos mais fortes com que essa Republica vem pro-
gredindo e .chegou a ser a grande Nação .que todos nós admiramos. . 

Talvez, Sr. Presidente, entre nós, si não fos...oe o gesto que muitos 
· -ceno.mram, mas que, na occasião foi eminentemente político, do Pre-

sident-e Campos Salle~;, qu'e, vendo que pela politicagem nos Estados, 
se iam enfraquecendo os laços .qr."e con·stituiam a Federação Brazi-
leira, e que essa politicagem se avolumava por fórma tal que o 
Governo da União não. poderia fazer sentir a sua acção benefica em 
todo o territorio nacional, levant.ou a política dos Governadores, polí-
tica que, si deu frutos que não são de louvar, na occasião, ·firmou a 
predominancia dos poderes ~ederaes sobre os podere·a estaduaes, a supre-
macia da p.olitica federal, contra a politicagem das olygarchias que 
visavam exclusivamente desfrutar as rendas dos Estados; que·, si por 
um lado consolidou por algum tempo aquelles que gozavam do poder, 
evitou por outro lado que se désse a desaggregação da FedeTação Bra-
zileira. . 

Po~à bem, no predomínio da União ·sobre os Governos dos Estados, 
na observancia da Constituiçã,o e das leis, na obediencia ás normas 
que dentro da Constituição lhes foram traçadas para o desenvolvi-
mento da sua vida autonoma, cabe perfeitamente a intervenção, no 
caso do Espírito Santo; cabe dentro dos princípios jurídicos firmados 
nas leis, quer federae·s, quer estaduaes; cabe, ·dentro da moralidade 
administrativa e cabe dentro do dever que temos de assegurar o futuro 
da Patria. 

Si, Sr. Presidente, não estivesse a Constituição Federal munida 
desses altos elementos, dessas arma•s para fazer com que .os E stados 
não viessem a se governar, não á moda de republicas livres, com o 
arbítrio de garantir ou não todas as liberdades, desde as ind!.viduaes 
até a;a políticas; -si não tivesse sido consag'L"ado na Constituição, no 
seu art. 6°, o direito da União intervir nos Estados, para que ·oe nor-
malize a sua vida, para que a sua acção se desenvolva dentro do circulo 
que lhes foi traçado para qu'e trabalhem e caminhem pela mesma 
senda de desenv.olvimento e de progresw, a par uns dos outros dentro· 
dos principi()s que lhes assegura a mesma Constituição; si r:.ão fôra 
is.so, Sr. Presiden-te, por certo que a cada Estado competiria oonduzir 
a sua vida, não parallela, não de conjunto, não .de desenvolvimerrto 
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·harmonico; n~o de sequencia das mesmas regras de li·berdade politiea, 
·em face -dos outros Estados, mas a cada .um ficaria livre ·reger-se con:i.o 
melhor entendesoe convir· aos .seu'S interesses ou aos interesses daquelles 
que no seu territorio dominassem. 

Deste modo estaria morta, Sr. Presidente, extincta a Federação 
Brazileira ! 

A' sabedoria com que os Srs. constituinte.s estudaram o notavel 
projecto do qual foi autor, todos nós o sabemos, o gEmia! juri.sconsulU>, 
Sr. Ruy Barbosa, não passaram despercebidas as garantias· que o paiz 
devia ter para '.3€ encaminhar dentro de outras normas de Governo, dif-
ferentes daquellas em que vinha se desenvolvendo durante mais de ses-
senta annos de Monarchia, nem foram esquecidas as tendencias natu-

·.raes que haviam de apparecer nessa·.o circumscripções, repentinamente, 
-quasi -sem conhecimento proprio, arvoradas, como foram; · de Provín-
cias .do Imperio em Estados federados de uma Nação, cuja lei basica 
era moldada na mais liberal, na mais .extraordinaria · das obras poli-
tieas que j•ámais sahiram .de mãos humanaa, na felicíssima .phrase de 
Benthan, referindo-se á Constituição Americana; não, nada ·disso 
escapou ao espírito daquelles ·que se preocc~pavam com o futuro da 
· Patria e que elaboraram a Constituição -visando o interesse, que tinham 
todos os patriotrua, de manter integra esta Nação, enorme pela vas-

·tidão' do seu territorio, sem população bastante disseminada, por Esta-
·dos ou ex-Províncias, cuja superfície, em ·algumas, sobrepassa as . de 
grandes nações estrangeira•.;;. 

Ao espírito dos constituintes, si não tivessem bem estudado o art. 6° 
.da Constituição, nã.o teria acudido assegurar o futuro da Patria Bra-
zileira, o futuro ·da Republica, porquanto, si não houvesse esse meio 
de intervenção. no•a Esta-dos, para chamai-os ao cumprimento dos , seus 
deveres, não só cons.titucionaes como moraes, o futuro ·da nossa Patria 
aeria o desmembramento, seria o.mesmo futuro que teve a nossa antiga 
Provincia Cisplatina. 

E si (caso unico na historia constitucional da Republiea), um 
Estado como o do Espírito :Santo, que poderia ser, como disse, um 
dos mais prosperos ~ mais felizes da Federação, Estado em que a natu-
reza se expande em terras fertilissimas e em que a varie·dade .do clima 
é capaz de produzir tudo quanto produz o resto do. Brazil, Estado .que 
o concurso de immigração, em bôa hora ahi inti'oduzida no tempo do 
Imperio, faz com que se vá economicamente desenvolvendo, apezar de 
todos 03 tropeços qli'e lhe teem opposto os Governos impatr ioticos que 
hão dirigido os seus destinos; si o Estado do Espírito .Santo, appel-
~ando, não simplesmente para os poderes da Unjão, porque quem 
appella para o Congresso N acionai, appella para to.do o paiz, appellando 

. para todos os . Estados, .para o Presidente da Republica, a·ppellando . 
para a Constituição, appellando para o direito que teem os seua filhós, 
hoje ·privados da liberdade. . . · · 
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O :S~. 'ÇónQUATO MoREIRA - Não teém nem o direito· de lá resi-
-dirciri. 
- · O Su. PAULO DE MELLO - ... appellando para o direito, que lhe 
assist.e, de viver na mesma conf01midade dos demais Estados da União-, 
não ;1cha dentro da Constituição Federal o remedio que- vem procurar 
e se lhe 'diz em face "Esse .Governo vae ser mantido, posto que não 
possa figurar entre os ·Governos -honeatos"; si ··esse Estado :vae ser 
sujeito a uma satrapia política; tendo- de -supportàr o· braço, hontem 

. forte e agora terrível. .. 
O SR. ToRQUAT·o MoREIRA - Omnipotente. -
O ISR. PAuLo DE MELLO ::...c_ ••• de um Governo que não visa o 

interes-se·, o ·bem, o futuro daquella terra, que visa· simplesmente man-
ter--se na posição para melhor desfrutai-a e humilhai-à; então, teremos 
a fallencia da Constituição, a fallencia do regimen! Não aéredito, não 
posao_ concordar; o meu espírito nã-o se ·convence de que· deix.~ de haver 
remedio para taes males. · · · · · · 
_ O Presidente da Republica, rio seu alto patriotismo, deu á· Nação 
intei'r~ conhecimento de ·,que a sua vontade, o seu desejo 'e a sua honra 
não podiam ficar, deante de factos dessa ordem, iudifferente ao que 
pede_ .o- povo do Estado do Espírito Santo . . 

tE que pede o povo do ·Espírito Santo 1 
Pede, Sr. Presidente, que, dent-ro das normas que a Constituição 

Fe-deral traçou aos Estados, po.SSa ter uin Governo 'verdadeiramente 
repu:blicano, um ·Governo que nasça ·do eleitorado, UII). Governo que 
<e apoie em suas 'forças políticas, um Governo --que tenha os inesmo-3 
ideaes, um Governo que tenha as mesmas propensões que es:::e povo 

· tmri para o progresso e para o bem: pede que, dentro da Constituição, 
palri.r-passt~ com os demais Estado:.;; da União, possa· gozar da m_aior liber- . 
dad-e e da-s mesmas garan-tias que são asseguradas aos cida-dãos de 
outros E stados. 

O .SR. ToRQUATO MoREIRA - Muito bem. 
O SR. PAur:o DE MELLo - Sr. Presidente, não quero a-busar mais 

da attenção da Casa. 
·-· O SR. T-oRQUATO MoREIRA - Não está abusando da attenção- da 

Casa; está defendendo o direito do Estado do Espírito· Santo, _e de 
11m modo brilhantissimo. 

O .SR. ARNOLPHO AzEVEDo ·- E nós o estamos ouvindo com mui.to 
· ngrad.o. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Infelizmente, todo esEe esforço 'é 
:perdido; fiem por isso deixa de ser um digno esforço. _ 

.O SR. PAULO DE MEl.Lo - Nã-o sou um desilludido da Republica. 
O .SR. 'ToRQUATO MoREIRA - Poi•a-eu começo- a ser . 

. O SR. PAu:r-o DE MELLO-,---- Poderei, porém, começar a. ser depois 
<le decidido o caso do Espírito Santo. · . _ . 

Si, deante de toda,~ as nobres aspirações que perfeitamente .se coa-du-
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nam cow os prinmpws con.stitucionaes que regem a Republica Brazi-
leira, si deante de quanto almejam, os caracteres puros, os homen9. que · 
não pretendem oae apoderar do poder para beneficio proprio; mas que 
devem chegar ao Governo porque os seus concidadãos, aquelles que 
os honram com· a sua confiança, alli os desejam collocar, pelos cami-
nhos da lealdade, da digmidade e do respeit.o a todos os direitos; si 
nós acharmos fechada a porta das garantiwa constitucionaes, si nós 
batermos a ella, sem que alguem n.os ou·ça, sem que ninguem responda, 
sem que se dêm ouvidos á& nossas imprecações contra as miserias que 
existem no Estado do Espírito Santo, então, S1·. Presidente, nós pode-
remos dizer que o povo, já não digo daquelle Estado, ma.9 o povo bra-
zileiro, .que tem, _1-epito, uma Constituição moldada na obra política 
mais extraordinaria sahida de mãos humanas e .que é ainda mais per-
feita, porque aproveitou: -os ensinamentos de mais de um secnlo do 
vida republicana de duas importantes nações, a America do Norte e 
a Argentina, então, no convívio das nações, o povo brazileiro •aerá 
o phari&lu ~ltre os povos coberto pela capa branca, candida, de lei 
que sirva aimplesmente para que :Os estrangeiros creiam nas suas liber-
dades! Dentro do nosso territorio, não gozaremos des;;;as liberdades, . 
não teremos ga-rantias, não poderemos sahir desse sepulchro caiado, 
que mais não será o paiz do que um sepulchro caiado, na terrível 
phraEe bíblica ! 

Assim, senhores, a Con~tituição Federal não representará mais 
que a alvura externa desse tumulo ... 

O SR. ToRQU.A.TO MoREIRA - Constituição que nunca impede- o 
mal, que só impede o bem. 

O .SR. PAULO DE MELLO·- ... e o estrangliro que delle se acerquo 
e o contemple mal saberá que no seu interior os vermes vão devorando 
o que já então será o cada ver da nossa nacionalidade! (Mu•ito bem; 
rruwito bem. o oraoor é vimmfente o·wmprirn:.entâdo.) 

DOCU11íENTOS .A. QUE SE REFERIU O ORADOR 

Parecer do Dr. N:arciso de Araujo, publicado n'O Imparcial: 
"No chamado- "Caso do Espírito Santo"- •auscita-se a questão 

da prorogação do mandato do CongresSo Legislativo, sobre a qual lhe 
forneço estas notas. · - . 

As di-aposiÇões constitucio.naes, que regiam o mam:lato legislativo, 
quando ~ Congresso em questão foi eleito, eram, pela Con•atituição de 
2 de ma1o de 1892, estas: 

Art. 33. O Esta-do de·putará por seus eleitores, de t1~~ em treg 
annog, 25 cidadãos .de reconhecida probidade e merecimentos para 
con.stituirem o seu Congresso Legislativo. 

Art. 36. O _ mandato do6 Depu-tados só expiTará depOÍ$ de 
nova eleição. A sua acceitação é facultativa e a sua resianação 
póde ser feita, a qualquer tempo. o 
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Pela reforma constitucional ·de 30 de uovembro de 1904 não houve 
alteração dos artigos citados. · 

Os que gove-rnam o asmmpto, pela reforma constitucional de ' 13 
-de maio de 1913, .são os segui:o.tes: 

Art. 29. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Legioa.-
lativo, composto de 2-5 Deputados, eleito-a de t1·es em t1•es an'lliOS 
mediante suffragio directo. 

Art. 32. O mandato de Deputado cmneça1·á · com a expeiliçoo 
do dliploma e perdurorá até termina1· a apnração da nova eleiç_âo, 
e o seu exercício é incompatível com qualquer funcção pubhca. 

São claros os dispositivos constitucionaes transcripto.:;. Os 
·arts. 33 e 29, na Constituição de 1892 e na reforma constitucional de 
1913, estabelecem o prazo do mandato, fixam--lhe um triennio, e os 
arts. 36 e 32, em uma e outra, lindam esse prazo, demarcam o triennio, 
assignalam-lhe o termo inicial e o final dies a qno e di.es ad quem. 

Na de 1892, cada termo do triennio é uma eleição; ellte corre entre 
duas eleições. 

Na referma de 1913, o termo inicial é a expedição do diploma, 
eJ?l uma eleição, e o termo final é o encerramento da apuração; em 
outra. 

E, como o legislador, pelo art. 110 da Constituição de 1892, ou 
103 da ref. de 1913, sómente pôde determinar, em lei ordinaria : "todh 

·a mlaJte'l'i.a não preVisfla na Constituição, é claro que o que se lhe conce'de 
é fk4r a daba da eleição, mas dentro do;s ememas, que ella premw, 
dentro do prazo da Legislatura, dentr.o do t riennio, que é, noa arts. 33 
e 29 citados, a materia prin~ipal, a que deve obedecer a accessoria 
-dos mencionados arts. 36 e 32. 

E' nesse triennio que se exerce· o mandato legislativO, no Espírito 
Santo, por meio de: 

a) sessões ordinarias, a 7 -de setembro de cada anuo ; 
b) ooasão extraordinaria, com data constitucional fixa, como a de 

23 de maio, para a posse do Presidente e Vice-P-residente do Estado; 
c) sessão extraordinaria, nos casos urgentes em que fôr mi.stér 

a autoridade do Congresso. 
Uma interpretação, que não harmonizasse os citadoa artigos consti-

tucionaes, transgrediria as vulgares regras de hermeneutica, que ensi~ 
nam a intelligenciã. dos textos da lei, uns pelos outros, e nelles não 
admittem contradicção ou incompli.t~bilidade, e desfecharia, pela vio-
lencia, no absurdo de um triennio sem limites. 

Ma·.;; a interpretação, que condu:z ao absurdo, -deve ser desprezada, 
e a que é violenta, constitue fraude da lei. São canones consolidados 
no Dir. Oiv. Recop., de Carlos de Carvalho, art. 62, §I§ 5°, 6° e 15. 

De accôrdo com essas noções, procedeu o legislador, no Espírito 
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Santo, sempre -que teve de fixar a data para · a eleição de Deputa-dos, 
em .varias leis eleitoraes, até a -de n. 717, de 5 de dezembro de 1910. 

ll'endo sempre em . respeito a data constitucional .de 23 · de maio, 
elle nã,o ousou, até ali, se apresentar ·sem poderes, para a tarefa im-
1~ortante e delicada dw reconhecer os do Presidente e Vice-Presidente 
do Estado, e dar-lhes posse. . . 

Procurou sempre, com muita attenção, fixar as datas da eleição 
de tal modo que, antes de 23 de maio, os novos diplomas eram expe-
didos: . · ·.. · 

A lei n. 11, de 12 de julho de 1892 fixava o dia "3 de fevereiro 
do anuo que se seguir ao ultimo de .éada Legislatura (art. 3°)' sendo 
a apuração marca-da para 40 -dia·a depois da eleição (art. 44) . 

. A: de n. 445, -de 16 de outubro de 1906, _estaibelecia o dia "31 de 
dezembro" elo mesmo· anno, marcmido a apuração para 9 de fevereiro 
de 1907. 

A lei ·n. 5l2, de 16 de dezembro de 1907, .manteve o dia 31 de 
dezembro do ultimo anno de Legislatura ( qrt. 16), determinando que 
a apuração se fizesse 40 dias depois da eleição (art. 94). · · 

. . A de n. 623, de 11 de dezembro de 1909,-ordenava, que a eleição 
se J'ealizasse a "6 'd,e janeiro do tanno qne se . seguir á Legislatura" 
(art. 22), sendo a apuração feita 30 dias depois da eleição (art. 89). 
. A lei n. 717, de 5 •de dezembro de . 1910, prescrevia para a eleição 

o "dia' 9 de janeiro do ·anno qúe se seguir á Legislatura" (art, 22) , 
deV'B;nido a juúta apuradora se reunir "dentro -dos 30 dias que se segui-
rem á eleição" (art. 9 O). . . 

Das leis mencionadas, as de ns. 623 (art. 111) ·e_ 717 (art. 112), 
estabelecendo o processo de ,reconhecimento . de Deputados, dispunham 
que ell;e devia começar pela Tmmião dos : · 

"DejJU:tados ele~ tos e d:1:plamailoi~, no p1·imieiro . a.nno de c-ada 
Legi$;/atum, dez dias aÍltes -da data constitucional da ·aber tura do 
Congresso ou da ~á1ai!a qu:e o m1esmo hou,ver s•id'O cú)nvoCfJ,dJo ·etctra-
.ordinari!aml(!(nte." · · 
E assim dispunham porque, sendo aquella' conv,.ocação extraordi-

naria feita para reconhecer os pnderes do Presidente e Vice-Presidente 
eleitos (art. 104, da lei n. 623, e art. 106, da leí n. 717), .era preóao 
que o Congresso tivesse tambem poderes para isso. · 

. Das ·considerações até a.qui · expostas, infere-se que o legislador 
espirito-santense procurou sempre, na<a leis ordinarias, por sensatas 
disposições, respeitar os artig.os constitucionaes, qu'e regem o mandato 
legislativo · renovando, em tempo opportrino, os pode-res do Congresso, 
para os actos de reconhecimento e poase do Presidente e Vice-.P·resi-
dente d.o Estado. · · ' 
· _ Re•jeitou, .porém, essas normas, até 'então se0uidas,- a lei n. l..Oüs', · 
de 30 ·de outubro ,de 1915, públícada em o n. 6·3, do Driariol dia Manhã, 
de Victoria, ·a 31 de outubro do mesmo 'al{no. . 
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Comprehende-se que a lei n. '717 fosse mod.ificada em alguns 
pontos: 

N.o art. ·21, que. designava a data de 2 de feverei1·o para a 
eleição do Presidente, porque, pela .reforma constitucional de 
1913, ficou estatui.da a de 25 de março; 

· No · art. 32, quanto á parte referente á . cedula com trea nomes 
para Vice-Presidentes, ·porque, pela citada reforma, só ha um 
Vice-Presidente; 

. N'Os artigos referentes ás eleições municipaes, para accrescen-
tar as dos pi.·efeitos creados pela reforma; 

· N,ós arts. 43 e 44, attinentes á eleição dos juizea distrietaes, 
no sentido de estatuil-a para um juiz districtal e quatro sr.·p-
plentes. 
Mas a lei 1. 008, foi além dessas modificações justíficaveis. 
Para se lhe avaliar o liberalismo e o espirito de moralidade, ·ba·ata 

.dizer: 
a) que ella supp1·imiu o paragrapho UllÍCo elo art. 144, da lei 

n. '71'7, que era este : No caso de recusa por parte da mesa em 
acceitar o protesto, poderá elle ser feito perante o tabellião . do 
districto até 24 horas depois da eleição; 

b) que ella transformou o § 2°, do art. 145, daq.uella lei, pelo 
qual os fiscaes eram admittidos, "em qualqU'er termo do proceaso 

-eleitoral"; no § 2°, •do seil art. 142, que só dá direito á admissão 
"ante.s de comecar a chamada". 

Foi ainda mais lO'nge a lei 1. 008. 
O art. 22, da lei n. '71'7, que designava o -dia 9 de janeiro do auno 

Se-guinte ao da Legislatura para a eleição de Deputados, foi nella 
substitui-do pelo: ·-

"Art. 20. As eleições de Depr.·tado·.:; ao Congp.'esso Legislativo 
do Estado serão feitas no dia "3 de maio" do anuo que se seguil" 
á Legislatura." · 
Como a apm·ação dessa eleição começará a. 2 de junho (lei n. 1.008, 

art.- 108), o Congresso, eleito a 9 de janeiro de 1913, por tres annos, 
na vigencia da lei n. 111, vae, com aqnella mudança de data, reco-
nhecer os poder:es do Presidente e Vice-Presidente do Esta.do; e dar-
lhes posse, em sessão extraordinaria e solemne", a 23 de maio do cor-

- rente anuo. (Ref. Const., art. 54.) 
A lei n. '71'7, em euja vigencia foi eleito esi!c Congres3o, deter-

mmaya: 
a) a reunião da junta apuradora, dentro dos "30" dias que 

se seguissem á eleição (art. 90); 
b) uma possível prorogação desse prazo por "10" dias 

(art. 94, paragra pho uni co) ; 



-218-

c) ,o ·prazo de "10'; dias, contados da installação da junta, 
para a conclruaão dos trabalhos (art. 93, paragrapho unico). 
Não tendo havido na hy.poth~, a convocação do Congresso para 

a puração (art. 94, §' 10, ult. partes) que foi feita pela junta, vê-se 
dos artigos anteriores que, admittindo se esgotassem os prazos ~fe
ridos, estaria concluida a apuração, em 50 dias, depois da eleição, isto 
é, a 28 de fevereiro de 1913, e lavrada a acta geral (art. 104), cuja 
cópia, remettida ao Candidato, é o diploma (art. 105). · 

Ãcceita a retro·actividade das lei-a constitucionaes OU' politica.:~, e 
applicado ao caso o art. 32, 'da reforma da Constituição de 1913, citado 
no começo desta exposição, o mandato desse Congresso começou a 28 
de fevereiro de 1913, com a expedição do diploma, tendo-se elle pouco 
depois reunido em Consti tuinte, que promulgpu a reforma da Consti-
tuição, que traz a data de .13 de màio de 1913. · 

De um triennio é, no Espirito Santo, a duração do mandato legis-
lativo, exercido em tres .sessooa annu-aes, que se iniciam a 7 de setembro 
de cada anno, limitada cada sessão a dous mezes, ou tres, em caEo 
de prorogação. (Ref. Const., 1913, art. 29 e 30.) 

Interpretados, c-omo d.o começo ficaram, os arts. 29 e 32 da citada 
reforma, .parecer-me, salvo melhor juizo, que está extincto o mandato 
do Congresso Legi.oalativo do Espirito Santo, eleito a. 9 de janeiro · 
de 1913. 

Não podendo es.se Congresso prorogar o seu man dato, não póde 
reconheeer o Presidente e Vice-.Presidente do Estado, eleitos a 25 de 
março do corrente anno, e dar-lhes posse 11a data constitucional de 
23 de maio. 

Temos, pois, um caso politico, cuja decisão cabe ao Congre3SO 
N acionai, porque, tratando-se do exercicio poli ti co do poder da Legis-
latura, ou. do pode·r dado ao C~ngresso de reconhecer governo.s esta-
duaes, o caso está fôra da alçada do Poder J udiciario. (Ruy Barbosa, 
"Dir, do Amaz., vol. · 1°, ns. '63 e seguintes.) 

Uma lei, que proroga o mandato legislativo, attenta evidentemente 
contra os principio-a constitucionaes da União. 

Um delles é, com a fôrma republicana, a temporariedade das fun-
·cções políticas, e fórma republicana não designa simplesmente o appa-
relho formal da Republica, mas envolve tambem o seu· funccionamento 
re~lar. (J. Barb., .Comment .. ao art. 6°, § 2° da Const. Fed. pag. 23, 
in fine, e ao art. 63, pag. 26 J.) ' 

Ruy Barbosa, . na sll'a monumental plataforma de 1910, f aliando 
de "princípios constitucionaes ·da União", a proposito da indepen-
dencia da magistratura estadual, diz que "evidentemente, uma Fe-
deração, onde os Governos estaduaes dispuzerem dos magistrados pela 
sua suspensão, pela sua demissão, pela reducção dos .seus vencimentos, 
não respeita a fôrma federativa, asseguTada, até pelo art. 6°, com o 
remedio extremo da intervenção. 
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Quer dizer tambem de uma Federação onde o Congresso Legis-
lativo de um Est!l!do interpreta abusivamente a temporariedade da•a 
suas funcções políticas, pror.ogando, em lei ordinaria, prazos fixados -
na Constituição? 

A Constituição manda, mas o Congresso não obedece. O seu 
art. 104 dispõe sobre a obrigatoriedade das leis estaduae•a, mas o Con-
gresso, na lei 1. 008, art. 165, altera aquelle .diSipositivo. . 

Neste caso do ·Espírito Santo, o que deve ser attentamente notado 
é o seu lado moral. 

Basta recordar como de wma situação de imolvabilidade, caracte-
rizada pelo atrazó no pagamento de tres. coupons da divida externa, 
·aurgin, de improviso, uma situação excellente; com o só recurso das 
rendas ordinarias, e, logo depois, a imminencia .da impontualiâade 
para outro conpon. . 

O perigo, que crêa para a soberania -ela União a pessima situação 
de llm Estado, que se desmandou, na 01~bita d-a sua autonomia, rprat i-
cando-a como licença, quando ella é subordinação, justifica ampla,. 
mente a intervenção do Po-der Central. . 

•Não militando em partidos políticos neste Estado, eu applaudo 
vivamente a attitude .do Presidente -ela Republica, -clood.e a nota· de 18 
de janeiro, cuja franqueza patriotica tanto divergi3· do habito perni-
cioso das hypocrisias officiaes. 

Nella vibra e triumpha esse espírito de moralidade que Ruy Bar-
bosa t.ão alto celebrou, em sua maravilhosa plataforma de 1910, depois 
daquelles 18 mandamentos impei·eciveis, oração republicana, que se 
reza junto do calor generos,o do seu fecundo espirito e altíssimo patrio-
tismo." 

Após, Sr. Presidente, ter apparecido o parecer do Sr. Senador 
Ruy Barbo:sa, publicado no J omal d;o Com,merdo, desta Capital, o 
Sr. Dr. Narciso de Araujo . produziu ainda considerações a respeito 
que melhür explicam mas affirmações e que passo a lêr: 

" tContinuo a pensar que não ha absurdo algum, na opinião dos 
que sustentam estar ext.incto o mandato legislativo dos Deputados elei-
tos, no E•spirit.o Santo, a 9 de janeiro de 1913. 

No commenta•rio do art. 17 da· Constituição Federal, João Bar-
balho, referindo-se ao art. 20, eusina que dahi não se póde inferir que 
a Legislatura começa com a eleição nem com o recebimento ·do diploma. 

O parecer Ruy Barbosa, .depois de transcrever aquelle commen-
tario, diz que tambem não o inferiram os organizadores da Consti-
tuição elo Espírito Santo, "embora, pouco attentos á reclacçã·o, nella 
eneartassem o vocabulo mandato~, que nó modelo imitado não se en-
contra." 

A verdade é que, no Espírito Santo, o.s organizaclorea ela Consti-
tuição de 2 de maio de 1892, da reforma constitucional de 30 de 
novembro de 1904 e .da reforma ·de 13 de maio de 1913, sempre usaram 



. -220-

daquelle vocabulo - mandato - que o parecer do .nosso extraordinario 
jurisconsulto attribue a descuido na redacção : . 

"A Constituição de 1892 dizia, no art. 36: ·.,. 
O mandato d-os Deputados só expirará depois .de nova eleíçã?." 
A reforma de 1904, dispondo sobre a materia do art. 20 da 

Constituição Federal, prescrevilJ.· no art. 10: 
"Nenhum Deputado, emquanto durar o mandato, póde ·.ser 

· preso .. ·." 
A reforma ·de 1913 estatue no art. 32 : 

. " O mandato de Deputado começa com .a expedição do . diploma. : ._" 
E no art. 33 : · . , 
"Nenhum cidadão, i_nvestido do mandato de Deputado, po-

derá ser preso ou processado criminalmente ... " . . . 
O que a reforma constitucional de 1913 estabelece, no seu art. 32_, 

é. que o principw do mandato está na expedição do diploma e _o seu 
termo no encerrall).ento da apuração da nova eleição. . 

Jlessa interpretação não . se segue, _como doutrina o pare?er! qu~ 
os arts. 29 e 30 fiquem "sem •sentido, sem explicação e quasi de todo 
sem 'nexo nas instituições do Estado". - . · ' 

Na minha humilde opinião, os arts. 29," 30 e 32 ela reforma cpnsti-
tucional vigente harmonizam-se perfeitamente. 

ü primeiro encerra a idéa capital do · triennio legislativo, pelo 
terceiro demarcado, dentro do- qual se realizam as ~essões o-rdinaria·.o 
annuaes, a que se refere o segundo. 

ü mesmo· com a redacção do art. 20 da Constituição Federal, onde 
não ha o vocabulo - mandato --,-, a interpretação victoriosa tem sido 
no sentido de fixar o termo delle na data da nova eleição. · 

·Ninguem nega que ao legislador ordinario compete· regular o 
processo · das eleições no E1:spirito Santo; ma.s ninguem ousará affir-
mar que elle possa regrn.lal-o com infracção do art. l 03 da r-eforma de 
19-13, que lhe subordina a competencia á zona da "materia não pre-
-vista" JJ.a Constituição. . 

Tambem ao legislador federal compete "regular as cond~ções e o 
processo da eleição para os cargos federaes em .todo o paiz" (art. 34, 
n. 22), mas não é admi5aivel que o possa fazer desrespeitando prazos 
.fixados na lei das leis. 

. ·o .legislador ordinario que, a titulo de regular o processo el~itoral, 
perturbasse a ordem constitucional abriria, para logo, com seu aeto 
anarchico, margem á sua reintegração, e esta, como ensina Ruy Bar-
bosa é "de -direito publico e de publico intere3.Se". 

.. Foi o que _ fez o legislador do Espírito Santo com a lei n. 1. 008 
de 30 de outubro de 1915, que, como mostrei, pelo O Irnparcial, de 14 
do conente, prorogou o mandato legislativo neste Estado. 

Uma lei, que proroga o mandato legislativo, affron_ta a oroem 
constitucional, collide com o principio constitucional da União. 
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.A. temporariedade das funcçõe.s políticas · é um desses princípios 
con.stitucionaes, que o art. 63 da Constituição Federal manda respeitar. 
. Assim está no parecer citado, com a transcripção do commentario 
de João Barbalho ·ao mencionado artigo. 

Mas essa temporariedade não póde ser uma palavra va~, precisa 
estar definida, e é na Constituição de 24 de fevereiro que ella se 
~~- . 

E' por isso qQe João Barbalho, ao incluil-a na claEse dos "pl·inci-
pÍ(}.:; con.stitucionaes" da União, exemplifica-a com a duração trien;ual 
da wgislatura (art. 17), com o praZG de nove annos do mandato de 
Senad(}r (art. 31) e com o período de quatr-o aimos para o exercício 
do cargo de Presidente da Republica (art. 42). _ 

O parecer doutrina que "a duração triennal do mandato" não 
entra na classe daquelles princípios. . 

Mas o commentador chamado para enumerai-os nella nos deu um 
exemplo da temporariedade. 

Sendo assim, é licito concluir que a lei t mnsgressora da duração 
trienP.al do mandato desrespeita· .a ·teniporariedade da.s funcçõe3 polí-
ticas, collide, portanto, com um ·dos princípios constitucionaes .da 
União . 

.A. lei n. 1. 008, de 30 de outubro de 1915, a titulo de regular o 
processo ele-itoral no Espírito Santo, dilatou o mandato legislativo, 
.attentou contra a sua duração triennal, desrespeitou a temporariedade 
das funcções políticas, infringiu, portanto, um principio constitucio-
nal da União. 

Por e3..-<:e desmando do legislador ordinario, que se sobrepôz ao 
mandamento do art. 103 da referida Constituição em vigor nesse Es·· 
tado, determinando, em lei ordinaria, materia prevista na Constituição, 
surgiu, dentro do Espírito Santo, pela perturbação da ordem consti-
tucional, um caso "puramente político", que ao Congresso N acionai 
compete resolver. 

Não tem valor algum o argumento que Ee estriba na autonomia 
dos Estados. 

Elles teem, porque a Constituição a instituiu em seu favor; mas 
como limite, não eomo licença; mas. como :regra, não como desregra-
mento. E por isso lhe .oppoz sabiamente aquella restricção do art. 63, 
que legitima a intervenção do Con~resso ·Nacional para restaurar a 
ordem constitucional violada.'' 

Parecer do Dr. Joaquim Guimarães (d'O I11tpa1'cial): 
O caso do Espírito Santo - O Dr. Bernardino Monteiro reco-

nhecido •Pre-sidente do Estado, em eonaelho de família, sem fórma nem 
figur.a constitúcional - O que n6s disse o Dr. Joaquim Guimarães. 
Presidente ·do Congresso recentemente eleito : 

.A. }Jroposito deste debatido caso, julgamos conveniente ·ouvi r a 
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opinião do Dr. Joaquim Guimarães, actualmente nesta Capital, advo-
gado em Victoria e Presidente do Congresso legal, que reconheceu o;: 
poderes do Presidente eleito Dr. José -Gomes Pinheiro Junior, em 
opposição ao candidato á ~>uccessão do Sr. Marcondes, no Governo do 
Estado do Espírito Santo. 

S. Ex. disse-nos o seguinte: 
"0 candidato do Governo foi reconhecido em verdadeiro con<*"lho 

de família, sem fórma nem figura constitucional e ·tanto podemos 
affi.rmar em face da insubsistencia do mandato com que dizem ter 
agi.do os amigos do Governo do Espirito\Santo. 

1Par•a melhor compre<hensão do assumpto, convém conhecer (X3 

dispositivos legaes. 
A Reforma Constitucional de 13 de maio de 1913, do Estado do 

Espírito Santo dispõe: 
·"Art 29. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Legisla-

tivo, composto de 25 Deputad·os eleitos de tres em tres annos, mediante 
suffragio directo. · 

Art. 32. O mandato do Deputado e>omieçcw·á com a expedição .d.o 
diploma e perdurará até term;irvar a apt~raçã,o iÃa nova e6eição. 

Art. 41. Incumbe exclusivamente ao Congresso, independentemente 
de sancção : 

1.0 Reconhecer os poderes de seus membros. 
!J.o Rer;onhecer os podenes do P1·esidente e Vice~Presidente do 

Estado. 
Art. 54. O período presidencial começará no dia 23 de maio, 

tomando poss'e o Presidenl:e c o Vice..:Presidente·, perante o Oongresfio, 
que para esse fim se reunirá em sessão extraordinaria, etc." 

Desde 1896, isto é, desde a antiga Constituição, que marcava a 
eleição do Presidente para o dia 2 de fevereiro do ultimo anno gover-
namental, todas as leis eleitoraes mandaram proceder á eleição dos 
Deputados no mez de fevereiro do ann.o seguinte ao ultimo da Legis-
latura e a lei n. 717, de 5 de dezembro de 1910, acabou por fixar em 
9 de janeiro do alludido ultimo anno, a data da renovação do mandato 
dos Deputados. · 

Devendo terminar em, janeiro de1916 a Legislatura do Estado foi, 
entretanto, promulga.da · a lei n. 1. 008, de 30 de outubro de 1915, a 
:qual iüx-ou :o eMa 3 de m:a'io de 1916, paTa a eleição d:o:s novos Depu-
tados, e def'te modo, o reconhecimento ·do·a poderes do Presidente que 
devia ser eleito a 25 de março findo, com a sua posse a 23 de maio, 
teriam de competir forçosamente ao Congresso, cu3a Legislatura se 
extinguiu em janeiro. 

Pergunta-se: 
Em face dos dispositivos constitucionaes e conforme os princípios 

do direito, podia a lei n. 1. 008, de 30 de outubro, marcar o dia 3 de 
maio de 1916, para a nova eleição dos Deputados, tendo este acto a 
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collB(lquencia fatal do .reconhecimento dos pode1·es e posse do novo 
Presidente do Congres3o da Legislatura extincta ª 

Está no espírito da Reforma con~titucional espirito-santense, 'como 
já estava no da antieJa Constituição, que ao novo Congresso cabe a 
funcç.ão constitucional de reconhecer os poderes do Presidente eleito. 

Isto 1·esulta d:o tempo menor ·do mandato dos DeputadQ3 ( tres 
annos), em face do tempo maior do mandato presidencial (quatro 
annos), de onde natural e logicamente se collige que o Congresso de 
mandato extincto não tem poderes para exercer actos eon.stitucionaes, 
como são o :reconhecimento e a posse do Presidente eleito para o se-
guinte período governamental. 

Tal foi igualmente o espírito e tem sido a pratica mantida a 
respeito do reconhecimento de poderes e posse do Presidente da Repu-
blica, actos esses que teem sempre competido ao novo Con~esso eleito, 
em nome da bôa praxe republicana; segundo a qual se não poderia 
permittir o systema de uma preconcebida intervenção do Congresso, 
na e3colha do novo Presidente, do que resultaria a extensibilidade do 
mandato parlamentar, para o fim daquelle· reconhecimento .. 

Isso redundaria na mais perfeita organização partidaria do Parla-
mento ou dos Congressos estaduaes para imporem, i1'remediavelmente 
á Nação ou aos Estados os candidatos. ·de sua p1;évia escolha, do que 
adviria uma abjecta tyrannia política, dada a impossibilidade latentil 
da liberda:de da escolha popular na inve·3tidura da funcção admini~to 

· trativa. · 
Uma pratica tão detest.avel seria, além de tudo, immoral e perni-

ciosa á soberania do povo, e deveria ser repellida, quando ·mesmo uão 
encontrasse, como encontra, correctivo nos textos constitucionaes. 

Então, toda a questão se resume em inte•rpretar o dispositivo da 
Constituição eapirito-santense, onde se diz que: 

"0 mandato ·do Deputado começará com a expedição do di-
ploma e perdurará até terminal' a apuração da nova eleição." 
Ora, é visto que, tendo o mandato do Deputado a duração de tres 

ann08 por declaração explicita, clara e inconcussa, do a-rt. 29 da re-
forma de 1913, é indispensavelmente preciso interpretai' este com o 
texto do art. 32, de modo que Ee não repillam ou não deturpem o regi-
meu com as praticas perniciosas. 

O bom l'ieDSO natural manda assim proceder e dahi a necessidade 
de se saber si a Constituição fixou ou não a data das eleições para 
renovação do mandato dos Deputados, segundo o e&pirito que deveria 
haver presidido a redacçãu de taes textos constitucionaes. 

Não é posaivel comprehender o texto do art. 32 sem relação com o 
texto do art. 29 da reforma de 1913, e dahi resulta, no mais benigno 
e condescendente modo de interpretar, que a DATA DA ELEIÇÃO 
SE DEVE ACHAR FIXADA EM UMA ÉP:OCA TAL que, con-
cluída a sua apuração, haja tempo dos novos Deputados se l'eunirf-rn, 
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1·econhecerem oE seus poderes e assim ficarem aptos para a fuacç~·) 
do reconhecimento dos poderes do Presi~ente e para '.3Ua posse Ill1S 

dias autorizados pela. Constituição. . . . _ 
De facto. Si o mandato deve começar na data .da exped1 ç~o do 

diploma (art. 32) e não póde durar mais de uma ~e~~slaturu de tres 
annos (art. 29), não se póde comprehender nem ad~I_!tlr que a expr~s
são perrlttbrará até term"Õrta1' a apwração da nova e:letçao tenha o) effmto 
·de co1~ferir poderes constitucionaes ao Deputado,.· além dos ,tre;3 annos 
da. ~~ua -Legislatura, a contar da expedição do diploma, só po.rque .uma 
lei ordinaria venha a marcar para cinc;o ou mais mezes depo1.:> da . data 
necessaria, forçosa, inadiavel; uma data qualquer,_ além dos tr~~ ann-B 
da Legislatura. . · 

De facto, si ao Congresso ordinario .;:e pudesse conceder .uma tal 
faculdade, dada a imophismavel limitação do . . art. 29, chegarian:w~ :í. 
conclusão absurda de poder o Estado ficar sem representação .por 
algum tempo, ou seria forçada a intervenção dos Deputados .sem man-
dato em todos os negocias para os quaes se exigisse a cooperação ur-
gente do Congresso. , 

Poder-Ee-ha dizer: por isso . é que o art. 32 manda perdurar o 
mandato. . . 

Por isto é, dizemos nós, que se não póde espaçar a época das elei-
ções, que, segundo decorre da limitação do art. 29, devem ser feitas 
.na peior hJPothese, immediafamente após a expiração do prazo da 
Legislatu.ra, como, aliás, dispoz a lei n. 717, de 5 de dezembro de 1910, 
marcando-as para 9. de janeiro do anno seguinte ao da Legü•latu:ra 
extincta. 
. . Dir-se-ha que o dispositivo do art. 32, mandando perdurar o mau-
dato, au~oriza a nova eleição a .qualquer tempo, dentro do anno se-
guinte á I~gislatura e torna incow3titucional a intervenção do Con-
gresso da Legislatura finda, pas fu ncções da Legislatura seguinte? 

Ha nisto um grosse·iro sophisma que apenas conduz á prorogaçãn 
do· mandato, soh:1ção que as bôas normas republicanas repellem., que 
oa principio.s do direito relegam por contraria á intelligencia que de-ve1rt 

. ter os textos constitudonaes. 
Os . governistas assim o pretendem e já add-uziram alguns dispa-

rates em fórma de argumento, pelos quaes Fe attribuiram o direitJ Je 
marcar o dia das eleições até em .setembro, ·data constitu·cional da aber-
tura do · Oongre•aso para seus trabalhos ordinarios. 

. Os jurü:consulto.s marcondinos, pelo Diario da Manhã, de Victor-ia, 
deram larga publicidade a esta exdruxula theoria, esquecidos d.e que 
teriam de admi'ttir a possibilidade absurda •d·e não se poder ' üistallar 
o Cong:::esao no ·dia 7 de setembro, do anno da nova Legislatura, ou 
de deve·r funccionar o Congresso de mandato extincto, -por se uão haver 
apurado a nova eleição, nem reconhecido os podere.9 dos novos eleitos. 

De estabelecer a Constituição que o nrandato perdure até a apun-
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ção da uov.a eleição, jámai.s poder-se-ha concluir; em face do art. 29, 
que fix'a o período de tres anhos para duração da Legislatura, pela 
possibilidade constitucional da prorogação do mandato, ao contrario; 
sim, pela nece3sidade 'da nova eleição, ANT1ES mesmo da. extincção 
da Legislatura, afim 1de evitar-se a situação a_nomala de uma proroga-
ção, facto irreconciliavel com a limitação de tres annos do art. 29 
da mc.sma Constituição. · 

. E si assim não fosse, é visto que um texto repelliria o outro, quando 
o certo é que ambos se devem completar e explicar na me-sma unidade 
de vistas e na conformidade do3 prin'cipios a que obedecem: 

Porque o principio ahi admittido é o da re'preseritação que não 
póde ser -ao mesmo tempo taxativo de tres annos e prorogavel por 
me.zes além de.ste pra:~;o. 

De onde se concluirá, naturalmente, que a expressão - pe1·dúrará 
até a apuraçtío da nova eleição - assenta no facto de começah ·o mán-
dato com a expedição do diploma, e resohreu a duvida, aliás, levan-
tada nos tribunaes, de Fe sabe~· si o :ínaudato deveria acabar no dia 
da nova eleição. . · . 

_ 'Porque o art. 29, mandandõ proceder á eleição; eleger os Depu-
tados de· tres em tr8'5 anno3, este período não páde ser entendido como 
de uma Legislatura a coi:nêçi.tr da data da ~ssão de albertura do Con-
gresso,· o que significa que, feità 'uma eleição em 9 de janeiro -de um 
anno, dever-se-ha proceder á outra em 9 •de· janeiro do quarto anno 
sep~~ - . 

Qra, ·é ·.sabido que ·a conclusão de uma eleição demanda certo tempo 
para ser apurada e tanto será elle quantos forem o.s dias 'que decor-
rerem entre o ultimo da Legislatura e aquelle em que fôr ex-pedido ao 
candidato o seu· diploma: em regra, nunca mais de 6Q dias; dent l"o •dos 

, qnaes, . segundo a Constituição do E 'spiritci Santo, _por força do. pro-
cesso da eleição, ha de perdurar o . mandato do . Deputa·do, nos termo·s 
do art. 32 da mesma Conati!tuição. 

Porque é preciso- ter em vista que nos dias anteriores á expedição 
'(fo diploma ainda não ha mandato . para os novos eleitos, ape;~:a1· de já 
tú havido a eleição; não é ainda perfeita a escolha do representante, 
de onde veiu a razão de· se mandar que o mandato termine com a 
apuração da nova eleição, modo 'pelo qual ~e ·ha de completar para o.s 
membros _ do: Congresso na Legislatura a extinguir-se o prazo de tre3 
annos de sua duração e não mais. . 

Eni consequencia, o díspositivo analysado no art. 32 da Reforma 
Constitucional Ide 1913 ~xdue, em bôa interpretação, ajustada aos 
int~ito·s do a.rt_: ~9 citado, ~oda .e ~ualquer possibilidade de se eapaçat 
o d1a das ele1çoes, para que dah1 nao venha a resultar uma prorogação 
·do mandato ou situação ano mala do Congre'Sso, opposta a todos os 
princípios que regem a materia. 

Por isto, já dizia o Duc de N oailles que a primeira barreira desti-
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nada a limitar as usurpaçõea legislativas não é outra que a propria 
Constituição, á qual toda a lei ·deve Eer conforme, sob pena de nulli-
dade como a mais alta expressão da vontade popular. ( Cent ·a.n;s àe 
République, vol. 2°, pag. 224.) 

Na França, diz Duquit, tem· se indagado si a lei pela qual o Par-
lamento prolongasse a duTação de uma Legislatura em curso, era lei 
iliJCqnstitucional, e depois de demonstrar que o ê pelo caracter de indi-
vidualismo que encerra, accrescenta: , · 

Na IngJlaterra, o Septen.al act de 1716 fixou em ·.sete annos a !dura-
ção da Legislatura, fixada em tres annos pelo acto de 1694, e foi decla-

. rada applicavel ao Parlamento que a votou. 
A Inglaterra, não admi:ttindo o systema das Constituições escri-

ptas, a arguição de conatitucionalidade não podia ser levantada. 
Mas, trinta e um pares protestaram contra o bill e fizeram valer con-
tra elle o seguinte argumento : os Deputados, tendo sido eleito3 por 
um certo tempo pelo corpo eleitoral, si a Camara prolonga a duração 
dà Legislatura, após a expiração do tempo pelo qual foram eleitos, 
elles, em bem dizer, não podem ser tidos como eleitos pelo corpo elei-
toral, mas, antes, pela propria Camara. (Droit Const., vol. 2°, § 126.) 

Isso demonstra, á evidencia, a natureza inconstitucional da lei 
n. 1.008, de 30 de outubro de 1915, por força da qual easa transfe-
rencia da mudança da data da eleição o an'tigo Congresso prorogou 
implicitamente o seu mandato, fazendo-o valer a data orlo tempo da 
Legislatura constitucional, para o fim de reconhecer os poderes e dar 
posse ao Presidente q"U.e fosse eleito em 25 de março de 1916. 

- Que diz, então, V. Ex. sobre o parecer do Conselheiro Ruy, 
honlem publicado no Jo?'n'al elo Ca\mtm.eroio? 

- Digo que, no caso ve1'tente, o enorme talento do grande mestre 
está na me·ama razão da ficção juridica da verdade das sentenças, do 
res ju;dlicata pro V!eritate hatetur, cuja grande, si não unica virtude 
consiste, como se sabe, em fazer do branco preto, e do quadrado re-
dondo. · 

Digo ainda que o nosso regimen, antes de constitucional, é repu-
blicano e assenta com a modalidade federativa na soberania popular, 
manifestada pelo suffragio livre, como o mais importante de todos 
os pl'Íneipio·a constitucionaes até hoje conhe.cidos. 

Este suffragio, que é a base do regimen, o periscopio dos prin-
cípios republicanos constitucionaes, foi posto de uma vez por terra pela 
doutrina do parecer, segundo o qual o Poder Legislativo de um Estado 
tem a..ampla faculdade de se constituir em organização par'tidaria, não 
para desfructar mas para nullifica:r a efficacia do voto nas umas, assi-
gnando de antemão a posse do poder ao candidato de sua facção." 
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SESS.ÃO DE 13 DE JULHO 

O Sr. Antonio Carlos (*) ('nwvi?mento de aUenção) - Sr. Pre-
sidente, a discuasão do caso relativo á suecessão presi·dencial do Espí-
rito-Santo offerece bôa opportunidade para que se defina e ·ae escla-
reça a attitude que em face delle, desde as suas primeiras manifesta-
ções, até á phase actual, tem mant~do o ·Sr; Presidente da Republica . 

O discurso aqui pronunciado ante-hontem pelo nobre Deputado 
pelo Estado do Rio de Janeiro, qne tem toma.do parte neste debate, 

.:... tornou neeessario e urgente que essa attitude fique convenientemente 
relatada e ·descripta. 
' O Sr. Presidente da Republica, apenas empossado na·;; suas altas 
funcÇões, patenteou a quantos, responsaveis pela situação política bra-
zileira, com S. Ex. convivem, q1Xe não poderia, di.ante de determinados 
c~sos de successão presidencial nos Estado·a, deixar de mante1· interesse 
v1vaz. 

E' sabido, Sr. Presidente, que Estados ha 11os quaes a situação 
finanooira 1·espectiva, traduzindo-se em lamentavel déba!cle,. na im-
pontualidade quanto ao pagamento de dividas ·extel'nas, impoz aos 
podere,s centraes o dever de acompanh.ar com empenho especial, a .mar-
cha dos negocios·publieos nessas unidades da Federação. 

A Camara reconhecerá que !lS eonsequencias de uma situação 
financeira desastrosa, e já manifestada. pela impontualidade do paga-
mento de dividas, é ;SUSceptível, embora restricta aos Estados, de acar-
retar funestíssimas consequencias a interesses fundamentaes da Nação 

. Brazileira. · 
O .SR. BARBOSA LIMA - A.poiado. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Bastam estas palavras, creio eu, para 

justificar plenamente, perante a Camara e perante o paiz, o interesse 
que o !Sr, Presi•dente da Republica revelou quanto á ·successão presi-
dencial em determinados Estados, onerados. p9r dividas, cujo serviço 
se achava ·suspen ;:o, e, o que é mais grave, \3em que houvesse sido ten-
tado junto dos respectivo·;:; credores um accôrdo qualquer, sem que se 
tiveEse procurado, sequer, detalhar as explicações, as justificativas 
que uma situação dessa natureza impõe aos devedores conscientes das 
sua·a responsabiHdades e dos seus devere.s. 

Tin.ha, pois, de interessar primordialmente ao Sr. Presidente da 
Republica a snccessão presidencial no Estado do Espírito Sa11to. 

O SR. 'BARBOSA LIMA - Em outros tambem; no Amazonas, por 
exemplo. 

O SR. PEDRO Mo.A.OYR - E no Par·á. 
. O SR. BARBOSA Lnu - Digo, no Amazonas, porque pessoalmente 
intervirei no debate, nesse caso. 

( •) 1'\ão fo i reviAto pel•o orador. 
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O SR. ANTONIO CARL-OS - Desde logo, Sr. Presidente, devo dizer, 
e o affirmo sem receio -de contestação, que o Sr: Presidente da _Repu-
blica, a.o significar a sua attitude, deixou assignalado que pairava em 
região superior aos interesses subalternos 'd~ paiiidarismo estadual 
ou da politicagem, que se não inspirava absolutamente em razõe-a, sem-
pre · inferiore~, de puro personalismo. . ·' 

O Sr. Presidente não insinuou nome algum para candidato á sue-
cessão presidencial -do Estado do Espírito Santo, como á de nenhum 
outro EStado da Republica. S. Ex. apenas ·concitou as forças políticas, . 
qüe àlli operam, no ·aentido· Je se congregarem em torno de uú1 homem 
digno, de um compatriota capaz ·de executar no Governo o duplo pró-
gramma de concordia dos espíritos e de restauração financeira'; com-
patriota, cujas affirmações nessa directriz mereces~em ao · me.:;mo 
tempo que a confiança dos políticos e das classes sociaes do E3taJo, ·n 
confiança ·Jo paiz. ·· · ' -. · ' · 

As tentativas do Sr. Presidente da Republica, no proposito legi-
·timo e louvavel Je preparar a sitllação descrípta, não foram coroadas 
(1e exito, como é sabido. · · · ·. · · 

O Sr. Presidente da Republica, cohé1;ente com a attitude annun-
·cia<fa e valendo-se de um direito inconteatavel, aimunciou desde logo 
que usaria, como lhe parecesse, das attribuições quf:: a Constituição 
:Federal lhe outo:-ga relativamente aos E stados. Essas attribuições, no 
caso., eram· as ·de ouvir no Estado do Espírito Santo, para as · nomea-
çõe;;;. :de autoridades federaes, par~ o preenchimento de cargos federaes. 

·ao grupo politico, aos compatriotas que elle entendesse; desejando, · o 
que tambem era um direito seu, incontestavel, significar por esta 
fórma que absolutamente não queria a solidariedade daquelles que 

·não lhe acudiram ao appello patriotico e sobre os quaes tem pesado 
a responsabilidade dos desastres administrativos daquella . 'terra . . 

O SR; ToRQUATO MoREmA - Muito berri. · · 
O SR. ANTONIO CARLOS - Parece, Sr. Presidente, que ninguem 

.POderá contestar ao Sr. Presi:dente ·da Republica o direito de designar, 
oogundo o seu arbítrio, os homens que. em qualquer das unidades da 
·Federação, mereçam a sua -confiança, para depositarias de ·cargos, 
cujo preenchimento dependa da vontade de S. Ex. · 

O .SR. ToRQl!ATO MoREIRA - Apoiado. 
O SR. ÁN'l'ONIO CARLOs - Coincidiu essa deliberação ann;mciada 

·do Governo com a attitude imperterrita . de um grupo de repre3entantes 
espirito-santenses, deliberado e, com ou sem o apoio d<> Governo Fe-
deral, hostilizar no Estado do Espírito Santo. . . . 

O SR. TORQUATO MoREmA - Já declarei em · meu nome isto 
· inesmo; com ou sem o apoio do Governo Federal, combateria aguella 
candidatura. 

O .SR. ANTONIO CARLOS ... a candidatura do Sr. Bernardin'l 
Monteiro. 

• 
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Precipitaram-se OJ3 acontecimentos. Fixaram os opposicionistas um 
determinado candidato. O Sr. PreEidente ela Republica não <~e afastou 
da linha que precip:uamente se traçara - de assistir com as nomea-
ções de autoridades federaes áquelles que para S. Ex., de parte outros 
mer~cimentos, tinham na hypothese o merecimento relevante de com-
bater os que deixavam de acudir ao Eeu· nobre appello, feito paT'a fin$ 
exclusivamente patrioticos. 

Não procede, Sr. Presidente-, ahsolutamente não p1·oce·de a sus-
peita e, menos, a affirmação de que foi o Sr. Presidente da llilpnblica 
quem· estimulou a opposição e.spirito•aantense para o combate que 
ella afinal travou. 

O SR. MA-cmciO DE LACERDA - Essa affirmação V. E'x. acaba de 
fazer, dizendo que o Governo Federal, usando de um legitimo direito, 
para fins exclusivamente patrioticos, fez .certas e determinadas nomea-
ções que coincidirem com a acção da opposição espirito-santense. 

O .SR. ANTONJo CARLos - Quando, Sr. Presidente, eu emprego 
a palavra· estirmâa-r, a.quella mesma usada pelo digno representamo 
do E stado ~do Hio de J aneiro, tenho em vista esclarecer a opinião pu-
blica quanto ao seguinte ponto: que não póde ser levada á re·sponsabi-
lidade do Sr. Presidente da Republica a luta eleitoral do Estado do 
E spírito Santo, a qual, conforme ha pouco affirmou em aparte o nob1·e 
Deputado que se senta á minha esquerda (i!Jirigindo-se para o Sr. Tofr-
q!llllto M'01·eira) , teria de ser trava·da porque em caso algum S. Ex. e, 
com S. Ex. outros mais, transigi6am com a candidatura do Sr. Bernar-
dino Monteiro. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. me perdôe. ~ .·· Eu disse 
qne o Sr. P Tesidente da Re·publica provocara' a luta e V. Ex. se propõ,., 
a demonstrar que elle nem siquer a estimulara. Mas, ao querer pro-
val-o, V. Ex. estli em equivoco, deve dizer apenas que não provocara, 
po1'que das suas anteriores palavras se infere que, estimular, esti-
mulou. 

O SR. ANTONIO CARLOS - A Camara e as pessoas que nos ouvem 
form~m a esse respeito o juizo devido. O termo de que V. Ex. usou, 
foi, creio, fM'tiAm.ula1•. 

O Sr. Presi·dente ela Republi·ca declarou desde logo, apenas a 
luta se desenhou, que 11ella entrava sem· preoccupação de victoria ou 
de derrota. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Logo, entrou na luta. 
O .SR. ANTONIO ÜARr.os - O termo - entrar na luta - eu o 

e·stou empregando nesta hm·a, da tribuna; não me estou servindo da a 
expressões usadas pelo Sr. P1~esidente da Republica, das quaes não me 
recordo, na celebre t•aria do J o-rn;al do Oormrro.ercto. 

Mas o certo é que o Sr. Presi-dente da Republica declarou que -não . 
se preoccupava, ao affirmar a sua solidariedade com o grupo opposi-
cio_:p.istal éom n victoxia ou a cl<;Jrrotà. 
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O SR. :MAUIUCIO DE LACElmA - Então, sempre foi soli'<lario . com 
o grupo opposicionista ª . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Que importa que o tenha -sido~ Estou 
rectificando a affirmação de V. Ex., que parece fazer acreditar ao 
paiz que a opposição espirito-santense só lutou empurrada pelo Sr. Pre-
aidente da Republica. Quanto a dar sua solidariedade a determinado 
grupo, desde que esta solidariedade em caso algum transgredisse _os 
deveres constitucionaes, era um direito inc<mteatavel de S. Ex. (·Mu·tto 
bem.) 

O SR . .ÀLAOR PRATA- E S. Ex. a deu francamente. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Foi o que aconteceu. -
Eu, Sr. Presidente, que me honro àe ter a convivencia desse alto 

e sereno espírito que é o Sr. Wencesláo Braz, posso dizer que a S. Ex. 
todas as probabilidades se afiguraram desde logo serem as de que o 
1:riumpho eléitoral _p.esae •caso se apresentava irrealizavel. E elle o 
disse, na celebre varia, que, sem embargo russo, actuaria nessa direcção. 
poTque julgava estar cumprindo um alto dever perante o paiz. . 

O SR. MA.uRICI·O DE LACERDA - Perdão; na t>a.rita não havia 1-efe-
reDcia á probabilidade de derrota. 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. me fará obsequio .. . 
O SR. MAuRICIO DE LACERDA- Não interrompendo .. . 
O SR. ANTONm CARLOS - ... não aparteando este ponto do meu 

discurso, pois que estou fazendo um historico e qualquer interrupção .. . 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- Póde perturbad 
o SR. ANTONIO ÜARLOS - ... póde afa~tar-me da narração dos 

factos. 
Feriu-se a luta, .S_r. Presidente, e o honrado Chefe de Estado até 

·esse momento outro acto não praticou sinão os das nomeações federaes . 
- _Após à luta, desenhou-se a situação . de duplicata de gmrernos no 

Estado. 
•Posso declarar de modo peremptoriõ que, em face das primeiras 

manifestações dessa duplicata, o Presidente da Republica pôde signi-
ficai' áquelleca que chefiaram a opposição que tal situação lhe era des-
ng~Gavel. .. · 

O SR. ToRQUATO MoREmA - Peço a palavra. 
O SR. ANTONio CARLOS - ... e, nem uma vez ..só, siquer, o 

Sr. Presidentt da Republica a elles manifestou que poderiam contar 
c.om a sua sympathia ou benevolencia para quaesquer netos relativos 
á intervenção no Estado. 

O SR. MAURICIO.DE LAcERDA- Jogou o corpo fóra. (Ri.s.o.) 
O SR. ANTONio CARLos -·· No desdobrar· dos acon tecimentos o 

Sr. Pr~sidente da Republica nem uma só vez, a ·quem quer que fosse, 
deixou perceber, de qualquer modo, que com iS. Ex. se pudesse contar 
para a execução de planos interventores. Creio que sobre este a.ssum-
pto a situa~ão scm~re foi perfeitamente clara. . 
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Isso, Sr. Presidente, ficou devidamente caracterizado, não apenas 
nesoo instante ou ao ser nffectv á -Camartt o conhecimento do assumpto; 
isao ficou caracterizado em todaE as phases da questão, o que ·afasta, 
portanto, a suspeita de ter S. Ex., servindo-me da phrase do aparte 
do nobre Deputàdo pelo Estado 1lo Rio de Janeiro, fugido com o 
corpo. 

S. Ex., neste caso, como em tantos outros, traçou o caminho por 
que lhe cumpria enveredar, e, &erenamente, sobrepujou as paixões que 
lhe pu~essem embargar a realização de ·désignios préviamente estabele-
cidas. (Muito bem.) 

O nobre Deputado pelo Estado do . Rio de J aueiro disse que o 
Sr. Presidente ·da Republica os abandonou. 

Sr. Presidente, verificada a ·dualidade de governos no Estado do 
Espirito Santo, o Sr. Presidente da Republica mandou á Camara as 
Mensagens, a proposito dat=: quae.s se está travando este debate, e decla-
rou que •ae desinteressaria e de facto se desinteressa da soluç-ã-o que 
este caso possa ter perante· o Poder Legislativo. 

Tal attitude, ;Sr. Presidente, é daquellas a que ha pouco 'me referi: 
fructo de reflexão rerena, traçada para casos ge·raes, sem que se parti-
cularize este ou aquelle que, porventura, occorra. 

O SR. MAuRrcro DE LACERDA - N-o caso do Espírito Sa-nto· par-
Ticularizou-se até de mais. 

O SR. ANTONIO ÜAJ!.LOS - O Sr. Presidente da Republi-ca, de-ante 
ele t.odoa _os casos de intervenção nos Estacfos, tem invariavelmente 
affectado ao Poder Legislativo o estudo dessas questões. sem que inter-
venha, com a sua autoridade pessoal .ou com o prestigio de seu cargo, 
para que a solução se incline em favor de qua1quer das partes con-
tendentes. 

O SR. ANTUNES MACIEL .lcN_rOR - Asaim o caso é aberto para a 
Oamara. V. Ex. o deve declarar. 

O Sn. ANTONIO ÜARr;os - Parece que outra conclmão não ha a 
tirar de minhas pa-lavras, si se considera questão fechada .ou aberta 
aquclla pela qual se interessa ou da -qual se desinteressa o Presidente 
da Republica. 

Assim agiu o Presidente da Republica no caao do Estado do Rio 
de Janeiro, assim se pronunciou S. Ex. -quanto ao easo de Alagi)as, 
assim· se manifesta agora quanto ao caso :do Estado -do Es-pírito Santo. 

O SR. MAumcro DE LACERDA- E que noticias V. Ex. dá do caso 
de AlagÔf\'3 ~ 

O SR. ANTONIO CARLOS - Já se vê que não póde ser dada, no 
cas(} em debaté, e~.sa interpretação de abandono por parte do Sr. Pre'si-
dente da Republica. Não e-ataria de accôrdo eom a noção que S. Ex. 
tem da independencia e harmonia dos poderes attitude opposta; nein 
~e justificttrill que ·f?. Ex. penetra~~e .pelas Camflras· 11 empenhar~se, a 
exigir m::o.a determ.inadà solução. · 
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O SH. MAumoro DE .LAcERDA - A historia passada regi·.stra, jus-
tamente, . outras verdades sagradas. No caeo do Estado do R io houve 
proposta de accôrdos, ás quaes não foi absolutamente extr•anho o 
Sr. W encesláo Braz. 

O <SR. ANTONIO CARLOS - Já se vê, digo eu, que não póde ser 
interpretado como abandono o procedimento do Sr. Presidente da 
Republícà, .desde que no ca·so não · occorre sinão a reproducção de uma 
attitude . anterior, sinão a observancia fil"me e desapaixonada de desi-
gnios préviamente traçados. 

·o nobre leacler da bancada paulista ainda ha dias alludiu a esta · 
circumstancia como sendo um dos títulos mais meritorios com que 
o Sr. Presidente da Republica se impõe á confiança e · ao apreço do 
paiz. Eu relembro o facto pelo incontest.avel prestigio dessa autori-
dade e da iHustre banca.da que S. Ex. <!hefia. Tend<J como somem 
l)articipado •das paixões que o momento teria despertado, o Sr. Pre-
sidente da Republica não se· e.squece de que é o Chefe do Estfrdo, de 
que não póde pel'der a serenidade que esse cargo reclama; podendo, 
si outros fossem os seus prooo.s·sos, entregar a .situação do Espírito Santo 
a seus amigos, .deixa de actuar nesse sentido. 

O .SR, DoMINGos DE FIGUEIREDO• - Ahi está a nobreza de seu 
gesto. (Apoiados.) 

. O SR. ANTONIO CARLos - Porque, Sr. Presidente, é o momento 
em que pos·ªo declarar que a bancada mineira. . . . 

O SR. MAURICio DE LACERDA - Mas, si entregasse aos sen:s amigos 
do Espírito Santo, perdia os amigos da bancada mineira. 

O .SR. DoMINGos DE FIGUEIREDO - E' uma phantasia. 
O 1SR. MAURICIO DE LAcERDA - Lá vem a minha phantasia .. .. 
O SR. DoMINGOs DE FIGUEIREDO - Naturalmente, é uma phan-

taiia de V. Ex. ( Ap01lados da blaJvcada mineir.a.) 
.Q .SR. ANTONIO CARLOS - E' o momento, Sr. Presidente, em 'que 

posso de.clarar que a politica mineira, e a bancada do E13tado de :Minas 
Gerae·s, seguiriam neste caso, sem vfl.cillações, a direct.riz que lhe fosse 
traçada pelo Sr. Wencesláo Braz. . 

O Su. MAumcw DE LACERDA - E' o caso do t.nbo do "Bnrro do 
Sr. Alcaide". 

O ,su. DoMINGos DE FwUEimmo - E' uma conjectura infeliz de . 
V. Ex. 

O SR. MANO.EL FuLGEN.CIO - Nesta Camara, o Sr. Mauricio de 
Lacerda € o ·uni co homem independeu te . . . . 

· O SR. MAURICIO DE LACERDA - Obri.gadÓ a VV. EEx. P ermitta-
me o digno leacler responder aos .seus soldados. (:PJ•ote:stos- da. lm.ncrula 
nvineim .. ) . 

O SR. MANO·EL FuwENCIO ~ O nobre Deptttado deve tratar me-
lhor aos seus collegas. 
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O Sn. JI.IIAuRICIO DE LACERDA - Quem chefioir essa réacção foi o 
Sr. Ribeiro Junqueira, que no seu jornal, Gazetn ele Le,opoklina., até 
transcreveu o artigo do I mparcial - O ·predestinado. 

O Sn. J.osÉ BóNIFACIO - Tambem S. Ex. estaria {'Om o Sr. Pre-
sidente da &publica. 

O SR. ANTONIO ÜARLOS - Não. pei·sonalizemos .... 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Convém não per·i!onalizar. . . ma:; 

devo ainda assignalar que o Sr. Ribeiro Junqueira, na G.azeta ele Leo-
?Wld·ina, tem outros artigos em que atacava mesmo o Sr. Delphim 
Moreira. 

O SR. ANTONIO Ü.Al~Los- N'ão personalizemos, porque não se deve 
personalizar quando se falia no P arlamento. 

A Oamara cornprehenderá perfeitamente que eu não faria uma 
affirmação desta 01-dem, sem para ella estar devidamente autorizado 
pelos mals altos orgãos da poli tica do Estado de Miuas Gerae3. 

Abandono, Sr. Presidente, existiria da parte do Sr. Presidente da 
Republica, para com os opposicionistas. espirito-santenses, e abandono 
ce:usuravel, si S. Ex .. deixasse ·de assistir aoa seus amigos do Estado 
elo Espírito Santo com os favores que a Consti tuição lhe permitte. 

O SR. }.IL~unrcro DE LACERDA - A Constitui:ção não dá favores; só 
garante ·direitos. · 

O SR. JooÉ BoNIFACJO- Dá attribuições, no uso das quaes podem 
'2er feitos favores legítimos. 

O SR. }.fAuRICIO DE LACERDA. - Favor legitimo é direito. 
O SR. ANT.ONIO ÜARLOS - E por que não dizer que o direito 

muitas vezes não pa~sa de um favor conferido pela lei. 
O SR. MauRICIO DE LACERDA - Isso, nas monarchias autocra-

ticas oude o direito é outorgado; rião em um l'eg·imen como o nosso, 
. · em que elle constitue urna conquista do povo. 

O Sn. ANTONIO CaRLOS - O Sr. Presidente da Republiea -- c 
os Srs. Deputados pelo Espírito Santo poderão affirmal-o - não tem 
ncilado em lhes attender a·s indicações quanto ás nomeações federaes. 
e posso declarar peremptoriamente que essa attitude o Sr. P residente 
da Re:.rmblica a manterá até o ultimo dia de seu Governo, negando 
systematicamente a sua solidariedade á situação que se formou e 
triumphou no pleito eleitoral do Estado do Espírito Santo. · 

·o .Sn. P A.ULO DE ::MELLO - Triumphou, protesto; teve o seu can-
didato :reconhecido, mas não vencedor na~ urna·3. 

O .SR. ANTONio ÜARLOs - Tem Tazão o nobre Deputado, a pala-
vni foi precipitooa. O caso ainda está sub ju&ice. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. permitte uma pergunta? 
O SR. ANTONIO ÜARLOS - Eu poderia dizer .como V. Ex., outro 

dia: julgo melhor, nesse assumpto, V. Ex. não me dar apartes. 
O SR . . MAuRICIO DE LacERDA - :Para V. Ex. tabrez ~eja n1elhor; 

para mim, não. Agora si não perm.itte, não dou. 



. O SR. ANTONIO CARLOS - Permitto o ·apa1ie. 
O SR. :MAURICIO DE LACERDA - A situação do E spírito· Santo, 

admittamos, triumpha legalmente, -é um Governo constituído; o Pre-
sidente da Republica nega a sua ·aolidarieda·de a . esse Governo ; qual 
é essa solidai·iedade? a de Governo Federal~ Não · póde ser : tem de 
entrar em relações com elle; logo só si o Sr. Wenoosláo Braz é chefe 
de partido e nega a ·solidariedade política ou partidaria. 

O&. JosÉ BoNIFAcio- E~ Chefe da Nação. (Mutillo ben~.) 
O SR. l\L.uRrcro DE LACERDA- Então que Eohdariedade póde elle 

negar á situação do Espírito Santo? Tem de entrar em relações com 
ella, repito. 

O SR . .ANTONIO -ÜARLOS - O nobre Deputado' é sufficientemente 
perspicaz para fazer a distincção que quer que eu·faça. 

Quando ·me refiro á Eolidariedade do .Sr. P residente da Repu-
blica para com a situação opposicionista· do Espírito Sauto, quero 
alludir aos a.ctos relativos ás nomeações de autori-dades federaes, por-
que quanto á s<Jlidariedade que a CDUEtituição impõe entre o Governo 
ela União e os Governos Estaduaes, o Sr. Presidente da RepublicB 
tem o dever de manter e o Sr. Wenoosl'áo Braz não· vacil'lará em manter 
essa solidariedade, por maiores que :sejam as distancia-s que o separem 
de ·qnaesquer outros Governadores de ·Estado. . 

Sr. P1'€sidente, volto ao ponto : a suspeita de abandono é, poi&, 
vei'dadeiramente tendenciosa, é articulada perante a Camara com o 
desígnio, que não será satisfeito, de· apresentar o Sr. Presidente da 
Republica, nesta questão, como em pogição indigna de •sua alta com-
postura moral. · 

Aberta a queEtão, perante o Parlamento, assenta:do que o Sr. Pre-
sidente da Republica se desinteressaria da solução -que o Congresso 
désse, para respeital-a, como lhe cumpre, a política mineira reve de 
asaumir uma attitude. 

Já se vê, portanto, que improcede a supposição de que a política 
mineira houvesEe de qualquer modo agido no sentido de que a solução 
se operasse por fórma .contraria á opposição espirito"-santense. 

A política mineira assumiu a attitude tradicional, sem preoc-
cupações de ordem subalterna, conservando neste caso a posição que 
co-ntinuamente tem mantido através da vida 1-epublicana do Brazil. 

A política mineira, Sr. Presidente, tendo na mais alta conta o 
principio fundamental do regimen federativo, descripto na Constitui-
ção, a autonomia dos Estados, a política mineira entende que· es-oe 
salutarissimo principio só póde soffrer a restricção consistente ua 
intervenção no.> Estados,_ en1 os -casos e nos termos precisos e rigK>rosos 
do art. 6° da Constituição. 

·O SR. MAURICIO DE LACERDA - O art-. 6° se distingue justamente 
;gor imp1-eciso e pouco rigoroso nos termos. 

O Sn. NICANOR NASCIMENTO - Si o prador me pe1·nütte um 
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aparte: -digo que a política mineira tem accentuado que é o Congresso 
quem 1·esolve esta intervenção. 

E-' i~Sto naturalmente que V. Ex. quer dizerª 
O SR. ÂNTONIO IÜ.ARLOS - Eu quero dizer o que estou dizendo. 
O SR. NrcANOR NAsCIMENTO. - V. Ex. está dizendo jlli'ltament(' 

isto. •Portanto, não ha imprecisão, ha clareza. 
O :sR. ÂNTONro CARLOS - .A.cceitarei, Sr. P residente, . a rectifica· 

ção do nobre Deputa:do pelo Rio de Janeiro para eliminar a palavra 
pre.cisos , e direi simplesmente nos termos ri{}'orosos r1a Co,nstitutiçãb. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Mesmo por que no easo ode .A.lagôas 
não ·se chegou a definir o que é preciso. 

O SR. ÂNTONro CARLOS - Quandó digo termos rigorosos da Con-
atituição Federal, o que quero significar - e não se appliea ao caso 
em debate . estou dissertando abstractamente - o que quero significar 
é que á política _mineira de modo algum convém uma interpretação 

. tendenciosa desse -artigo, feita ao influxo de interesses occa•aionaes ou 
por força de qualquer mal entendido opportunismo. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Foi por isso· que ella condemnou 
a intervenção no Ceará ... 

O .SR. Â.NTONIO CARLOS - : .. mas, sim, entende ·que nos termo3 
rigorosos da Constituição a ma attitude tem de ser modelada sobre-
tudo pelos altos interesses do paiz, examinados atravez dos princípios 

. fundamentaes do presidencialiamo e da Federação, escriptos na Con-
stituição Federal, princípios esses de que ella se considera inflexível 
sustentadora. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Por isso é que V. Ex. é par.tidario 
da revisão. 

O SR. ÂNTONIO CARLOS - Sr. Pre_sidente, parece que não ha uma 
só palavra minha, e a palavra minha no assumpto a que se refere 
o nobre Deputa.do, foi a palavra da politioa mineira , em que eu ·de3.~a 
palavra não tivesse usado senão para eondemnar peremptoriamente:> 
qualquer movimento tendente á reforma da Constituição quanto ao 
1-egimen presidencial e quanto á Federação. ( M dito bem.) 

Mas, Sr. Pre·sidente, a politiea mineira. para iniciar a citação de 
factos, desses a que allude o nobre Deputado, a política mineira. uo 
caso do Ceará, divergiu da intervenção, para só se manifestar quando, 
feita ella, foi trazida á Oo.mara, a·doptando então o voto em separado 
elo Sr. Deputado Mello Franco; a política mineira foi contraria á 
intervenção no caso do E.stado do Rio de J aneiro. .A. ·aua attitude. 
deante de situações doosa natureza, tem si:do pautada por um meAnio 
papadigma, invariavelmente reguido. 

Sr. 'Presidente, si assim é, si a política mineira tem invariavel-
mente observa-do essa linha de acção :descripta. por que attribuir a 
attitude da bancada, nesta hova, a ra~ões de ordem subalterna? ( M1âto 
bem.) · 



Por que, Sr. Presidente, querer insinuar na opm1ao publica que 
algu~m em Minas, a proposito da nossa attitude no caso espirito-san-
tense, visa intuitos de politicagem, de levar .ao paiz, desde esta hora, 
a entrar na phase das agitações. que ~empre caracterizam, óu que, ~or 
vezes, caracterizam a solução do problema da successão pres1dene1al 
da Republie-a? 

Sr. Presidente, prezo-me, como os que mais se prezam, ·de conhe-
cei· intimamente o pensamento do illustre chefe mineiro que é o 
Sr. Dr. Francisco S:alles. 

Posso considerar-me como representante da sua orientação e das 
suas tendencias como os que mais o 1aejam. e não vacillo em dizer 
que S. Ex., como todos os chefes da politica do Estado ·de Minas 
Geraes, entende que neste momento, o que o mais elementar criterio 
aconselha, é que não se cogite desse transcendente assumpto: deixando-o 
para a época apropria;da, para o instante opportuno, instante no qual 

-a politi.ca mineira, sustentando antigas tradições que jámais desms-
peitou, não intervirá com o proposito, qne a diminuiria , de eleger .ao 
mais alto posto da Republica filhos. •seus, nenhum dos quae.s mmca 
subiu á mais elevada posição do paiz, que não fosse em virtude de 
inicia.tiva de outros Estados da Republlca. (Apoiado!s.) 

O SR. NIC~N<>R N'ASCIMENTO - Dá licença para um aparte? Dou 
testemunho disso quanto a-o Dr. Wencesláo. 

O .SR. ANTONIO CARLos - E, Sr. Presidente, a proposito, fallando 
do Dr. Francisco Salles. posso dar testemunho de que em 1905 a 
P resi.dencia da Republica . lhe foi depositada nas mãos e S. Ex. a 
recusou. (Apoiados.) 

'Sr. Presi·dente, será extranhavel que o 1Sr. Presidente da Repu-
blica não esteja nesta hora policiando o Estado do Espírito Santo, 
conforme se poderá concluir. em resposta á affirmativa, das palavras 
do Sr. Ikputado 1Yiauricio de Lacerda? · 

Quem conhecer •a Conatituição da Reptrblica. logo verá que o 
Sr. Presidente da Republica ·uão póde, nos termos desta mesma Const i-
tuição, policiar o Esta-do do E·spirito Santo. Qualquer acto dessa natu2 
reza que S. Ex. tivesse de exercer, só poderia ser praticado em conse-
quencia da requisição do poder estadual competente. E precisamente 
o de que neEta hora se trata é de deliberar sobre qU'al :seja esse governo 
competente: 

O SR. MAURICio DE LACERDA- V. Ex. me perdôe.,. Sou incapaz 
· de heresias constitucionaes. Está presente o R~htor, que ouviu o meu 

discurso, o qual V. Ex. não ouviu, e S. Ex. sabe que eu seria incapaz 
de dizer, e não disse o que V. Ex. me attribue. 
- O 'SR. AN'l'ON'IO O,mLos - Tenho rec(p·dação de que V. Ex. citou 
até um caso oc:corrido no Esta·do do Rio de- Janeiro. 
. O SR. MAURICIO DE LI.CElWA -- Citei para concordar que o Pre~ 

s1clente ·da Repu bEca não póde policiar; mas no meu municipio poli-



ciou; para alli foi enviado um official do Exercito, que ficou ás ordens 
do Sr. Paes Leme. Portanto, o nobre Deputado conco1>da commigo que 
e injustificavel es.sa intromissão, esse procedimento de mandar offi-
ciaes do E xercito par.a tal fim. (TrocanHte apmies entre os Srs. Haia-
cio ele Magalhães e 1Waur.icio ele Lacf/rda.) 

O SR. ANTONIO CARLOS -- No caso a que allude o nobre Deputado, 
tenho lembrança .de que o Sr. Presidente da Republica transmittia ao 
Sr. ·Nilo Peçanha os telegrammas que recebia sobre tal assumpto. 

A opinião publica, Sr. Presidente. forço3amente condemnaria o 
Sr. Presidente da Republica, o qual se collocaria fóra da Constituição, 
si nesta hora, sem as requisições de direito, mandasse forças do Exer-
cito par.a o Espírito Santo. afim ·de exeroor a policia das localidade·s'. 

A attitnde qtre o •Sr. Presidente -da Republica assumiu, nesta ques-
tão, deante do Congresso N aci<mal. é considerada fraqueza ou, na quali-
ficação mais ag!Uda ·do ~entimento opposicionista, inercia. 

Essa fraqueza .. .Sr. Presidente, de que outros tambem costumam 
fallar, ou e3sa allegação de fraqueza. pela minha parte sou ·do.s que a 
extranham profundamente e para ella nenhum fundamento· enxergo. 

·Parece, .Sr: Presidente, que aquelles que ·apontam e lamentam a 
fraqueza do Sr. Presi·dente da Republica, deEestimam de viver em regi· 
mens livres e prefeririam as manifestações de energia dos governos 
tyrannicos. Onde apenas existe moderação. diz-se que ha fraqueza; 
onde .apenas existe prudencia, diz-se que ha tibieza; onde apenaà existe 
longanimidade, diz-se que ha timidez. 

- Sr. Presidente, considero que os t-emp0s actua·es, a ·datar daquelles 
que marcaram o inicio do. Governo do Sr. Dr. Wences1áo Braz, são, na 
realidade, para os espíritos esclarecidos e patrioticos, que devidamente 
comprehendem .as difficuldade3 desta occasião, são tempos de mode-
ração e de prudencia e não tempos ·de impetuosidade e de audacia. 
(-111uito be·m~· apoú:ulos.) Mas eu estimaria que, deixando de lado a 
c·ritica que paira na·s generalidades. se pontuasse um instante no qual, 
devendo o Sr. Presidente da Republica agir com energia, elle o tivesse 
deixado de fazer. 

O SR. -MAURICIO DE LACERDA - O Sr. P residmüe da Repu:blica 
se encontrou -deante dos desmando.;; da Central. T.inha que responsabi-
lizar os autore.s desses desmandos. Por excesso de moderação, contcn· 
tou-se com um pequenino - Sogra~· processou, no caso das Villas Pro-
letarias, um Tenente, ·qne já eatava morto. e contra o Sr. Laurentino 
Pinto até hoje não se -dá noticia do processo. · 

Ul\f SR. DEPUTADO - Isso é da competencia da Justiça. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Está em inque-rito administrativo; 

não é da competencia da Justiça ainda. 
O SR . .ANTONIO ·CARLos - Sr. Presidente eu não me quero des-

viar neste debate do assumpto em fóco para c~gitar de casos isolado<~, 
'~obre quaes, entretanto, poderia dar explicações cabaes. lYias, da euer-



già alta, profícua, que se reclama em um Chefe de Estado,· a prov'a 
eu a tenho na obra política, na obra administrativa que o Sr. Wen-
ce~láo Braz tem Tealizado nestes doU'S annos. (Apoiados. Muito bem.) 

Na obra política: ao se iniciar o seu Governo, todos sa~m, as 
mais flammejantes paixões partidarias ·asparavam os brazileiros, na 
orbita dos interesses poli ticos da União e em vario.; Estados da Federa-
ção. O paiz não ignora que o .Sr. Presidente da Republica pooe ~onter 
o surto dessas paixões e preparou pela sua acção incontestavelmente 
ener~rica a situação politica que a essa succedeu e que ah-i e.stá, si.tua-
cão de paz nos espíritos (apoiados), situacão de -concordia na política, 
situação de congraçamento neces·sario, indispensavel mesmo. para oue 
possamos attender aos reclamos de tantos outros problemas de maior 
viilto. 

P arece, Sr. P residentfl, aue na ordem política a obra realizada 
pelo Sr. Presidente da Republica é de ener~ria notoria. A .gua vonta-de 
se affirmou de modo peremptorio. não se affirmou com a.s estrepitas 
dos homens imPetuosos,· aue. ·s. Ex. não o é, mas. sim. se aff irmou 
eom a serenida1de dos espíritos reflectidos, conscios de suas ~eraes res-
ponsabilidades·. A concordia -da política no Brazil é uma situação incon-
testavel, e iEto; ST. P residente é devido á von.tade e á acção do Sr. PTe-
~idente da Republica. 

O ·SR. MAURICIO- DE LACERDA -- Ha cinco ou sei-a casos estaduaes. 
A concordia est:á feita ... 

O SR. Â..NTONIO CARLOS - Na ordem administrativa. Sr. Presi-
dente, essa energia tem tambem sua caracteri.stica bem . accentuada. 
A moralidade, eomo regra ~ral na a•dministração publica, é um facto . 
Ella ~e projecta da qualida·de ])l'eJ)Onderante da pessoa do Sr. Wen-
cesláo Braz: a sua imma~uln<l a probidade. A repulsa syetematica aos 
negocios, á advoca-cia administrativa, é um outro t.itulo que eu posso · 
invocar. 

Ul\I .SR. DEPl-TADO - E isto basta para immortalizal-o. 
O SR. MAurucio DE LACERDA - Nesse ponto, apoiado; mas ha 

de conc(}rdar, então, o n(}bre Deputado que outro& governos não repil-
lam esses negocias, easa advocacia administrativa. 

O .SR. ANTONIO 'Ü,\RWs - ·.A: ordem na administração, ahi 
está eJla; ahi está a reducção das despezas ·consoante á~ indicaçõe-s d0 
momento financeiro, despeza·s que passam em um prazo rrelativamente 
curto de um algarismo a outro com uma differença superior a 300.000 
ronto~. Bem sei que muito mais do que isto se faz mistér e re exige; 
por.ém, é preciso não olvidar que mesmo nesl*' assumpto, circumstan· 
cias ha que só podem ·zer pesadas uão por n6s, representantes do Poder 
Legislativo, mas por aquelle~ que teem a Tesponsabilidade completa 
do Governo. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Nessa parte, não apoiado. 
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O S!t. AN1'0NIO CARLOS - Sr: J?re.si'Clente, po1· que Eerá fi·aco o 
Sr. Presidente da Republica? 

Será porque, devidamente conscio de suas 1;esponsabilidades, S. Ex. 
é um observador intransigente da3 leis? · 

Será porque S. Ex. não penetra pelas Casas do Congresso a dentro 
impondo .a sua vontade, mas. ao contrario·. fixando um typo recom-
mend-avel de Presidente de Republica; quer das Caniaras não fl sua 
sU'jeição a uma vontade unipessoal, mas sim a collaboração livre e intel-
ligente aos problema•s do ·Governo? Será fraco porque não insinúa 
ou não promove organização de forças partidarias. para a ellas Re 
entregar. esquecendo-se então que o sen primeiro dever de Chefe de 
Estado é pairar acima das facções parti·dariaB? 

O SR. :MAURICIO' DE LACEIWA - Como no Espírito Santo ... 
O •SR. ANTONIO CA"KLOs - V. Ex., Sr. PreRidente, dá o testemunho 

de que essa fraqueza nlumtasiada ptn:a o Sr. Presidente da Republica 
resv~la por vezes de S. Ex. para o obscuro leader desta Ca.mara. 

E é então opportuno oue eu assignale·: o processo dito de fraoueza 
tem -determinado como effeito incont.estavel, e appello para os brios 
dos meus collegas - a cohesão da Camara em tomo do Governo da 
Republica. (Amnacao~Y. ) 

Não trenido em affirmar, autoriza-do pela maioria da Camara. 
-que aqui existe a cohesão necessaria para a victoria do-, interesses 
nacionaes, unicos cujo triumpho eu .seria capaz de encaminhar nesta 
Casa. 

Qual é o caso de int.eresse governamental ou de interesse nacional , 
cuio encaminhamento pelas discusFões da Camara. uma vez reconhe-
cido por mim, como nece3sario tivesse encontra-do embaraço de!'ita 
mesma Camara? Qual é, Sr. Preaidente a acção da Camara dos 
Srs. Deputa-doR, nestas duas ultimas legislaturas, em que nos podemos 
orgulhar, e digo mais por ella do que nor mim. de haver con-
corrido para que se transfo1'mem em leis as mai.s notaveis me-
medidaa? Ainda nesta hora a Camara cogita das lei-s de meiO-S como 
nunca como ém tempo 1111rum de leis de meios a ,Camara cogitou. pois 
que temos prompto em julho .serviços que noutros tempos teem ficado 
para o fim do anuo ... 

O Sx. MAURICIO DE LacERDA - Nesta parte. apoiado. porque a 
Oommis<:-ão dl'l Finanças por ora na-da p:·opoz; deixou a Camara -col. 
laborar. 

O SR. ANTONIO CaRLOs - Não me refiro á solução do problema 
financeiro. mas aos trabalhos orçamentarios. O projecto dt> orçamento 
já foi á Mesa. 

O $R. l.fAURICIO m~ L.\CERDA· ·- Conw o anzol, á espera das 
emen:da•a. 

O SR. ANTONio CARLos- ... e é aquelle em tomo do qual terão 
de ser deliberadas Yarias medidas financeiras. 
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Qual é, _Sr. Presidente, o interesse nacional que, porventura,· está 
periclitando nesta Oamara? 

Pretender-se-hia acaso que eu me inclinasse .a sujeitar a Oamara 
ao- predomínio · absorvente da minha vontade unica? 

Seria preciso, ·Sr. Presidente, que eu não verificasse que trato 
rom homens dignos de niim, isto .é, livres e p1-e·sando devidamente a 
sua autonomia pessoal. (lrfuíto bem.) 

Essa fr.aqueza do Sr. Presidente da Republica fica, portanto, 
romo uma supposição. Cada vez que ella tiver de ser citada, concre- · 
tizada em factos, ou a explicação surgirá, ou em face de um declínio 
eventual dessa energia, tantos <mtros casos terão de ser apontados, 
demonstrando que ella existe, por.ém que é uma energia serena, refle-
ctida e não a energia impetuosa, audaz, impetuosidade e audacia que 
as mais -das vezes trazem para os homens de Governo que se distinguem 
por essas características incontestavei•s malefícios para elles pr.oprios 
e mais ainda para os interesses confiados á sua guarda. 

Essa supposição de fraqueza, Sr. Presidente, ess-a affirmação de 
fraqueza, direi por fim, é a mais grata das cousas, é a mais ~;mtil das 
allegações que, em uma terra de maledicentes, ·se podem produzir 
contra um Governo. (Muifu bem .. ) 
. . A obra política e administrativa realizada nestes dous annos de 

Govern<> pelo Sr. Wencesiáo Braz. não tem o applauso unico· da minha 
palavra - no-toriamente suspeita porque sou amigo pessoal; tem mais 
do que da minha palavra, tem o da opinião nacional ( apoiatJos), revl"-
lada peLa imprensa, revelada pelos <>rgãos ·dos poderes estaduaes, reve 
lada pela unanimidade de·sta Oamara, na qual, em sentido contrario, 
se destaca a.penas o Sr. Mauricio de Lacerda. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' que eu represento <> paiz da 
mal.ecJ!icerncia, ·como o nohre "leade?· qualificou o Brazil. (Riso.) 

O SR. MANOEL FuLGENCI<>- - E' uma illàção tirada p or V. Ex. 
O SR. PEDRO ~ÍO.A.CYR (ao omdor) - V. Ex. dá licença para um 

aparte? Já que fez lima excepçã<> , devo -dizer que a sympathia geral, 
C'om que é sempre acolhido o nome do ·Sr. ·Presidente da Republica, 
não significa, da parte de alguns Deputados, solidariedade política 
com o Gi>verno. 

O SR. ANTONIO 0.1.RLOS - Satisfaço, talvez, a vontade de V. Ex., 
collocando-o tambem na ex-cepção. Irei .sómente at.é ahi ... 

. O .SR. PEDRO Mo.A.CYR - Sou franco atirador. 
O SR. ÂNTONIO Ü.ARLos- ... porque de todos os demais Srs. Depu-

tados as affirmações peremptorias e sinceras são de apoio ao Sr. Pre-
sidente da R 3publica. (A.p.oú!dos.) 

O. SR. MAURICIO DE LACERDA - O Sr. J eronymo :Monteiro· tambem 
apoia o S'r. Presidente da Republica? (Riso.) 

O SR. ANTONIO ÜARLos -- S'i o_ Sr. Presidente da Republica não 
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deu a sua solidariedade ao Sr. Jerouymo M<>uteiro, a conclusão se 
impõe ... . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Temos já dons e meio opposicio-
nistas. . . (Riso .. ) . 

O SR. ANTONIO CARLOS - De facto, a opposição .systematica, ne.>ta 
Camara, só tem tido como -representante o Sr. Mauricio de Laeerda; 
mas quanto a essa mesma oppo.sição eu poderia dizer que .S. Ex. não 
combate em bôa parte o :Sr. Presidente da Republica, senão porque 
este representa um principio eontra o qual o nobre Deputado se rebella : 
o presidencialismo, o governo presidencial. . 

O ·,SR. MAURICIO DE LACERDA ~ Confesso· a V. Ex., ·de coração 
aberto, que ainda não confide:qciei com V. Ex. a e~e respe~to. 

O SR. ANTONIO C.ABLos - Essa oppo.sição, além do mais, por 
systematica, está evidentemente eivada de suspeita . 

. Assim, Sr. Presidente, . não é só o meu juizo, mas o de toda a 
opinião nacional. 

~ão tenho duvida em considerar que esse apoio inconfundível .e 
incontestavel da opinião n&cional perdurará pelos dons a.nnos ·de 
Governo que ainda faltam ao .Sr. PreBideute da Republica . .. 

O .SR. MAURICIO J?E .LACERDA - Afé se resolver a successão pre-
sidencial. 

O SR. ANTONIO CARLOS - ... porque S. Ex., fiel ao seu: pro-
gramma, saberá conquistar a continuidade desse apoio, pelo esforç<? 
ininterrupto em bem do que prometteu na sua plataforma de candi-
dato, i:ato é, a ordem material, a ordem jurídica, a ordem moral, ao 
que accrescentarei, ·como um dos titulas de maior relevo que elle des-
cortinará á posteridade, impondo-:se á sua a·dmiração : a rehabilitação 
financeira do Brazil, a restauração do credito e do nome ela nossa 
P atria, para o que, no juizo esclúecido de S. Ex. e que eu 1·evelo á 
Camara e ao paiz, eaminhamos, a passo fi.rme, tranquillamente e com 
segurança absoluta. 

(Mulito bem; muito bem. O .rmaiwr é muito feliciJtado e abmcado 
pqr qua.ii todos os Deputado3 presentes.) · • 

O Sr. T orquato Moreira - Sr. Presidente, a minha solidarie-
dade absoluta cbm os opposicionistas do Espírito Santo, que ainda a 
esta hora em diversas localidades do Estado são assa•asinados pela 
po1icia do Sr. Bernal'diuo Monteiro, impunha-me o dever de · tomar 
:parte neste debate; mas, mesmo assim, era tão grande o sacrifício, 
talvez mesmo superior ás minhas proprias força·a, de tratar de um 
caso que desejaria esquecer para o resto dos meus dias, que estava .· 
deliberado a não occupar ~sta tribuna, só quebrando o meu proposito, 
porque palavras pronunciadas pelo honrado l.eaikr da maioria me 
Crf>3l"ll~1 R çibrigaÇ_âO de COmpletar OU :rectificar Uma parte ela ~na 
uar~atlva. 
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O caao poli ti co elo E spirito Santo, ao · mesmo tempo que me pro-
porcionou e me proporciona ainda' as mais amarga·s e· dolorosas dece-
pções, forneceu-me Eeguros elementos para que eu pudesse e possa ava-
liar, julgar e conhecer como são· frageis, como são falliveis. e ger·almente 
pouco sinceras as promessa'il de apoio, as garantias de solidariedade e 
os incitamentos partidos de alguns ou de muitos dos noSilos homens 
políticos. 

Não tenho, entretanto, Juvida em declarar á Oamara, e o faço 
com satisfação e sem a menor violencia a nenhum dos meus .sentimen-
tos que, {[e t<Jd·os os homens políticos com que li{[ei, a proposito do 
ca;o do E·spiríto Santo, foi exactamente o Sr. Presidente da &publica 
o unico que j-ámais deixou de cumprir as suas promessas, que jámais 
faltou a um só de seus compromissos assum,i.d<Js púa commigo. (111.u.ito 
bem.) 

Sr. Presidente, o honra·do leadetr Ja maioria declarou que, conhe-
cido o caso {la dualidad.e de Governo no Espírito Santo, o Sr. Presi-
dente {la Republica se mostrara aborrecido (.aborrecido foi o que :S. Ex~ 
disse), e desagràdado, e que isso mesmo havia declarado aos repre-
sentantes •do E ·ata:do. 

Foi exactam-ente nessa occasião que pedi a· palavra, porque pre· 
cisava dizer .á Oamara, que a mim S. Ex., o <Sr. Presidente da Repu-
blica, não se declaral·a ·desagrada-do ou aborrecido com o caso da {[uali-
chide- de Governo no Espírito :Santo. 

O SR. PAULO DE MELLO - Oonsequencia natural ele alguem tomar . . ' poEBe sem ser eleito. -
O .SR. T:oRQUATo MoREIRA - O .Sr. Presidente da Republica 

declarou - e hei ·de ser nesta narração tão verídico · como ·sou capaz 
de o ser, porque não ha interesses que me afa.stem propositalmente dn 
\'er·dade - S. Eox., é certo, quando eu lhe mostrava docum,entos offi-
ciaes para provar a situação apparentemente legai, ma.s contraria á 
moral, á Constituição e ás leis, creada no Esta{[o {lo Espírito Santo, 
por um conluio immoral e criminoso doa poderes estaduaes, Legislativo 
e Executivo, reputando nessa occasião vahosissimo.s os documentos, 
declar·ou: 

"Mas eu não posso (são palavras de S. E'x.) nem devo fazer desta 
questão um,a questão gove1·namental; não posao intervir junto dos 
meus amigos do Congresso, pedindo-lhes que votem dessa ou daquella 
fórma." 

Sr. •Presidente, eu sirv·o á Republica com bastante sinceridade, 
para que fosse capaz ·eLe deixar de applaudir, como effectivamente 
applaudi; a declúação de '8. Ex. "Realmente, respondi eu, eEte ê o 
paJ2oel de _V. Ex.; e est-ou, apenas como prova •da alta consideração em 
qn~ tenho a pessoa de V. Ex., communicanJo o que pretendemos fazer. r. 

Dirão talvez os ·ique sã·O. pouco sympathi.cos á nossa causa ._ si 
a opposição do E spírito Santo não tinha para am:varal-a, no -'i:as<J· da 
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duplicata e de uma cousequeute intervenção do Congresso, o apoio do 
Chefe da N açãQ, porque tentou e::aa . duplicata, JX>rque pretendeu essa 
intervenção e arrastou seus amigos a essa luta tremenda, que ainda 
hoje dura e erumnguenta a terra espirito-santense? 

Sr. Presidente, assim como eu me bateria contra a candidatura 
do Sr. Bernardino Monteiro, mesmo que ella obtivesse o apoio formal 
e decisivo -do Chefe da N 'ação, levando a minha intransigencia ao 
extremo dé romper com o Sr. 'Presid~llt·e da Republica, si tanto fosso 
preciso, para poder combater tal candidatura, da me&.llla maneira eu e 
os meus collegas de representação, directores da campanha que alli se 
travou em torno da successão presidencial, devíamos levai-a até o 
fim, tentando todos os recursos, recursos que con.rideramos legaes, em-
bora não tivessemos tido para nos incitar a palavra do Sr. Presidente 
da Republica. Nós pleiteámos a eleição presidencial do Espírito .Sauto 
conduzindo ás urnas a maioria do eleitorado daquella terra. E si eu 
me quizesae dar ao trabalho de analyaar as eleições procedidas uaqueHe 
:&ltado, com as proprias noticias officiaes, chegaria a prova:r á Cama1·a 
que o resultado mesmo dado pelo Governo do Estado era demonstração 
evidente de que a maioria do eleitorado tinha mffragado o nome -do 
nosso candidato. 

· Mas, Sr. Presidente, não era intenção minha ~iscutir o caso do 
Espírito :Santo. Tenho-'llle conservado ·.silencioso, interrompendo apenas 
alguns oradores que delle se teem occupado, com apartes arrancados 
á minha indignação pela monstruosidade de factos que se prendem 
áquelle desgraçado caso. 

Dizia eu, levamos ás urnas a maioria do eleitorado. Dos resul-
tados obtidoa, dos quaes temos as provas as mais completas, mi.sceu 
a convicção da nossa vi.ctoria. Assim, é claro que não poderíamos de 
modo algum abandonar em meio aquella campanha, sacrificando os 
nossos amigos, certos como estavamos de que havíamos vencido. 

Faltavam-nos, •Sr. Presidente; elementos apparentemente legaea 
para o processo da apuração das eleições de Presidente e Vice-Presi-
dente do Estado . 

. O Congresso Estadual tinha findado o seu mandato, mas o tinha 
prorogado por uma lei que já analysei nesta Casa, feita clandestina-
mente, exclusivamente para servir a interesses inconfessaveis, lei vo-
ta:da ad-hd.c, na phrase do Relator do parecer para assegul'ar o 
reconhecimento· :do Sr. Berna1·diuo iMont\;li(rfr, que receiava ~(é 
ainda a palavra do Relator) a livre manifestação da vontade do elei-
torado; e nÓi3 que pleiteámos tambem as eleições estaduaes na época 
em que as urnas se abriram para reoobe1· os votos do eleitorado, porque 
nos achl).vamos deante de uma .situação de facto, nem por isso tinha-
mqs julgado, com aquelle nosso acto, constitucional, a lei n. 1. OOR 
votada por aqu.eHe ·Congresso, da qual nos afastamos exactàmeute no 
ponto em que a consideravalJ.lOS _inconstitucional, qll'e era 9 da.s _datas 
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prefixadas propositadamente, de que resultava a prorogação do man-
dato, com o fim de assegurar ao 'Congresso, cujo poder estava extincto, 
a faeulda,de de, na época marcada pela Constituição, verificar os 
poderes do Presidente e Vice-Presidente do Estado. 

Ora, .Si·. Presidente, si nós contavamos com esses elementos. s1 
tínhamos ao nosso lado .o eleitorad9, si e.stavamos convencido·;;; não só 
da immoralidade daquella lei, dos intuitos indignos e subalternos a 
que ella tinha obedecido em •aua confecção, como da clandestinidade 
do seu processo e, mais do que is;:;o, da justiça da nossa causa, é claro 
que não precisaríamos que o Sr. Presidente da Republica nos animasse 
para virmos propugnar perante o Congresso Federal a intervenção 
como remedio á situação creada no Espírito Santo, não pela ambição 
da opposição, ma.s pela teimosia de uma olygarchia, cujoa membros 
resistiram aos appellos mais attenciosos, patrioticos e instantes do 
Chefe da Nação. 

Não foi o Sr. Wencesláo Braz quem creou o caso do Et1pirito 
Santo. 

Elle resultou da teimosia, repito, dos olygarcha·a que, seja dito 
em abono de todos elles, e como uma attenuante . á petulancia com 
que resistiram aos appellos do 'Pl'esidente da Republica, defendiam, 
alguma cousa mais do que o seu . partido, alguma cousa mais do que 
a situação dominante do Estado, porque naquella occasião · apenas ·se 
pretendia que nenhum ·dos membros da família Monteir_o fosse apre-
sentado candidato á successão do Co1·onel Marcondes, mas que fosse 
indiclJ.do dentro do partido outro llQme que offerecesse no Estooo e 
fóra delle garantia:;:; que qualquer dos Souza Monteiro 11ão poderia 
offerecer. · 

Não foi, portanto, Sr. Presidente, o Chefe da Nação quem creou 
o caso do Espírito Santo. E fosse qual fosse a sua attitude, fos~ 
embora ext.ranha e indifferente em relação á successão espirito.-san-
tense, a luta não se teria evitado. Não seria tão inteusa, é claro, poi;:; 
a opposição não contaria com elementos tão poderosos como contou, 
mas, ao menos aquelle que na Camara Federal era o unico represen-
tante ·da opposição iria ás urnas infallivelmente suffragar outro nome, 
não na súpposição ou na aspiração d.a victoria, mas como um prote;:;to 
á política dominante no Estado. 

E em bôa hora posso affirmar á Camara, não seria o unico a me 
bater contra aquella candidatura, porque no período em que o Sr. Pre-
sidente da Republica ainda tentava e <lesejava mn iwcôrdo em torno 
de um nome que congregasse todos os elementos do Estado e assegu-
rasse · áquella circumscripção da Repubiica um Governo honesto e tole-
rante, já os demais representantes que hoje estão em opposição haviam. 
declarado que em hypothese alguma acceitariam a candidatura Ber-
nardino Monteiro. 

· O Sa .. .f.mM. n:i!l MELLO - E' uuia verdade. 
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O SR. ToRQUATO MoREmA- Seria até deprimente para apropria 
representação nacional que ella só se tivesse levantado contra a candi-
datura Bernardino Monteiro por instigação ou inspiração · do Chefe 
da Nação. 

O SR. PAULo DE MELLD - Declarei ao Sr. Presidente da Repu-
blica que, me-smo sÓsillho, ·seria contra tal . candidatura. 

O SR. ToRQUAT.O MoREmA - .Sr. Presidente, terminado o processo• 
eleitoral, feito o reconhecimento dos nossos candidatos, estabelecida,. 
de facto, a dualidade do Governo do Espír-ito Santo, como nunca se· 
e-stabeleceu em outro Estado, pois que realmente em uma parte de> 
Estado o Sr. Pinheiro Junior e posteriormente -o ·seu substituto legal, 
Sr. Coronel Calmon, exerceram attribuições de Chefe de Estado, foi 
solicitada a intervenção federal e o Presidente da Repu:blica, como 
lhe cumpri a, -dirigiu ás duas Casas do Congresso N acionai Mensagens 
transmittindo o pedido para que o Poder Legislativo, na sua sabedoria, 
resolvesse o caso como de direito. 

Nós, Sr. Presidente, tínhamos razões para acreditar, .confiar e 
esperar a victoria da oossa causa, razões que decorriam de promessas, 
de garantias, de incitamentos de homens políticos que valiam, que 
iam ter papel proeminente na resolução d-o caso, e, além destas razões 
nos animavam tambem as manifestaÇões unanimes de Deputados e Se-
nadores que estigmatizavam a olygarchia contra a qual ainda estamos 
no.s batendo. 

A varia do Chefe do Estado, discre.ta como foi e devia ser, nem 
por isso deixou de valer como um ferro em braza, marcando de mOO.o 
indelevel, para sempre, persQnalidades políticas de destaquB no Estado 
do Espírito Santo, varia que- teve o seu complemento nas poucas mas 
brilhantes e severas linhas do parecer do honra:do Relator. 

Medico, . desconheço as subtilezas do direito constitucional, mas 
deante daquellà situação d~ facto creada pela existenc.ia de ,dons Go-
vernos, um malsinado pela celebre varia do ·Chefe da Nação, e o outro 
prestigiado pelo seu apoio moral, expresso em actos po.sitivQs e claros, 
sendo que as suspeitas de deshonestidade do primeiro se Qppunha a 
segurança da integridade moral do segundo, eu devia confiar, como 
effectivamente confiei, em uma solução favoravel. Além diaso. Sr. Pre-
sidente, eu sei que os casos de iutervenção se resolvem mais frequente-
mente sob a influencia do criterio partidario ou político, que á luz 
dos principias constitucionaes, e tanto isto é verdade, que Q nobre 
leader da maioria, em aparte ao Sr. Mauricio de Lacerda, ante-hon-
tem, e hoje no seu discurso, ·affirmou que, si o Br. Presidente da Repu-
blica tivesse querido a intervenção no Espírito Santo, toda .a bancada 
mineira a vqtar.ia. De modo que, até os dons membros da Commissão 

. de Justiça_. que fazem parte da bancada, teriam -opinado pela· inter.-
venção e não, como fizeram, ·pelo archivamento da Mensagem do. 
Chefe do Exécutivo! 
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Desde 1893 ·que frequento eata Casa e estas ca,deiras e tenho tomàdo 
parte na solução de muito caso politico, para saber que elles são sem-
pre reaolvidos ao .c:abo1· das conveniencias políticas da occasião; tudo, 
pois, ·me fazia espera1· que não fosee dada ao caso do Espírito Santo 
a solução aconsHlhada em nome dos princípios severos- do nosso direito 
constitucional, mas que ~e procura.c:se, o que não ·seria -diff.icil, conciliar 
os preceitos legaes com as exigenci as -da moral poli.tica, que é quem 
sahe mais duramente ferida e torturada dest.e torneio, com a medida 
proposta pela honrada Commissão de Justiça. ( Apoüa.dos.) 

A attitude do Sr. Presidente da Re1,mblica não podia ·ser sinão a 
-que foi, mas o resultado de ~eu respeito aos demais poderes, do . escru-
pulo com que S. Ex. se desempenha -de suas altas funcções não que-
rendo dizer, ou não .dizendo que desejava ·a intervenção no caso do 
Espírito Santo tirou-nos pelo menos o apoio de uma grande e pode-
rosa bancada. Não fanta.c:io, uãc, estou creando castellos no ar, estou 
tirando consequencias das d.eclarações tambem francas e positivas do 
illustre le.culer rla maioria. Confesw, Sr. Presidente, que a attitude do 
Sr. Presidente da Republica merece os meus applansos e não ha na 
Camara quem bem me conhecendo seja capaz de suppô-r que quero 
armar ao effeito., que não sou sinClero ne.sta declaração que faço. Decla-
rei em artigo assignado já ha bastante tempo, respondendo a um jornal 
desta Capital, que S. E'x. pão poderia intervir junto aos seus amigos 
do Congresso, ·determinando o qne dev-eriam fazer neste. -caso, e que 
nem eu desejaria que o poder de que faço parte agisse sob pressão de 
representante -de um outro poder. Fui naquella occasião sincero como 
-e.c:tou sendo agora. Infelizmente, porém, O· que verificamos é que o 
honrado Sr. Pre-sidente ·da Republica está sendo, neste momento, pela 
sua nobre conducta, um Presidente fóra de seu meio e do seu tempo'. 

Tiv·e occasião de confabular com os mais graduados chefes da 
política nacional e com desgosto ouvi de rSS. EEx a declaração de que 
votar uma inte-rvenção era um caso sempre difficil, mas accrescentando · 
logo: "Basta, entretanto, o Presidente ·dizer que deseja, que quer ... " 

N essa3 condições, Sr. Presi-dente, retruquei áquelles politicos nos 
seguintes termos: 

"Si acham que ·essa solução aproveita ao regimen, aos nossos cos-
tumes políticos, moraliza o nosso meio e salva o Espírito Santo de uma 
situação asphyxiante e vergonhoaa como a que elle eBtá ameaçado 
de supp.ortar, porque não hão de os senhores fazer espontaneame-nte 

· aquillo que dize~ praticarão amanhã si o Presi-dente· qu:izer?! Não 
me responderam, mas esta é a verdade·. 
: Desd-e então, eu, que conheço o feitio moral do Sr. Presidente 
da Repu blica, que sei quanto S. Ex. Te.siste a incorrer na censura de 
praticar actos que esse3 mesmos que esperavam a palavra -de S. Ex. -
são os primeiros ou te-em sido em épocas different~s . os primeiros a 
criticar em outros Preúdentes, perdi a esperança de obt.er do Poder 
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Legislativo o remedio que eu, na minha ignorancia das causas -conati-
tucionaes, na minha bôa fé, na minha convicção de que seria geral o . 
interesse de completar a ·obra de saneamento iniciada pelo Chefe da 
Nação eom a publicação da sua v.aiia, acreditava que fosse pos.sivel 
-e facil. Enganei-ma, Sr. Presidente, e faço esta declaração pelo re~
peito que devo aos meus amigos, para que n.ão acreditem, para que· não 
suppouham que quando os levei á luta, quando deixava ao espírito 
de cada um entrever as probabilidades da nossa victoria final, eu era 
um leviano, eu, pelo menos, um político a quem não haviam aprovei-
tado vinte e tres anuas de .convivencia com os chefes e dirigentes da 
política nacional, na minha longa vida de Deputado pelo E'stado do 
Espilito .Santo. Elles que me perdôem a ·situação que o meu éomelho 
-e a minha voz de commando lhes creou neste caso, que não quizera 
discutir, e que, como declarei no começo do ineu discurso, desejo esque-
cer pelo resto dos meus dias. · 

Si o Sr. Presidente da Republica tives-se, faltando ao dever de 
respeitar um outro poder, exigi•do uma ·aolução differente para o caso 
-do Espírito Santo, o apoio da poderosa bancada mineira nã~ nos fal-
taria, e, muito menos, o ·dos grandes chefes da política naciona-L 

E' doloroso, ·Sr. Presidente, que em uma situação eomo esta, creada 
pela successão presidencial do Espírito Santo, não bastasae o gesto, 
unico até hoje, do Sr. Presidente da Republica, publicando a celebre 
varia., inserta no Jorn.al ido Oommemvd;, de 18 de janeiro, e no Tmlp.a.,r-
cial, orgão de publicidade que tão rapidamente conquistou na imprensa 
uma posição de destaque, pelo patriotismo e, sobretudo, pela honesti-
dade com que é dirigido pelo nosso illustre collega, repre·sentante do 
Estado do Rio de Janeiro; é lamentavel, -repito, que is.so .não houvesse 
bastado para levar ao espírito dos homens poli.ticos deste paiz a certeza 
do quanto seria benefico para o E:atado ·do Espírito Santo e para toda 
Federação Brazileira, em casos futuro•s, completar o gesto ·do Sr. Pre-
sidente da R.epublica, expres.so naquella v.ar~a, com um acto que impe-
diõse o infeliz Estado de continuar a ser um campo de exploração, de 
uma exploração tão vergonhosamente feita, que .arrastou o espírito 
s~reno do Sr. Wencesláo Braz a, quebrando com todas a~ tradições, 
vir declarar que negava o seu apoio a uma dada candidatura e o asBe-
gurava exactamerite ao grupo político que a ella se ia. oppôr. . 

Ora, Si·. Presidente, quem conhece ·o feitio do Chefe da Nação, 
sabe quanto S. Ex. é discreto, quanto é dedicado nas suas manifesta-
ções, quanto cauteloso na sua maneira de agir como Chefe do Poder 
Executivo, devia vêr nesse gesto, por traz daquel'la v·ari,OJ, qu'e alguma 
eousa de grave tinha chegado ao conhecimento de S. Ex. ·para que 
fosse capaz de levar tão longe a sua hostilidade ao partido que nós 
.combatemos. 

Si em me guiasse só por sentimentos de ord;em pessoal. si nessa 
.camp3nha entrasse representando apenas os meus justos e nobres odios, 
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eu me !devia dar por ~atisfeito com a varia do Chefe da Na~ão e o trecho-
do . p!!_recer do honrado Relator, porque é a primeira vez que homens-
políticos neste paiz são as.sim malsinados, 

A va1·ia eu a . hei de ' legar a meus filhos, não em um retalho do·iJ . 
.jqrnaes que a publicaram, mas gravada em um cartão de prata que 
figura na minha sala e que ha de ser um attestado constante, dizendo-

. aos que me visitar(:lm, em qualquer .época, o que foram os políticos 
. contra os quaes me bato ha longo. tempo. 

Impressionante, Sr. Presidente, foi sem ·duvida · a attitu·de do-
Chefe do Estadq, ma.:s ha muito quem entenda que e1'a preciso que 
S. Ex. fosse mais adeante. 

Suppõe muita gente, ou entende, que o Sr. Presidente da Repu-
blica devia ir mais longe, devia pleitear perante os seus -amigos u.ma 
solução que afastasse de vez aquelles olygarchas do domínio que elles-
veem de.sfructando, ha longo tempo, no Esta·do do Eapirito Santo. 

Não me parece· r!J.zoavel esta maneira de vêr e foi por isso que 
não tíve duvida e não fiz violencia aos meus sentimentos, declarando 
que applaudo a declaração do Sr. Wencesláo Braz de que não podia 
fazer do caso um caso governamental, nem solicitar, ou pleitear per-
ante o Congresso, uma solução que nos aproveitasse. 

lato, porém, não impedia absolutamente que a .~o-lução fosse outra; 
e o proprio leader da maioria, quando, ha poucos instantes f.allava á. 
minha direita, declarou que o S1-. Presidente da Republica alheiou-se 
do caso. Não quiz intervir, pelo muito respeito, aliás justo respeito 
de que nós, Deputados, membros do Poder Legislativo, não devemos 
abrir mão, que S. Ex. tem pelos demais poderes. 

"Então, disae S. Ex. o !eader d·a maioria - a política mineira 
devia intervir e resolver o caso, de a.ccôrdo .com as suas manifestações 
já tradicionaes, contrarias á intervenção nos Estados, pelo muito res-
peito que lhe merece a autonomia estadual." 

.Ora, Sr. Presidente, do proprio di.<lcurso do meu honrado amigor 
se deprehende que a política mineira não ê tão intransigente neste caso, 
porque S. Ex. affirmou que, si o Chefe da Nação quiz.esse, toda ella 
serraria fileiras em torno de S. Ex., para votar a intervenção. 

E' claro que uma attitude differente do honrado Presidente da 
Republica, manifestando-se favoravelmente pela intervenção, dizendo-
qu'e a queria, em ve?. de alheiar-se, como era de seu dever, não mudava 
absolut-amente o a·specto constitncional do caso, não o alterava nas suas 
linhas geraes, o caso ficaria sendo o mesmo, nem por isso a's eleições-
do Espírito Santo tomari-am uma nova figura, os candidatos ficariam 
mais votados, o ·Congresso Estadual deixaria de ser o que foi; entre-
tanto, a solução seria outra. 

Ora, Sr. Presidente, é doloroso que essa intr.ansigencia na defesa 
da autonomia -estadual, de que :resultou a •solução do caso do Espírito 
Santo, contraria aos opposicionistas, intransigencia que desappareceria. 
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-€m homenagem á vonta'de e ao ·querer do Chefe da Nação, não se 
tivesse abranda:d.o deante de razões de elevada ordem moral, que valiam 
.como uma .Condemnação formal e peremptoria dos homens politicos, 
.cujo predomínio fatal, esse caso de succeasão consolidou para sempre, 
pois que já não ha quem se anime a lutar contra elle.s, tão perseguidos 
-são todos os nossos amigos pelas ameaças mais- ferozes, pelas perse-
,guições mais crueis, pelos espancamentos mais brutaes, sem que ao 
·1n:enos_ possam pronunciar . publicamente os nomes de seus .represen-
·tantea. 

:Si a Camara quizesEe lêr um jornal governista do E~pirito Santo, 
·Q mesmo que terminou um artigo. editorial perguntando ao Deputa,do 
Mauricio de Lacerda, "quanto queria para -se calar", veria que, até 
no serviço telegraphico, as injurias mais atri)zes, são dirigidas aos 
representantes da Nação que discordaram <la ,política dominante no 
Eapirito ·Santo, e as mais crueis ameaças são formuladas contra seus 

.amigos . . 
Ora. Sr. Presidente, si medicas, a·dvogados, fazendeiros, nego-

·cÍantes, fogem ·do Est'ado, perseguidos, enchem as ruas desta cidade, 
.enchem os hoteis de diversas locali<lades de Minas, como Natividade, 
Eapera Feliz ·e Santa Luzia do Carangola, porque absolutamente não 
·podem viver lá, como é que havemos nós i)Utros <le exigir ou pelo 
menos aconselhar aos nossos amigos que tomem parte nos novos alista-
·mentos, que plciteem eleições, que disputem cargos nas urnas~ Nin-
guem conhece, Sr. Presidente, nem calcula a situação creada no Espírito 
·santo por essa luta em torno da successão presidencial, luta que veiu 
aci!rar odios e estabelecer uma separação profunda e intransponível 

·entre os opposícionistas e os governistas daquelle Estado. Não ha vio-
] encias, não ha processo de perseguição por mais atroz que seja, que 
·não vejamos alli posto em pratica. 

· Creou-se no Estado uma situação de tal ordem que o espírito mais 
íntelligente e mais culto não será capaz de indicar á opposição do 
-Espírito Santo um meio de defesa. Gira tudo em torno do Poder 
Executivo estadual, que é quem resolve todos os casos. Si um membT·o 
·do governo municipal discorda ·da maioria e fica em opposição, são 
1avrad.as tres actas em casa <lo Presidente. declarado vago o lagar por 
ter. faltado aqüelle discolo ás sesaões sem motivo justificado, e eHe perde 
~ lagar. Si um juiz de direito não se submette ás exigencias do poder 
.e tem a velleidade de pretender f.arer justiça contra a vonta·de dos 
.ehefoa políticos do Estado, a sua comarca é supprimid.a, elle fica em 
·disponibilidade, afim de mais tarde ser removi<lo para a peior comarca 
do Esta<lo, com prazo exíguo, de modo a fazel-o perder a disponi-
'bilidade. · 

Si um advogado, por mais notavel que .seja, é opposicionista, 
~hega~se a mandar chamar o cliente para dizer-lhe que, si mantiver 
.a procuração áquelle advogado, perderá a demanda; porque promo-
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ver-se-ha uma sentença conti;ari.a. E quantas vezes um dos mais .nota-
veis advogados do Estado, q:ue tem commigo intimas r:elações de ami-
zade e parentesco, tem sido procurado por seus clientes, que lhe dizem~ 
"Doutor sinto muito, mas não posso manter a procuração porque sL 
o fizer, 'perco a questão." O advogado ~.br~ mão. da. procuração e o 
interessado vae procurar um outro prof1sswnal md1eado pelo chefe 
político. 

E' esta, Sr. Presidente, em rapidos traços, a· situação ... 
O SR. C.ALD.AS FrLHO - E quando o opposicionista é commer-

ciante, o que acontece? 
O SR. ToRQU.ATO :MoREIRA- V. Ex. lembra bem. Em relação aos 

commerci.antes citarei o caso que verifiquei quando estive organizando 
o directorio da opposição em S. João do :Muquy, villa onde é chefe 
político o .Sr. :Marcondes ·de .Souza. 

Os nossos amigos, membros do -directorio, mostraram-me o talão 
do ·imposto que pagavam á :Municipalidade./Sem que as casas de negociO; 
tiveasem prosperado, sem que os seus s'toclct; tivessem sido augmenta-dos, 
sem que o capital tivesse· sido modificado para mai:;!, passaram a pagar 
quantias quatro, cinco vezes superiores ás que lhes eram exigidas ante-
riormente e ás que pagavam os negociantes governistas, .proprietarios 
de casas de negocio muito mai-s importantes. 

Quem vive, Sr. Presidente, em um Estado como o de :Minas, onge 
tive occasião de .asffistir, na ci-dade de Palmyra, a eleições federaes, 
e vi o eleitorado acorrendo ás urnas para suffragar nome» não só . da 
chapa situacionista, como de candi.datos avu1sos, como· o. Sr. Gomes; 
Freire hoje nosso collega, e opposicionistas, como o Sr. Irineu :Ma-
chado; .quem vive em :Minas, onde as eleições municipaes se disputam 
com c~lor extraordinario, ·com um interesse <Jurprehendente, intere·ase-
maior do que em outros quaesquer pleitos; quem vive em S . . Paulo, 
onde as eleições se fazem de tal modo que raras são as contestações 
que nesta Casa apparecem aos 'diplomaJS conferidos pelas juntas apu-
ra-doras, - não p6de formar uma id!éa, não tem elementos para cal-
cula:r, nem para julgar o que é a situação no Espírito Santo e o que 
lá oo faz! 

Não estou narrando estes factos para mover a piedade da Camara. 
Sei como essa piedade, si existe. é difficil de se interezsar ou de 

&=: manifestar em casos como o actual. Haverá, porém, em minha nar-
ração, a satisfação de como que um ~ever cumprido. EU_ devia dizer 
alguma causa, uma vez que frá provocado pela declaração do leader; 
e já que estou na tribuna. nella me vou demorando, afim de consllg:t'ar 
estas palavras, menos. aos Deputados .que me ouvem, do que aos meus 
amigos no Est.ado, aos ·quaes quero dai- uma satisfação, porque eHe.s: 
precisam saber que a núnha voz, ainda desta yez não faltou á defe·sa 
a que elles teem direito. 

Repito que os representantes dos outro·s Estados não podem fazer 
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uma idéa precisa sobre o que é ·a situação no Espírito Santo, como 
alli se faz pSJlitica, como são elaboradas as leis, como se distribue a 
Justiça, como se respeitam os direit0's, como se · asseguram as liberdades, 
e até como se cumprem os tratados. 

A propria banca:da mineir·a e o honrado Deput,ado por S. Paulo, 
illustre membro da Commis,são de Constituição e Justiça, que me ouve, 
viram como, na ·questão de limites entre o Espírito Santo e Minas, 
valeu para a·quelle Esta·do o laudo arbitral, chegando o. Presidente 
Marcondes a declarar que sabia .que tudo . aquillo era inconstitucional, 
que esperav.a uma decisão f.avoravel, hypothese em que ficari:a calado; 
mas que, si contraria fosEe,. achava não ter obrigação de submetter-se 
a elle. 

Ora, si o facto de ·se tratar de um Estado pode2·oso, como o de 
Minas, cujo apoio já ·de muito l onge vem sendo dado aos Monteiros 
por .alguns de seus .chefes mais eminentes, não deteve .aquella gente, 
não os auastou a se declararem vencidos, tanto mais quanto o laudo 
fôra dado por um homem da integridade moral .do .Sr. Prudente de · 
Moraes Filho . .. 

·o SR. PRUDENTE DE MoRAES -Muito obrigado a V. Ex. 
O SR. TüRQUATO MoREIRA - ... e que fôra escolhido pelo proprio 

Estado do Espírito Santo par~ a:quella funcção, que será, responda-me 
a Camara, ·que ha ·de deter aqnella gente e obrigai-a a respei tar os 
direitos da opposição, as suas liberda:des e as :suas garantias? 

O <SR. CALDAS FILHO - Talvez esBa critica ·que V. Ex. está fazendo 
perante a Cama:r:a venha a ser um correctivo. · · · 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Já depois de dado o parecer e de 
ter o Sr. Francisco Salles offerecido aos opposicionistas a esmola .de 
wa protecção para que elles não fossem trucid,ados_ ( offerecimento que·, 
devo dizer á Oamara, não foi feito. por meu intermedio, porque com 
S. Ex. não me avisto, ha muito tempo), mesmo depois ·deste offereci-
mento de g.arantias, o jornal opposicionista de propriedade de um mem-
bro desta Casa, o .Sr. Paulo ·de Mello, jornal que em o unieo que havia 
escapado á sanha governista e se publicava ·de oito em oito dias na 
cidade de Santa L€opoldina, foi foxçado a suspender a sua publicação, 
porque os typographos foram presos e o redactor fo rça:do a deixar o 
munici pio. · . . 

O SR_. PAULO DE MELLO - Quasi lynchado, na praça publica. 
O SR. ToRQUATO MoREIRA ·- Agora mesmo, Sr. Presidente, tele-

grammas recebido·s annunciam e eommunicam o caso de um pobre 
homem, nosso amigo, protegido por u'ma ordem . de habeas~c·orpus, do 
juiz sgccional, mas que. mesmo assim, não se animara a ficar no ter-
ritol"io do Estado, bem como 15 outro·s, qllB tambem haviam obtido 
a mesma garantia, e se foram refugiar em territorio mineiro, nas divisas 
com o Espírito Santo, creio que na estação de Espera Feliz. 

A policia do . Sr. Bernardino transpoz a fronteira, pr.en'deu-o, 
e~pancou-o barbarame·nte, delle não ha notici-a; não se sabe si _ é vivo 
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ou morto. Na Capita:l, no dia em que o Sr. Bernardino Monteiro 
tomou poase do cargo, para o qual não fgi eleito, ·sem que tivesse havido 
o mais ligeiro con:6licto, mas, porque era preciso provar a toda a gente 
que a minha velha rebe1dia carecia de Eer castigada duramente e como 
eu não me achasse lá, foram feitas ·repetidas descargas contra a casa 
do meu ·cunha·do, o advogado Thiers V.elloso, muito conhecido entre 
os collegaa que cultivam a sciencia !do direito, homem de uma mode-
ração ab-soluta, que ten'l quasi horror á politica ·e qu~ só vota e só 
intervém nest-es casos por minha causa; foi ti roteada repetidamente 
a ca.s·a 'd'aque>1le meu parente e eu tenho em meu poder, na minha resi-
dencia, onde ainda hoje elle se encontra com a sua esposa, balaa encon-
tradas e pedaços de movei.a, alguns de valor, que foram despedaçados 
por· aquelles projectis. No dia seguinte, o Chefe de Poli<Jia declarava 
que fôra um rebate falE<>, aquella gente se enganara, e o facto ficou 
e ficará impune. Tive occaáão de lêr á Oamara diversos decretos d'o 
Poder Executivo estadtral, perdoando cr.iminosos de morte, condemna-
doa a trinta annos, os quaes apenas haviam cumprido um anno e 
pouco de sua ~entença, e de accrescentar, apoiado pelo meu honr.ado 
collega,. Sr. Dioclecio Borges, que toda essa gente tinha ido para a 
P olicia. Pois bem, 1Sr. Presidente, como tudo anda ás avessas no 
Esta'do do Espil'ito Santo, os criminosos vivem soltos, mas, em com-
pensação, talvez para occupar os logares por elles deixados nas cadeias, 
são presos amigos nossos, innocentes, negociantes, fazendeiros, peque-
nos e grandes. 

Que remedio se póde esperar para uma situ,ação como esta? Si 
em um momento, comQ Q actual, quando uma dualidade de governo, 
e dualidade effectiva, podia off.erecer ao Poder Legislativo opportuni-
da:de para corrigir todos eases abusos, e eHe Ee encaste1la nas prescri-
pções legaes, dá aos dispositivos da no.ssa Carta Magna uma interpr~
tação que bem poderia ter si-do mais lib-eral ; que remedio, digo eu, 
:::i em um momento desses, nos falham os meios, já não direi de reacção, 
mas as garantias de que aquelle povo tem necessidade~ 

·Que remedio poderemos tentar mais, neste momento, .Sr. Pre-
sidente? 

Ainda hontem, o Sr. Deputado Pedro Moacyr cenaurava o Senado 
por ter off~ciado ao Sr. Bernardino Monteiro, convidando-o a que 
mandasse proceder á eleição para .Sena·dor. Eu poderia ter feito 
a mesma cousa; mas, emquantQ tiver a infelicidade de ser Deputado, 
hei de fazer . todo o esforço para não mais intervir nesses a•3sumptos, 
nem l?rotestar contra ·COusa al~ma.!. Não gosto de perder meu tempo, 
e, tnulto menos, de poder ser 1mpertmente para com os meus collegas 
rla Camara. 

A proposito, porém, desse protesto do Sr. Pedro MQacyr, occorre-
;me lembrar á Oamara que, declarada vaga a cadeira do .Sr. Bernar-
dino ~outeiro, e'lle terá Q cuidado, naturalmente, - e foi por isso que 
o Senado naturalmente .ae accelerou, - de mandar proooder á eleição-, 
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6xactamente quando os opposicionistas não podem siqu'er· volt!n para 
as su•as casas! 

Ha quatro dl.as me dizia, nesta Casa, o Sr. Deputado José Büni-
facio, insuspeito á situação mineira, pois é o seu representante, as 
seguintes palavras, que me autorizou .a · repetir ·desta tribuna: "Ou 
a Constituição está errada ou lhe falta alguma cousa, poTque ha bra-
zileiros que não podem viver onde querem. Acabo de chegar ·de Santa 
Luzia do ·Carangola, onde encontrei mais de quatrocentos espirito-
santenses que não podem voltar para o oou Estado." 

Um delles é tahellião, teve de fugir para não ser assassinado,. e 
quasi mortü foi a pancada o seu fi~ho, de 14 annos de idade,. na Villa 
de Alegre. Esse homem, que teve necessidade d~ fugiT, não póde voltar, 
com· medo de ser assa·ssinado; pediu uma licença, porque, como disse, 
é tabellião, mas nunca mais teve o sen pe·dido oolução; naturalmente, 
inutilizaram o requerimento; .. está sendo processadü por abandono de 
-emprego, para perder o .seu logar! Emquanto isto, a Assembléa faz 
leis que Tetalham os cartorios dos adver.sarios, como aconteceu ha 
poucos dias em relação ao do Capitão Arthur Cardoso de. Oliveira, 
irmao do nosso .actual Ministro em Vienna, e isso foi feito pelo crime 
de · ser o serventuario casado com uma parenta minha. Tem-oo-lhe 
tirado tudo. Dirão: recarram á Justiça. Pois bem, esse homem recor-
reu á Justiça, mas si VV. E.Ex. querem saber o que é a Justiça do 
Espírito Santo, procurem nas collecções da Nroite o numero em que · 
:vem uma entrevista conced'id:a por uru desembargador que occupava, 
naquella occasião, no Gúverno do .Sr. Marcondes, o logaT de Procura-
dor Geral do Estado; vejam os termos em que elle se manifestou em 
relação á situaçã-o do Espírito Santo aos opposicionistas, e me respon-
~am depois si este, si outros, que 1he são iguaes, po'dem offereeer 
garantias a alguem ... 

O SR. M.A.uRICIO DE LACERDA - V. Ex. tem razão; ·são termos 
de· um verdadeiro galopim eleito·ra:l. . 

O .SR. T-oRQUA'fO MoREIRA - Não veiu aqui, Sr. Presi.dent~ . sinão 
pa:ra dar essa entrevista, para dizer que, naquelle momento, quando _ . 
a luta ainda não tinha começad:o, o Espírito i&nto e&tava entregue ·ao 
saque. que se fazia aos gritos de "V'iva o Dr. Wencesláo". 

Como este são quasi todos os outro:. juize.s, porque o que não 
fizer assim, terá de soffrer as mais cruei& perseguições, que se tornarão 

_ extensivas aos membros de suas famílias! Esta série de violencias 
narro por um derver de consciencia, não porque me illnda sobre os 
resultados aqui, na Camara, da votação dsste parecer, embora o leader 
da maioria tenha deolarado aberta a questão. N"aturalm~nte ·as gran-
des bancad~s, representadas na Commissão por membros illustres 
della·s, hão de honrar o.s votos do~ seus Iepresentante& nü pareoor. 
Essas violenoia-a, porém, eu -as relembro porque disse, não ha muito 
tempo, que não me sujeitava ao facto consummado no caso da p-resi-
dencia Bernardino Monteiro, e quero repetil-o agora para que no dia 
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em que tiver elementos para tornar uina· realidade e;;sa minha decla-
ração, não se surprehe.nda a Camara que a opposição do Espiritp 
Santo. que o.s expatriados, que os perseg11idi:>s voltem para o.s eeus !are~ 
mas voltem procurando reconquistal-()s de armas na mão! 

O SR. MAuRICIO DE LACERDA - V. Ex. prégar.á um susto íormi-
davel no Sr. Wencesláo.-

0 SR. ToRQUATO MoREIRA- Os meus correligionarios es~ão sendo 
aMassinados aqui, alli e aeolá; estão sendo tão· perseguidos que não 
pod·em siquer residir mais no E s.pirito Santo. 

N~esta Capital re aeha um dos chefes políticos de maior _pre·stigio 
no Espirito Santo, o meu velho amigo de todos os tempos, qu."e dci.spoz 
sempre do eleitorado unanime do seu município, o Oo.ronel Antonio 
Martius Barbosa, homem de tanto prestigio que agora mesmo, nessa 
eleição, com· toda esta luta., pereeguidq, ameaçado, foo reeleito Prefeito 
Municipal, póde-se .dizeJ:-, por unanirui;l.ad:e de votos. Tal é o seu 
prestigiO naquelle municipü:i, que nem esses celebres e escandalosos 
recursos eleitoraes para o Presidente, arranjados para arrancar ao<> 
municipio,a os seus verdadeiros eleitos, puderam fructificar deante do 
seu prestigio incomparavoel ! 

Eese homem, que é filho de Minas, está aqui nesta Capital; era 
e não sei si ainda o é, negociante e fazendeiro importante no seu 
municipio. 

Pois bem, Sr .. Presidente, elle está aqui e declara: Estou e não 
volto, 'porque !lei que serei infallivelmente assassinado. 

Essa infl.u=encia bene-fica do Eeu município, ao qual tem prestado 
os mais ·re-levantes serviços, ahi fawnd!Q o milagre, naquella terra de 
negociata·s e de construcções caras e escandaloaas, de edificar pre·dios · 
para escolas, para a Municipalidade, para a Prefeitura, por preços 
insignificantes; esse homem, cujo relato rio, que eu tenho e que traria 
se soube~.se que teria . de f a !lar hoje, aD menos pa:ra mostrar as gra vurao.>, 
pois que é um attestado da sU'a honestidade incomparavel, da sua ope-
rosidade inexcedível e do seu amor entranhado áquella te:ra, embora 
nãD seja a delle, pois, como dis::e, é mineiro;- esse homem ficou 
comnosco, não nos quiz abandonar, manteve commigo a sua solida-
riedade e está no Rio de Janeiro, vae mudar-se para Minas, porque 
não póde voltar ao ·seu município, porque será assassinado infaHivel-
mente, e até . sabemo.s p_or quem. . . . . 

_o SR. P AU!-? DE MELLO - Conforme declaraçãQ :dos jornae~ go-
vermsta~ ·da OapQtal do Estado. · · 

O SR. ToRQUATo MoREIRA - E' esta, Sr. Presidente, a sit1tação 
dos meus amigos ! ' · 

Entretanto, abra V. Ex. o jornal official daquella terra e encon-
trará um artigo de fundo, em que, não só em relação ao Coronel Sera-
phim Tiburcio, Presidente da Oamara Municipal de Affonso Claudio, 
fàzende.iro importante · e influencia politica, como ao Coronel Antonio 
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Martins ·Barbosa, ·se diz: Eiaperem, que não ha de tardar muit-o. Hão 
de acabar anancaudo os cabellos dentro das grades ·de uma prisão. . 

Ora, pergunto eu: deante de tudo isto, pôde ser applicado ao 
caso especial do Estado do Espírito Santo, o que disse em seu memo-
rave1 ·discur::;o o Sr. Conselheiro Rodrigues Alves, sobre a posúbilidade 
de se organizar, de Ee fortalecer dentro dos m.ei.os l·egaes, por _um tra-
balho constante de p1·opaganda e de orgamzação, a oppos1ção do 
Espírito Santo~ 

Certamente que não. 
O. defeito dos nossos homens publicas está exactamente em querer 

applicar as mesmas regra·s,· Oi! niesmos princípios, as m,esmas soluções. · 
não só a casos diversos, como a loga:res differentes. 

Na propria medicina - sabem t-odos - o medicamento que apro-
veita a uma molestia uo doente A não aproveita no doente B. O mesm0o 
no mundo politico. 

Si fossemos. opposieionÍ!atas no Estado de S. Paulo, possuindo os 
elementos de que dispomos, . si . tivessem os a nossu lado chefes presti-
giosos, como os que r·ep1·esentam o Estado, nesta e na outra ·Casa do 
Congresso, e tam"Qem gozassemos do apoio que nos presta e ·continúa a 
]_Jrestar, conforme declarou -o leader da ml:!-ioria, -o Sr. Presidente da 
H.epublica, realmente a nossa situação seria magni~ica. Mas. no Espí-
rito Santo não é assim; e tanto o não é, que ·sÓ naquelle ;Esta.do ha 
uma olygarchia, de um ·Presidente e u.·m ex-Presidente, contra os quaes 
se publicou uma ·t:aria como a de 18 de janeiro, do J.o·rnal do Oom-
rroercio. -

Mostrem-me, fóra o Espírito .Santo; d~sde o Amazonas at'é o I-tio 
Grande do Sul um chefe político que tenha sido ou Eeja Presidente, 
Deputado ou Senado:·, contra o qual um Chefe da Nação, por mais 
desabusado (já não digo um que tenha as qualida·des pessoaes do 
Sr. Wence>láo Braz, as sua:J cautelas e serenida-de), tenha publicado 
uma vO!ri.a daquella on:lem, e mesmo :::em a '1>1111"ia, contra o qual se 
tenha dito em um parecer aquillo que affirmou o illustre Deputado 
por .S. Paulo, que prima pela sua cortezia, pela sua delicadeza d.e 
maneiras, pela sua correcção de conducta, pela 'tolerancia manifestada 
em todo.s os to1·neios em. que entra, pela altwra do ~u espírito, e digam-
me si se podem applicar áquelle Estado as mesmas regras que aos 
oub'os, principalmente ao grande Estado paulista! 

Mas, não ha, Sr. P.residente. Tão unicos ~ão aquelles polít-icos nas 
manifestaçõ·3S de caracter, que provocaram e3sa declaração do Sr. Pre- · 
sidente da Republica e as, igualmente graves, ·do Relator da Com-
missão, e contra as quaes não houve ninguem que protestasse, nesta 
Casa; tão raras são as qll'alidades de · caracter daquelles homens, que 
provoca:ram tudo ·i-sto, que não é· possível se queiram applicar a elles 
e ao seu caso as regras que deveríamos applica~· a um Estado ·poli-
ciado, onde a Constituição fos~e· respeitada, onde o .dil'\eito fos:e garan-
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tido, onde a liberdade existisse e onde houvellse alguma cousa de seme-
lhante á organização administrativa e .politica. 
· Sr. Presidente, inslste;se em acatar o principio da autonomia dos 
Estados, não se offerecendo a<l caso d<l EspiTito Santo uma solução 
.diversa daqll'ella quê foi proposta. Mas,' esse fetichismo pelo principio 
da autonomia estadual vae levando muito espírito, aliás eminente, a 
confundil-o com a garantia da impunida-de aos detentores dos poderes 
nos Estados. A autonomia estadual não é, Sr. Presidente, o unico 
principio da no3'Sa- Constituição, que deve ser respeitado e acatadó; 
ao lado delle l>e enfileiram outros que, igualmente, precisam ser rea-
peitados. Entretanto, no Estado do Espírito Santo, não ha principio 
_algum, não ha garantia alguma offerecida pela Constituição da Repu-
bhca, ou pela Constituição Estadual, que não seja torpemente violado. 

:A: Conatituição Federal assegura a livre manifestação ·dü pensa-
' mento ~ Assegurtt. Mas, muito ma1s .do que ella, vale a policia do 

Espírito Santo, que não consente nessa liberdade de manifestação. 
. A 'ConstitUição Federal garante o .direito de reuniãoª Garante. 

Mas si -S<; faz essa reunião, a policia a dispersa -a sabre e tir01: de 
revólver. 

·A libel'dade ·de imprenoa encontra na ConstitU'ição Federal ga-
rantias que a resguardam de uns -tantos assaltos. Mas isso nada vale 
porque no Espírito .Santo ninguem tem o direito de dizer a verda-de 
pela imprensa, sinão qüando a bonhomia e. a generosidade dos gover-
nantes o permittem. 

-Sepatv.u-se h igreja ·.dQ Estado, mas no Espírito Santo, não. 
As mais largas .subvenções, por meios indirectos, eram concedidas 

ao bispado dirigi-do por um irmão do ·Presidente daquelle· tempo. Uma 
igreja, que pertenceu ao Estado, e que era a capella imperial no tempo 
da Monarchia, passando, na Repwblica, para o Estad·o do Rspirito 
Santo, · pó r não t~r <l Governo Provisorio necelilsidade della, o Sr. Muniz 
Freire a confiou ao bispo, antecessor de D . . Fernando, para tratar do 
templo, porque o Estado nã-o se podia encarr·egar dis.so; foi comprada 
depois, pelo proprio Estado, que era o seu proprietario, ao bispado. 
por uma grande quantia. · 

O SR. PAULO DE MELLO - E sendo dependencia ·do p3!lacio. 
O SR. T-o:RQUATO ·MoREIRA - Para isso convocoll'-·se uma reunião 

dos p:rocere.s do partido (eu aínda fazia part~ do partido situacionista . 
do Espírito f?anto), de Senadores e Deputados· Federaes, Deputados 
Esta-douaes, chefes de repartições, reunião a que esteve presente tambem 
o meu amigo o Sr. engenheiro Augusto Ramoa. Proposta a questão, 
tod'os deram a opinião solicitada e todos acharam muito bom, excel-
lente negocio a compra .da igreja para adaptai-a a u.ma da.s repartições 
publicas. · _ 

· Chegando a minha vez, d.eclarei, desde que era pedida a minha 
opinião, que ia ·qal~a; mas que era ·a .minha, não a dos <lutros, e a 
fúrmulei contra a· negociata. 
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Começou n~sse momento, disto não me esqueci, a ser1e de diffi-
culdades com que depois, dentro do proprio partido, me encontrei . 

. Pois bem, e§tava sen~o de certo modo fraudado o principio . da osepa-
ração da Igreja do Estado. 

Fez-se a secularização do.s cemiterios ? Fez.se. Pois no Espirito 
Santo não é ass1ru. · 

Morreu Monsenhor Casella, ' 'igario ·da Capital. Foi enterrado na . 
cathedrwl; morreu D. Fernando, alli foi tambem enterrado. E lá não 
são enterrado1s todos os padres e sacristães daquella te·rra, só porque 
o Governo acha que isso -é uma distincção, que não deve :ser concedid!a a 
toda gente! Si não fosse isso, seriam alli -sepultados todos quantos 
o Governo quizesse, porque o director de hygiene, sujeito á demissão, 
não Ee opporia. E o Governo Federal não teria que intervir em caso:a 
peculiares á vida intima d-o Estado ; viriam todas essas filigranas, 
.todas essas interpretações que creiam embaraços extraordinarios, em 
nome da Constitu.'Í.ção, á uma acção moralizadora, todas as veze.s que 
alguem se levanta para, pelo menos, protestar. 

Ora, no Estado. onde a Constituição não vale dous caracóes,. é 
exactamente á sombra de um artigo da .Constituição, que ha de fructi-
ficar a situação que alli domina e ha de continuar a dominar, nin-
guem '8e illuda, apezar do amparo á opposição por parte do Chefe da 
·Nação, amparo expresso nas nomeações fed·eraru, significando a · repu-
gnancia que S. Ex. tem e continuará a ter, de entreter relações poli-
ticas com homens que desclassificou em sua varia. V ale isso apenas 
em casos muito re.strictos para .garantir uma modesta subsistencia de 
alguns amigos nos~os que possam ser nomeado-s para cargos federaes. 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - São muito poucos. 
O •SR. ALVARO DE CARVALIIO - Ahi está um caso em que a inter-

venção do ·Sr. Presidente da Republica é legal. 
· O SR. ToRQUATo MoREIRA - Nem isto aproveitam elles, porque 
alguns supplentes de juizes federaes não podem viver no Estado. 

O SR. DmcLECIO BoRGEs - · O primeiro supplente de Guarapary 
foi preso e espancado. 

O SR. T-oRQUATO MoREIRA - Dirão, - mas podem requerer 
habeas-corpus. O habeas-corpus-, entretanto, não livra d~ perseguições, 
livra apenas de ca-dêa. Elle1s não prendem ; mws mandam· espancar, e o 
cidadão tem ,de· aahir por força. 

Emborâ assim não fosse, compara-das as vantagens decorrente!:! 
dessa acção federal, com os atropelos oppostos aos direitos da oppo-
sição. as violencias praticadas; os crimes perpetrados no Estado, não 
valeria tanto que nos pudesse assegurar a tranquillida·de . ao menos 
para os nossos correligionarioo, qu'e representam forças poderosissi-
mas eleitoraes do Estado; tão poderosas que o resultado do pleito, 
mesmo para mim que as conheço,· que viv-o em contacto com ellas, foi 
uma surpreza. 

Interessa'Clo·s . em ·di1ninuir, não já a~s probabilidades de n-ossa vi- · 

' 
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daria aqui, porque probabilidad·e não ha, mas o brilho de nossos esfor-
ços, aJguns homens politicõs que teem respondido a entrevistas con-
.cedid·as a jornaes, declararam qu.~ nós não poderiamo.:; vencer, absol~
tamente, lião tínhamos eLementos, pois que a opposição, nas eleições 
fe-deraes, fôra apenas representada por oitocentos votos, obtidos por 
mim e alguns outros que desejavam encontrar motivo de explicação 
para a sua conducta, acharam, talvez, que isto era uma verdade. 

Não é !!-SBim_, Sr. Presidente. 
O Estado do K :pirito Santo deu á N açãô um nobre exemplo 

comparec:mdo a opposição em massa ás urnas nas eleições- federaes e 
-venoendo em grande numero de mll'nicipios, os mais importantes, aos 
seus- adversarios, os governistas; entretanto, essa massa . enorme · de 
deit.ores, que despertou e venoeu a eleição na maior parte dos muni-
cípios, sendo que ·SÓ na Capital, onde nossos adversarios aES>egÚraram, 
-em artigos a~signados , em declarações feitas á imprerusa, que teriàm 
.mais de mil votos contra menos de oitocentos: essa massa eleitoral do 
Esta,do não tem nos governos municipaes sinão no de Bôa Família, 
onde o.s contrarias não puderam fa.zer duplicatas, não te.rn ll'm repre-
sentante supplente, ao i11·enos. Citarei, para illustrar o caso, o muni-
.Cipio de Santa Leopoldina, onde ha mais -de 20 annos faz política 
e advoga o meu nobre collega, o Sr. Deputado Paulo de Mello, que 
dispõe da quasi totalidade do eleitorado, montando a 1. 300 eleitores, 
que pleiteou· a eleição e vence'U' e que, sendo candidato a Vere~dor, 

_, .devido aos processos postos em pratica peJ.o Governo do Esta·J.o, com 
as suas duplicatas, nem ao menos é supplente de Vereador. 

Deante de tudo isto, Sr. Presidente, eu continuo a affirmar que 
o caso dó Espfrito Santo é um ca.so excepcional e a lamentar que re 
-quizesse applicar a elle .regras qu~ seriam muito bôa-s, em casos d-iffe-
rentes, mas não neste; tanto mais quanto ao Congres30 Legislativo 

· nada impediá nem impede que, analysando a situação do Espírito 
t3anto, as suas leis, a maneira por· que ellas foram feitas, o processo 
-eleitoral e a existencia de uma dualidade de governos, confirmas.se 
o que resalta aos olhos de toda a gente e que por entreliÍ1has o proprio 
Relator -confessou, que a lei n. 1. 008, de que decorre tudo isto. é uma 
lei immor•al, immorril na :ma ma1vei:ra ide ser lcon;t'ecoionada, im-
moral em Eeus preceitos, po!·que supprimiu a fiscalização, redu-
zindo a zero o ]:>oletim, diminuindo · o numero de fiscaes; porque sup-
primiu a autonomia municipal dando, para o Presidente do E;3tado, 
Tecurso, não •sÓ ·d·a apuração, como do proprio reconhecimento e por-
·que, além de tudo, foi feita expressamente, como diz o Relator, adrhoc, 
para gàrantir ao Sr. Bernardino Monteiro o reu reconhecimento, re-
eeioso, naturalmente, -como estava (ainda é do parecer), da livre 
manifestação do eleitorado. 

Oral deante ·de uma lei feit'a deste modo, que obedece a esses 
intuitos e que preenche exactamente 9 fim de asregurar a posse do 
;Governo do Espirito 'Santo a uma :aituação condemnada pela opinião 
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d<> Chefe da Nação, como incapacitada para o G<>verno, por erros 
·gravissimGs, senão que documentadamente era accusado um dos ante-
cessores do actual candidato, com o qual este tinha as mais intimas 
ligações, . é claro que a Oommissão poderia, em um bom movimento, 
considerando immoral esta lei ... 

. O SR. PAULO DE MELLO - Inconstituciou"al. 
· O SR. ToRQUATO MoREmA - ... e prestando culto a regras immu-

taveis e "?-niversaes de direito, que não permittem que a l·ei seja immo-
l'al, ou tenha intuitos immoraes, re aproveitar daquelle arsenal de 
provas qu•e nós lhe f<>rnecemos e considerar inexistente. tudo quanto 
se fez no Espírito Santo, afim de que U'm homem de bem pude3~e jr 
para lá fazer novas eleições e integ:t·ar <> Estado na posse de si mesmo, 
e no concerto dos demais, sem que sobre elle contimmsEe a pesar a 
maldição expressa na v,aria, do Sr. Presidente da Republica, da qual 
este não retira uma palavra, e não risca uma . virgula. 

Infelizmente, porém, a Commis~ão preferiu uma outra soJ.r.ção. 
Submetto-me, porque não t~enho meios de resistir á corrente avtíssa-
ladora que as combinac,rões políticas, naturalmente, formaram para 
encaminhar a solução, no caso do Espírito :Santo, como foi s·nr9mi-
nhada. 

Que ao menos, porém, Sr. Presidente, reste á opposição do Espírito 
Santo a certeza doe que o:s seus esforços, embora balda-dos e inutilizados, 
são dbvidamente apreciados por aquelles que, nesta Casa, a repre-
sentam: que sirvam de consolo á opposição do Espírito · Santo a 
attitude assumida pelo n<>bre !'lepresentante daquella teua, o meu 
illu.stre amigo. o Sr. Pauto de Mello, nos seus brilhantes discm,aos; 
pelo Sr. Mauricio -de Lacerda, na sua calorosa -defesa feita aos nossos 
correligionarios, e estas palavras minha~ que só valem, Sr. Presidente, 
porque são &incei-as e representam um grito d'alma, que a elles levará 
<> -conforto ·de que precisam, e que va•lerão tambem como uma oração 
sobre a ·sepultura de muitos ·doo nossos amigos, victimados, até no 
territorio do glorioso Estado de Minas, pelos clavinotes da poLicia 
do Estado d<> E spírito :SantG! (Muito bem; mwibo l:Aem. O drrador é 
cutmpriment.ado.) 

E' encerrada a discussão do parecer. 

SESSÃO DE 24 DE JULHO 

Votação dos l'lequerimentos do.s Srs. Mauricio de Lacerda e Paulo 
de Mello, relativamente aos substitutivos que apresentaram aó patecer 
;n. 10, de 1916, mandando archivar a Mensagem do Sr. Presidente da 
Republica sobre o caso político do ·Estado do Espirito Santo; com as 
"l'lestricções" dos Srs. Pedro Moacyr e Gonçalves Maia ( di-acussão 
unica). 

Vo~açã.o do 
parecer . 
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O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o seguinte reque-
rimento do Sr. Mauricio de Lacerda: 

"Requeiro que, sobre o substitutivo offerecido ao parecer n. 10, 
de 1916, da Commis.;ãú de Ju:~tiça, ~>eju ouvida a mesmà Commissão, 
afim de, no asmmpto,_ interpôr parecer." 

O Sr. Mauricio de La,cerda (*) (pela ordem) -Sr. Pre=id~nte, 
aos que me deram a honra de ouvir na discwasão do projooto, ou do . 
parecer (emendo depressa) sobre archivamento da Mensagem do 
Sr. Presidente da Republi-ca, exarado na Com:mi.ssão de Constituição 
e Justiça, e por ella acceito, da parte do nosso illustre collega, Sr . .A:r-
nolpho Azevedo, a estes decerto não me dirijo eu, porque já conhecem 
de 13obejo os motivo.s de ordem moral, política e constitucional que 
me levaram a aluir as barreiras das divergencias políticas com o 
Governo Federal e applaudir e coadjuvar até certo ponto os altos intui-
tos e os sadios propositos com que esse Governo ·parecia orientado 
na questão do Espírito Santo. 

Sei, Sr. Presi·dente, como é mutavel a phy,sionomia . politi<la em 
cada ho'l'a que pa:&sa e, á espera de- que nessas mutações pudesse en-
caixar algo mais· profícuo, wtil, proveitoso e, sobretudo, moralizador 
quanto á crise do E spírito Santo, apresentei um requerimento, pe-
dindo que um projecto meu, que mandava annullar as eleições que 
de parte a parte se diziam annullaveis, da parte da sitwação estadual 
porque houvera compressão do Governo Federal e da parte da situação 
federal ou dos opposicionista:s porque houvera compre:asão do Gove·rno 
E stadual., fosse submetti·do á Commissão -de Constituição e Justiça. 

Seria uma breve demora, si me posso assim paradoxalmente ex-
primir , na marcha do processo regimental, quanto á intervenção ou 
não no -Eatado do Espírito Santo. 

Hoje, um motivo inteiramente original, como nenhuma vez já 
foi exposto a Congresso algum, me impede de insistir na approvação 
desse requerimento ou, por outra, de por meio de uma. obstrucção 
e de um combate parlamentar insistir na demora da votação desde 
parecer do illwstre representante paulista sobre o archivamento da 
Mensagem do Sr. Presidente da Republica . 

.A. Camara toda sabe que foi :aem contestação valiosa dito ao paiz 
que, da parte da política mineira situa-cionista, houve uma proposta 
áquelles_ que perderam a partida no Estado do Espírito Santo, para 
o fim especial de Se declararem vencidos, quando não quizessem de-
clarar publicamente que estavam tambem convencidos da legalidade 
do Govemo alli esta,belecido .agora, afim de qwe esta política pudesse 
impedir que o actual Presidente empossado, o ex-Senador Bernardino 
Monteiro, continuasse em suas perceguições, no vandalismo de sua 
policia, na chacina praticada ·por seus capangal!l, nos saques .com-

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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mettidos por seus ajuduutes de ordem e na furia de aua l_)arentela poli-
tica, a violar la1es, violentar pessoas, saquear bens e propriedades 
dentro do territorio do E:>tad-o. , 

A política que isso propunha, Sr. Presidente_, fazia presuppôr na 
sua negociação ou no armisticio que então · submettia á approvação 
'do.3 opposicionistas espirito-:;·antenses qu•e existe de parte do Governo 
um di reito de perseguir, de v,iolentar, um direito ... ultra republicano, 
e, sobretU'do:. mais que humano ... um direito de morte e doe. baraço 
e cutello ·oobre ·os jurisi!icciouados espirito-santen.ses do Governo que · 
alli está, e propunha, como si fosse uma graça desse poder, que elle 
abrisse mão d<:' tal direito em troca de reconhecimento, só para elle 
vantajoso. por parte da opposição, da -dubia legalidade em que se 
mantém na administração daquella terra. 

Sr. Presidente, V. Ex. vae vêr . que a surpreza que podia cercar 
os uossos votos, a respeito desta qw?stão, foi exercida pelo proprio 
Sr. P1·esideute da Republíca. 

O Sr·. Wencesláo Braz- ·est?U iliformado- ~ntende que a minh~ 
obstrucção é contrap:-oducente e perniciosa, porque, em logar de servir 
aos interesses políticos ou partidarios da opposição espirito:santense. 
está desservindo aos proprios interes;:e3 ·da collectividade, a todo.s os 
indivíduos -espi_rito-santenses ; po :•quanto, demorando como vae sendo 
demorada a decisão relativa ao parecer sobre o archivamento da 
Mensagem aqui _no Congresso, não póde o seu Governo entrar em rela-
_çõea, não abuúvament·e, com o Governo do Espírito Santo, para, com 
uma palr.na de conselho, evitar qr•B essas perseguições continuem a 
se desnastrar nos c:·imes que alli se praticam .. 

V. Ex., Sr. Preúdente, uão é formado em direito, mas tem cultura 
e e-ducação politica bastante para Yêr o que ha -de ingenuo e ao mesmo 
tempo ele ·altamente monstruoso nesta ordem de idéa.3 do Sr. Pre-
síd-~nte ·d·a Republíca. 

N(\m na sociedade inte:·nacional; em que as nações elevem ter 
peJas tespectÍYas soberanias um fetichismo muito maior do que a 
União poderá ter pelas aL<tonomias da.s unida;des componentes da 
nossa Federação, re admitte que os bons officios, a mediaÇão ou qual-
quer outro reme-dio, que os Eentímentos ·de humanidade ou a con-
sciencia jurídica de nm certo e -determinado Estado lhea apontem 
como necessm·ios para cohibir o van,~·alísmo e os crimes praticados 
dentro do territo :·io de outro, ou· entre dons beUigerantes, deixem de 
ser empregados no sentido de que uma palavra de con;;e1ho de certo 
modo tenha influencia .sobre aqn~lla pratica e contra aquelles cr-imes. 

Na sociedade política fed.eral, entretanto, nÓ.3 elevamos a auto-
nomia dos E stados a tão alto gráo, como nem a soberania das nações 
na sociedade inte:·nacional se enc011tra. 

Na wciedade internacional o Br.azil appai:f>Ce coUaborando na 
id:éa de que ;:.eja possível no seu_ continente uma policia sobre as naçõe.s 
desmandada!3, anarchizadas e acaudilhadasi e, no interior, o Brazil 
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oo apresenta com essu orignal noção, ci ;·ebowrs da sua orientação 
internacional, sem bons officios, sem mediação dentro do seu terri-
torio em face das autonomias estaduaes que para elle crescem mais 

. e são mais :respeitaveis do que as soberanias internacionaes! 
O Brazil respeita acima ,d-as garantias de vida e· de propriedade 

de qll'e a Constituição cercou os nossos concidadãos, fim ultimo e prin-
cipal para que todas as leis são feitas, o Brazil respeita acima de tudo 
isso o privilegio com que certas olygarchims a_morphas que, com o 
caracter morphologicamerite religioso como o do Espírito Santo, con-
Eeguem empolgar os E stados afim de auferir, além das vantagens polí-
ticas, lucros monetarios arrancados ás duras contribuições imposta;! 
ao pobre povo. -
. O parecer do honra·do Relator, depois da opinião do Sr.; Presi-
dente da Republica, passará á no.ssa historia constitucional com a 
consagraçã~ .dessa momtruosidade: ha um regimen constitU'cional cujo 
Poder Legislativo, ao interpretai-o, ent·ende que em certo e determi-
nado Estado existe uma .quadrilha que assaltou, com a.s posições, o 
proprio Thesonro do povo e, com o Thesouro .•do povo, a 11ropria vida 
.e a propria honra dos concidadãos e essa quadrilha normalmente póde, 
dentro de talTegimen, continuar a governar sem que o mesmo regimen 
_estremeça .até os a1icerces a:bala·dos iJOr uma verdadeira onda de revolta, 
qwe se levante em nome da sua impeccabilidade moral. E' a esse 
absurdo que con<i'uzem a opinião do Poder Executivo c aE Tesalvas 
moracs do parecer do honrado Relator da Commissão de Justiça. . 

Mais do que a e.sse absurdo con,duzirá ainda o voto dá Camara, 
porque es~e voto Yae collocar, depois desta interpretação que o Presi-
dente da Republica dá ao exercício do seu mandato, vae collocar a 
situação do Espírito Santo, não na posição de ser 1:.-m Governo Esta-
dual electivo, mas uma capitania doa-da por qualquer corôa com ou-
torga de . todos os direitos e exerci cio ele toda a autorLà.ade sobre os 
nossos concidadãos espiri to-santenses. 

A Constituição Federal passará depois do voto da Camara a per-
mittir que em um ~stado, contra a manifestação do seu povo e contra 
os direitos e os sentimentos d.e toda uma população, correspondida 
altamente, eloqmmtemente, por toda a opinião nacional, se estabeleça 
um Governo privilegia,dQ, não mais em face de outro Governo, ma's 
do proprio povo que não o elegeu, e que o tem de supportar porque, 
tal Go•erno, pela montagem de _nm mecanismo eleitoral, póde falsi-
ficar a feição e exterioridade legal do seu exercício e ahi se implantar 
como se implantavam na idad·e média os barões em seus feudos, 
_gozando não só de todas as regalias e prescripções legaes contra a 
vontade popular, como sendo garantidas pelas armas do rei na explo-
r.ação dessas regalias e compressão dessa vontade até o dia em que 
as proprias armas do re:i nada mais valessem para sm>tentar o feuda-
lismo desses barões. · 

Por cumulo de coincidencia, o Espirito Santo .vae ser entregue a 
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um conde ou áquelles que, pelo parentesco, fazem parte do condado 
republicano dos J erouymos. 

:Sr. P residente, póde ser que a Camara julgue dar hoje nm voto 
de equ~librio político ebm o qual a Nação possa dizer que por amor da 
paz se consagrou este criterio em 1un E3tado da Federação e que se 
vae praticar a descentralização, tal como está prégada em nossa Carta 
Republicana; mas, póde tambem estar certa de que verificando não só o 
ilovo do Espírito Santo como todo o povo brazi1eiro que essa Carta 
Constitucional permitte que uo regimen republicano o exercício dos 
dir.eito.s ·e autoridades do GoYerno estejam em absoluto contraste com 
as no1·mas republicanas, em fraude flagrante de todo ·o systema repre-
sentati->o c de toda legitimidade de awa expressão. 

O voto, hoj·B, quand,o chegar a sei: interpretado pelo criterio geral 
do paiz e por toda a opinião brazileira, será o maior golpe possivel 
vibrado pela propria Camara ua Carta de 24: de feye1·eiro. 

O caso ·do Espírito Santo, mais do que ne11hum outro, mostra que 
si essa Carta de fevereiro permitte que uma organização olygarchica. 
política, partidaria, ou como quer que a chrismem os seus sympathicos 
ou os .sem adversarios, se estabeleça em r.m Estado para o fim, j-á 
muitas vezes demonstrado e, á sacie.:lade, sobejamente provado, de 
praticar o latrocínio, o assalto ao Thesouro do Est!!!do e, ao mesmo 
tempo, o PJBanguentamento e .viclencias aos concidadãos, si essa Carta 
não protege, ao menos, já não digo aa liherdades políticas, ma.s· o 
proprio simples direito de propriedade, de segurança individr;al, então, 
Sr. Presidente, abaixo essa . Constituição, á sombra da qual pode-m 
viver sobrepostos á libérdade, aos direitos e á propriedade dos cida-
dãos, os . quadrilheiros que se montaram por força do ·.seu impudor 
e pela jactaucia de- ~er,·s crimes, no gozo e na fruição das situações 
estaduaes, para RS quaes, como para essa Carta de fevereiro, não 

'havm•á mais .no coração popular, si não o o-di o e o desejo de uma revi·são 
que a faça estraçalhar, porque ella nos afoga, nos estrangula e, no 
caso do Espir.ito .Santo, nos marêa, nos enlameia e noa deshonra. 

O SR. PALMEIRA RrPPER - Não ha Constituição nem revisão que 
possam dar vertebras a um povo que não as tem. 

O SR. Mt~.urucro DE LACERDA - Era o que eu tinha a dizer. 
(M·uito bem,· mttit•o bem. O o?"ador é wmprimoen.toado.) 

O Sr. A•nt onio Carlos (*) (Pam encaminha?· a t!tOtação. Mov>i-
men~o de attenção) - Sr. Presidente, V. Ex. acaba .de ·annunciar a 
votação de um requ~rimento em que se pede a volta do parecer á 
Oommissão de Constituição e Justiça. Esse requerimento é o do nobre 
Deputado pelo Esta-do do Rio de Janeiro. Ha tambem um outro do 
illustre -representante do Estado do Espirito Santo, creio que no mesmo 
sentido. 

O SR. PRESIDENTE - Relativo, porém, a outro sU'bstitutivo. 
· ( •) Não roi re.vi·sto pelo oradar. 
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O SR. ANTONIO CARLOS - A Com missão de Constituição e J U3-
tiça, •Sr. Presidente, e a declaração seria inutil, porque ca,d-a um de 
nós sabe bem o criterio com que ella procede (nuu~to b·em), a Commis-
são de Constituição e J m;tiça teve subordinado ao seu exame, durante 
ml<.itos dias, esEe assumpto e concluiu o ·aeu estudo pelo parecer que 
esrá sujeito ao voto da Uamara. 

Nada autonza, pois, a supposição de que a Commissão possa mo-
dificar o juizo que emittiu no parecer q_ue vae rer votado. 

Accre~;ce, Sr. Presidente, qu.-e, no· correr dos. longos. debates em 
torno deste parecer, nem uma só all.sgação foi feita contra elle ... 

O Sn. MAURICIO DE LACERDA - Oh! FaUei mais de quatro horas 
em um só .dia! Podem não ter valor, mas, em quasi cinco horas, muitas 
allegações fiz. · · . 

U t)R. ANTONIO CARLOs - A discus::;ão versou antes sobre a polí-
tica do Espírita tlanto. A doutrina do parecer, essa, entendo, é, pelo 
menos,· esLe .o meu juizo, ficou tl'iumphante no debate travado na 
C amara. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O relat_or ainda nem respond<:u! 
O SR. ANTONIO CARLOS - Assim, :Sr. Presidente, motiv<Js !.~ão 

ha para que nós approvemos qualquer dos requ-erimento& de volta do 
p!\recer á Commi.ssão de J mtiça. .Nenhuma allegação contra elle foi 
feüa, de vulto sufficiente para justificar o voto dos Srs. Deputados 
pela volta -á Commissã<J, Eendo certo que a Camara precisa ter em 
vista que é &empre urgente resolvet um caso desta natu'1·eza. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Então por que V. Ex. não resolve 
o caso de Alagôas ª - · 

O .SR. ANTONIO Ú.c~..RL·OS - Sr. Presidente, eoll'sidero que só vanta-
gens haverá, no ponto de vista do interes&e nacional e no ponto de 
:vista dos interesses do Estado do Espírito Santo, em que este caso 
tenha ·solução. O voto da Camara se pronunciará certamente nessa 
direcção, que é, como dis&e, a que consulta áquelles interesses. 

Uma vez que estou occupando a àttenção da Camar!l, servir-me-
hei do ensejo pa.ra duas rectificações- á oração que aca·ba de ser pro-
nunciada pelo nobre Deputatd-o pelo Estado do Rio de Janeiro, em 
9,ous ponto::; da qual S. Ex. mais uma vez adquiriu inteiro direito á 
_classificação que a experiencia do meu prezado companheiro de ban-
cada, cujo nome declino, .Sr. Manoel Fulgencio, ha poucos dias 
deu a muitas das affirmaçõ_es que o nobre Deputado faz da tri'buna, 
isto é, de phanta:sias. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Perdão, a cre·ação é ·de V. Ex. 
O Sr. Manoel Fulgencio apena& mpet~u. Não queira. ~nurigar o 
.Sr. Manoel Fulgencio commigo. (Riso.) 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, nenhum ,de nós teve 
conhecimento de qualqu-er accôrdo travado por intermedio da política 
min<eira, em virtude do qual <J Governo do Sr. Berna.rdino Monteiro 
passaria a ser reconhecido desde que houvesse uma co-nfissão prévia 
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dos opposicíonistas ao mesmo Sr. Bernardino reconhecendo o ,geu 
Governo. 

O ;SR. MAURICIO DE LACERDA -- Peràão; eu enunciei isto àe um 
modo muito mais claro. Disse que a poEtica alliada ao Sr. Bernardino 
Monteiro propu-zera á opposicão n·ão continuar esta nas suas hostilida-
des aõ Governo do Sr. Bernardino, passando até a reconhecei-o, comtanto 
que eate Gov.erno passasse, por sua vez, a não proceder, nem indivi-
dualmente nem collectivamente, contra ella. 

O SR . .Â.NTONio· CARLOS- Mas que política alliada? A mineira ou 
a espil'Íto-santense ? 

O SR .. MAURICIO DE LACERDA - Política mineira, alliada á do 
Espírito Santo. 

O ;SR. ANTONIO CARLOS - Sr. P l·esid.ente. direi 11penas que esse 
accôrdo é positivamente. fervindo-me ·do conceito {lo illnstre n .,putado 
mineiro, uma phantasia d'O honrado Deputado pelo Estado do Rio. 

O SR. MANOEL FuLGENCIO - Não disse p-ropriamente phRntasia; 
af.firmei que o nobre Deputado e"a de imaginação muito fertil. 

O SR. ANTONIO CARLOS - V. Ex. foi até além. 
Sr. Presidente, nenhum de nó:a, da bancada mineira, teve' conheci-

mento dessa versão que o nobre Deputado pelo Estado do Rio de J a-
neiro traz á Camara. 

O SR .. MAURICIO DE LACERDA- Nenhum, porque são todos. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Nenhum àe nós teve conhecimento. 

E haveria inconveniente em que se declara.sse que sabíamos do facto 
. si elle fosse verdadeiro? Nenhum. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Então, é uma phautasia. Agora: 
Deus me livre das phantasias de V. Ex.! . 

O SR. ANTONIO CARLOS - Assim tambem relativamente á parte 
em que S. Ex. diz qu.'e o Sr. Presidente da Republica está interessado 
ou tem opina-do no sentido de .ser a approvaçãG -deste caso necessari.a 
para os proprios opposicionistas do Estado do E spírito Santo. Não 
conheço essa op-inião de 'S. Ex. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Ainàa ahi V. Ex. não traduziu 
fielmente o meu pensamento. 

O SR. ANTONIO CARLOS - A mim nunca deu conhecimento della, 
e sou, portanto, mais uma v·ez i'tlrçado -a considerar essa affirmação 
como um pmducto da imaginação fertil do nobre Deputado, na phrase 
do illwatre rep1·~entante miue1ro. 

Mas esta•s rectificações ~ão teem importancia para o caso que nos 
preoccupa; o que tem importancia ... 

O SR .. MAURICIO DE LACERDA - N une a faltei ao respeito devido 
aô~ nobre Deputa-do. A alegação de phantasia não é uma resposta par-
lamentar em que se possa insistir mais de duas vezes, po·rque passa a 
ser um debique a um collega. Já qwe V. :gx. in•siste, com grande àes-
prazer meu, sou obl·igado a cha1ual-o á oràem .. Tenho-o respeitado ·;;em-
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_pre, e nutro grande est~ma por V. Ex., e por isso peço que discuta as 
questões, mas não as debique. 

O SR. JosÉ BoNIF.A.CIO - E' que o leader está fazendo : discutindo. 
- () SR. MAURICIO DE LACERDA - Não está discutindo; está debi-
cando, e-atá pilheriando, e amanhã" ficó no direito de proceder da 
mesma fórma. (H a ov.tros a.pa1·tes.) 

O :SR. ANTONIO CARLOS Parece que tenho usado de phrases 
perfeitamente parlamentares. 

Mas, dizia eu, nãÕ vem ao caso esta rectificação porque o que 
vem ao caso é o que ficou dito nas primeiras palavras da minha ligeira 
oração, isto é, que não só aos interesaes nacionaes, como aos do Espí-
rito iSanto, o que conYém é a votação do parecer .d·a Commissão de 
Constituição e J u.siiça e não .a votação favoravel aos requerimentos 
pedindo a volta d·oS2e pareaer áquella Commissão. ( 1V11;it.o bem,· mUito 
berrt.) -

O . Sr. Pedro Moacyr (*) (Pa.ra encanuinhar a vataçã,o) -
Sr. Presidente, não pretendo fallar de 1neribis, especialmente neste 
instante, sobre o chamado caso do Espírito Santo; mas, tendo ·dado 
o meu voto com restricções ao pa·recer do eminente Deputado por São 
Paulo, seu Relator, sinto-me obrigado a dizer duas palavras em defesa 
da·s minhas re·atricções, no momento em que se vão votar os requeri-
mentos attinentes ao assumpto. 

Processualme11te encara.da a questão, penso que o Relator da Com-
missão de Constitwição e Justiça lhe imprimiu uma direcção menos 
conveniente P nada consoante com a:s detenuinaç(5es da Con3tituição 
da Repu:blica, com as pre~cripções do art. 6° da mesma Constituição 
e com o nosso Regimento Interno. 

O parecer concluiu mandando archivar a Mensagem presidencial, 
que provocou da parte do Congresso N acionai, autorid~a·de reconheci-
damente competente na especie1 uma solução definitiva para o caso 
do Espírito Santo. · 

A substancia e o fecho do parecer Arnolpho Azevedo bastam para 
demonstrar crystalinamente á Camara que não se podia ·simp[esmente 
mandar archivar a Mensa!,-em do Sr. Presidente Wencesláo Braz; o 
parecer devia terminar ]JOl' um projecto de lei. 

O SR. B.\RBOSA Lnu. - Apoiado. 
O SR. M.A.URICIO DE LACERDA - Sem o que não obriga a terceiros. 
O Sn. PEDRO MoACYH - A intenção contida nos consi(~emnda 

desse parecer e, por transparente virtualidade. na sua propria con-
clusão, é que o Congresso N acionai, tendo, pelo orgão da respectiva 
Comm1ssão, examinado o caso político do Espírito Santo, á face· da 
Constituição da -Repwblica ·.e dàs leis estaduaes, envolvidas na especie, 
acredita que entre os governos A e B, entre os governadores tal e qual, . 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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que disputavam em logares ·differentes do Estado do Espírito Santo 
a posse e exercício do Poder Executivo estadual, B era illegitimo, 
A era o legitimo, o governador C não devia ser mantido e, ao con-
trario, devia. ser o governador D até, ·se preciso fosse, com o apoio 
das armas federaes. 

O BR. BARBOSA LIMA - Podia nenhum ser legitimo. 
O ·SR. PEDRO MoaCYR - Podia nenhum ser legitimo, hypothese 

terceira, da qual não se cogitou no seiõ da Commissão de Justiça 
e que até agora não appareceu no debate em plenario. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' dada a palavra ao povo espirito-
santense que, na especie, é quem deve fallar ·definitivamente. 

O ·SR. P EDRO MoAcYR - Havia no Espírito Santo uma duplicata 
de governadores e de aasembléas. Não entro agora no estudo do mere-
cimento desta questão de duplicata. Ha'ria duplicil\ta, assignalo o 
facto. A Camara, pelo orgão do , Relator da Commissão de Jtrstiça, 
estudou as condições que determinaram !? nascimento destas duas 
situações políticas em conflicto, examinou uma pOl' uma a•a leis invo-
ca·das pela.s partes litigantes, ·Cotejou-as com a Constituição. da Repu-

' blica, com os nossos precedentes parlamentares, em materia de inter-
venção e concluiu que esaa duplicata não podia subsistir, que o Go-
verno Fedenl, bem como o Congresso N acionai, isto .é, os poderes 
federaes deviam 1·econhe·cer como legitimo o Governo do Sr. Bernar-
dino Monteiro, dar-lhe força e negar toda e qualquer authenticidade 
legal e constitucional ao Governo que se erguera, quasi simultane·a-
mente na ci.d:ade de Collatina, do mesmo Estado. 

Sr. ·Presidente. pelo orgão da Commissão de· Constituição e Jus-
tiça, o Congresso N acionai vac determinar e decretar qual é naquelb 
Estado o Governo legal, com o qual podem e devem entrar em relaçõe.s 
constitucionaes e normaes os pode:-es da União. O Congresso N acio-
nai, portanto, exeroondo funcção interventora. e:v-vi do n. 2 do art. 6° 
da Constituição, que commette ao GoYerno Federal a intervenção em 
negocias pecu.liares a qualquer Estado, noa c·asos de perturbação da 
fórma republicana federativa, e~colhe entre os governadores, deter-
mina qual a .aituação legal e qual a iHegal. apura e define uma certa 
oraem de relações entre a União c um Estado da Federação Bra-
zileira . 

. Ora, isto só se podia e devia fazer, na fórma da nossa Constituição 
e das leios ordinarias, por via de um pro]ecto de lei. 

O :sR. MxPRICIO DE LA.CERDA- Muito bem; sem o que não obriga 
nem ao proprio Estado do Espí-rito Santo. 

O SR. PEDRO MoACYR - A Mensagem presidencial só · podia ser 
archivada no caso do Congresso N acionai nada ter a deliberar sobre a 
questão, no caso de se jtl'1gar incompetente -preliminarmente para tomar 
co~hecimento della; mas o Congre·aso N acionai, preliminarmente, con-
forme o parece1· da Commissão de J ustiça, se julgou competente· na 
es.pecie para decl·etar a intervenção. 
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Elle não .declarou q@ en, por exemplo, o ct~so do n. 3 do art. 6°, 
isto é, a de perturbação da ordem e da t ranquillidade no E stado do 
Espirito Santo, para Testabelecer . a qual , á requisição do respectivo 
Governo, seria necessario a intervenção do. Governo Federal, no caso, 
o Executivo Fetieral ; não decla·rou que •se tratava de outra das hypo-
theses do art. 6° da Constituição; preliminarmente se considerou com-
petente porquet de conformidade com precedentes parlamentares nu-
merosos, alguns dos quaes bem recentes e expressivos, o Ü<lngrea.:~o 
N acionai se julga o unico poder fedeml competente pa·ra intervh- em 
situações estaduaes quando <:e trata de perturbação da fórma repu-
blicana federativa e já entendeu esse mesmo Congresso que a perttrr-
bação essencial da fórma republicana federativa consiste na duplicata 
de governadores ou de as5embléas legislativas estaduaes numa deter-
minada unidade da Fedéração J3razileü·a. 

O Congresso, portanto, preliminarmente f' de ·meMti.s, deve inter-
. vir no Estado do Espírito Santo ou manife ta a intenção 'de intervir, 
por medida que a Commi.s3ão de Justiça teria de suggerir ao plenario. 
Qual {> essa medida~ Um projecto de lei. 

A uosEa Constituição, os habitos do regimen represent11tivo indi-
cam tO<d:a essa proeessualistica, todos esses methodos· da manifestação· 
da vontade do Congresso, quer isoladamente, C[Uf:lr r,as mas relações 
com o Poder Executivo FederaL · 

O Poder Executivo -S'Ó póde tratar comnosco dentro deste regimen, 
officialmen te, por Mensagem que· se justifica quando elle quer pe(!ir 
qualquer providencia ao IJongresso N acionai. 

A Mensagem tambem deve vir quando o Presidente da Republica 
entende oppôr seu veto a um projecto de lei que passou pelas .duas 
Casas .do Parlamento e snbiu á saneção. Nesta ~en.sagero elle dá á 
Camara ou ao Seuado as 1 azões -do êeu. vet.o, de sua ·reClba de sancção. 

Emfim, sómente por meio de Mensagem, o Poder E xecutwo 
Federal trata comnosco, sug·gerindo medidas, dando contá annualmente 
da situação -dos negoc.ios publicos e recusando sancção ás .J.eis aqui vo-
tadas. 

O Congresao, po1· sua 'tez, sómeut.e pôde, <3 deve deliberar dentro 
dos. canaes, dos metlwdos, das 1.10rmaa que a Constituição ·e as leis 
ordinarias traça·1·am. 

O projeto de leí é o rccu1·so previsto 11as proprias leis para enqua-
drar, para concretiza': as EOlu,.õea, provocadas ou não pelo Poder 
Executivo, f. que o Cong·;·esso te!lha de proferir ·sobre determinados 
assumptos. Ora, no eaw 0cco-rr':!nte, foi infringida essa dispooição ele-
mentar! · 

Mandou-·se ar~hivar simpiesmente a Mensagem .do Presidente. Em 
fund9, esse :ll'~hlV:imento é até uma censura ao Poder Executivo 
Federal. 

O Congresso, quando archiva, tira -de si a respomabilidHJde do 
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estudo da questão , repelle no topo da escada o conhecimento dessa 
questão, alheia-se a ella . . . 

O SR. M.ATJIUCIO DE LACERDA- O Congresso manda archivar por-
que o pare-cer só tem uma discussão, ao paõso que o projecto de lei 
tem tres e ha pressa d~ liqui.dar o caso. 

O SR. PEnRO MoACYR - . · .. quan.~o não quer ou não póde estudar 
de m~ritis e;;sa questão, para dar u'llla soluÇão como cumpre que seja 
da.da a qualquer assumpto trazido ao nosso conhecimento. 

UM Sn. DEPUTADO- Mas o voto <le V. Ex., aliá'il, muito conclu-
dente, não está formulado de modo a se poder pedir pa·ra elle prefe-
rencia na votação. 

O SR. PEDRO Mo.AOYR - Não formulei meu·voto sinão com r0stri-
cções. porque já conheço muito bem a época em que vivo. 

O SR. ALVARO DE CARVALH>O - V. Ex. assignou· com restricções 
e agora as está explicando. 

O SR. PEDRO Mo.ACYR- I~imito-me a esta exposição da processua-
listiea, e nada mai-s. Não vim estudar a fundo a questão, e sómente 
poderei vir á tribuna neste ter-reno para responder ás cons1deraGões 
que forem feitas pelo nobre Relator, Sr. Arnolpho Arevedo. na defeo.a 

·do wu parece1·. !Si nessa defesa sustentar doutrinas, principioo. e solu-
çõe3 com as quaes," infelizmente, não possa estar de accôrd_o. serei 
obrigado a vir á tribuna motivar a minha âiscordancia; mas até agora 
aqu'Íllo · que me obriga a usa:· da palaV1·a é a preliminar suscitada na 
ph:rase - com restricções - com a qual assignei o parecer. 

O parecer, dizia eu, devia concluir por um projecto de lei e não 
pelo archivamento. 

A a·ttitu-2'e que a Camara tomou. adoptan-do até certo ponto essa 
solução errada. d-ata ·1;enii.a, aconoolhada pelo uobre Relator da Com-
mis~ão ,Je Justiça, já levou o Senado a uma atti tude mu'Íto mais grave, 
incorrecta, porque, além -do -dewortez para com a Camara dos Srs. 
Deputados, que ainda está discutindo o caso do Espírito Santo, foi 
uma descortezia tambem para com o .Sr. P·resiQ.ente d-a Republica , que 
1n·ovocou, j<á não apenas do Senado. mas de todo o Congresso, uma 
solução definitiva pa1·a este caso, e. finalmente, foi mais um attentado 
eonscientemente praticado conh'a a Constituicão da Republica, pelos 
Srs. Padres Uonscriplvs, que estavam ua obrigação, como presumpti-
vamPnte mais velhos do que nós, -de terem mais juizo e mais respeito 
pela~ lei·s fundamentaes -do paiz. 

Res-ervando-me, ·portanto, Sr. Presidente, o direito ~:le estudar 
ele meriti.~ a questão .~i tal fôr mistér, conforme o andamento da dis-
cu'Ssão ou o modo pelo qual ella fôr terminada e o projecto votado, 
des·de jii declaro que a marcha adoptada pelo parecer da Commi<;são 
de Constituição e J ustiçn não con•sulta todo o {)Onjunto .dos nossos pre-
r.ed{'ntes, bem como os proprios -p-rincípios legaes. O caso não era e 
não é rle simpks arcl1ivame>nto, de reg'·a expediente escapatorio ... 

O SR. AL.v'ARO DE CARVALHo - Peço a palavra. 
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O .SR. PEDRO YoACYR - ... pelo qual' as correntes políticas que 
não querem abertamente se manifestar em -determinado assumpto 
conseguem illudir as difficuldades da sittração, collocando o problema 
af·fecto ao seu estudo em um pé de equilíbrio basta.nte ·razoavel e que 
afinal não offende susceptibili.da.des ne1n desperta tormentas. · 

A marcha do assumpto devia ser outra. O. honrado Relator, cujo 
talento e competencia sou o primeiro a admirar (~apoia&o>.s) e que 
1·ealmente é um dos inais operosos e patrioticos membros da Commis-
são de Justiça (apoiados), honrando devidamente os seus trabalhos 
com a maior attenção e merecendo grandes e vivas 10ympa:thias, o 
nobre Relator, talvez animado pelas melhores intenções, poréni, a 
meu vêr, erra·damente, prescreveu o archiva~ento da :Mensagem, 
quan.do devia concluir o seu parecer por um projecto de lei decla-
1·ando : -

0 Congresso N acionai decreta : 
Ai·t. 1.0 E' comiderado Governo legal no Estado do Espírito 

Santo o exercido ·pelo cidadão Bernar·dino :Monteiro e in stallado na 
cidade de Victoria, capital do mesmo Estado. 

Art. 2.0 E' con.sidç-rada Assembléa legitima np dito Esta.d'o a qüe 
apurou e proclamou Presidente do Estado a re.ferido cidadão. _ 

_ o .SR. BARBOSA Luu - E não era uma re~;posta nesse sentido qne 
o Sr. Presidente da Republica pedia? . 

O SR. PEDRO YoAcYR -- Era isso exactamentc o que o Governo 
queria que o Congresso dissesse e resolvesse. 

O SR. RmBOSA LnviA - Perguntava: "Quem é?" A resposta não 
nóde ser: "Não sei." 
- O SR. PEDRO MoACYR - O Presidente da Republica ignorava ou 
den claramente, officialmente a -entender que ignorava qual era a 
Eituação legal e constitucional .dü Estado do Espírito Santo, mesmo 
porque ei o Chefe do Poder Exeooti\'O entendesse que não havia 
naqllf~lle Estado uma duplicata de ,governado'res nem de assembléas, 
si ell~ julgasse que o facto dessa duplicata era apenas uma mystifi-
cacão. um recurso tortuoso, um expediente, um manejo mais 0~1 I)leuos 
i ndecornao posto em pratica pelas forças da oppo.sição, si acreditas·se 
que et·u um ponto liquido, manso. t.ranquillo. que era uma questã.o 
insusr.eptivel de controversia a legalidade do GOverno cstabeleci.d'o em 
VictoriR., Capital do Estado, certamente não teria enviado a sua Men-
sagem ao Congresso, pois que ella seria pelo menos superflua, ocio·sa. 
Pa1·a que. consultar o Congresso? Para qne pedir a inteTVenção uo 
Estado de accô~·do com o n. 2 do a1·t. 6° ª · 

'PRra. que -crear ou aggravar mais um caso político dos Estados da 
Federftcão Brrazileira nesta c·evolta actualidade, si, perante a sua 
couscie~cia, os textos legaes e a Constituiçã·o da Republica, a qll'estlio 
estive'.'l!le resolvi.d'a, si houvesse no Espírito Santo apenas um Governo 
legnl ~ 
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~i no Espírito Santo houvesse apenas um Governo legal, sómente 
este Governo .deveria desde o princ~pio até o fim ser sustentado, si não 
. pela sua autoridade moral, pois qu·e S. Ex. havia negado a collabo-
raç.ão da sua grandíssima força ma,ral á implantação de tal Governo, 
pelo m~>.no·s pela sua au't01·idade legal, com as providencias e effeitos 
que clella decorrem na fórma das 1eis e -da Constituição. 

() facto é, porém, gue o Presidente tinha, pelo menos, as mais 
serjll~ duvidas sobre a 'política do Espírito Santo, _sobre a situação 
leg~J crf'ada pela eleição naquelle Estado, quando se tratou da suc-
C'f"i"!lão presidencial. . 

A. p-rova definitiva de que o Congresso N acionai devia resoh·er a 
qneMão como a Coustitwição e as leis prescrevem, isto é, por um pre-
ceito sanccitivo, por um preceito obrigatorio, é exactamente a reme!'sa . 
da Mensagem, sobre a qlial a Commisão de Constituição e Justiça. 
por ol'gão ·de 8<eu eminente Relator, entendeu pôr o tampo de archi-
vamento. 

O SR. JOAQUIM Osomo - .A. Commissão estudou a questão legal e 
de moela cletalha.do. 

O Sn. Gm.t:ERCINDO RuiAs - Como votou o orador no caso do 
Esta.do do Rio~ 

O .SR. MAuRICIO DE LAcERDA - O caso do Estado do Rio foi 
inteiramente diverso. 

O tSR. PEDRO MoACYR - ·cada um des~es casos tem srras cir-
cumstancias, seu asp€cto, sua8 origens, suas consequencias, seu condi-
cionamento P''Oprio. 

UM SR. DEPUTADO -No caso do Esta-do do Rio havia 11ma .de-
cisão do Judiciario resolvendo a questão. . 

O SR. PEDRo MoAcYu -- No caso do E stado do Rio, a Coromissão 
de J ustiça teve o cuidado todo especial ele não inclrrir nenhuma de-
cisão sobre a legalidade do Gov·3rno na conclusão do archivamento, ao 
passo que aqui a conclusão do archivamento envolve o merito sub-
;,;tancial da questão e diz que o Governo lee;al é .A e não B, é o do 
Sr-. Bemardino Monteiro e ·não o do S;r. Pinheho Junior. 

O Congr·esso, no r.aso do Estado do Rio, não ·se decidiu entre 
governadores e .A.ssembléa, o Congresso não se prüuunciou a tal r~
peito. ÀflÍ, sim. podia mandar archivar. Mas, no caso do Espírito 
Santo. 11ão podia, exactameute porque o examB a fundo do caso ... 

O SR. G-c?>rERCINDO RIBAS - De quem a competencia para ,reco-
nhecer a legalidade no caao do Estado ·.do Rio : do Supremo Tribunal 
ou do Conp:resso ~ Queira V. Ex. responde1·. 

O SR. PEDRO l'fo.-~:CYR - .A. questão foi affecta ao Supremo :r'ri-
bunal. 

U~a voz _ __:_ Oh ! Foi affecta. 
O SR. GoNÇALVEs MAIA. - Tudo isso mostra qll'e a regulamen-

tação do art. 6° se impõe. Ninguem se entende até o momento actual. 
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o Sn. J <M.QUIM Oso·RIO - A regulamentação . nada acliantai·á, 
-·desde que o •Supremo T.Tibunal a deixe de lado na primeira occasião. 

O SR. PEDRO MoACYR - O Supremo Tribunal julgou-se poder 
federal competente para decidir no caso flumi nense. Swpremo inter-
prete da Constituição e das leis, avocou a si essa competencia. 

O SR. GUMERCINDO RrBA'Il- V. Ex. acha que elle tem essa com-
netenéÍa q 
- O .SR. PEDRO MoAOYR- Como não tem?"! (ApiOia&os.) 

VozEs- Oh!. .. 
O SR. GoNÇALVEs MAIA - Elle é tão poder federal como o Legis-

. .lativo, como o Executivo. 
O SR. PEDRO :MoAOYR - .Agora mesmo, o Supremo Tribunal 

acaba de se reconheoo-r competente no caso da As2embléa de Matto 
G~·os.so, uma nova inte1·venção política em caso político, praticada 
pelo Supremo Tribunal, que assim entende eatar no. exercicio legitimo 
de sua faculdade de supremo interprete da Constituição. 

Não desviemos o caso dos seus termos. 
O SR. GoN·çxLvEs MArA- Estou gostando do debate. 
O SR. PEDRO MoACYR - Isto dá razão, até certo ponto, a uncia-

tiva de V. Ex., querendo regulamentar o a'rt. 6° da Constituição. 
O Sx. BARBOSA LIMA - .Ainda mais á de V. Ex., querendo a 

revi•são. 
O SR. PEDRO MoAOYR - .Agradeço o aparte do nobre Deputado. 

··Realmente, toda essa confueão, todo esse chaos, toda essa . anarchia, 
até sobre as preliminaTes elementarissimas da inte1·venção, sobre a 
distribuição da competencia, entre os varioa poderes federaes, em cada 
ca~o occorrente, tudo jsso está demonstrando que é necessario, não 
qu'e se regulamente o art. 6-0 da Constituição, por obscuro, mas que 
a reformemos toda. 

UM SR. DEPUTADO - Só é obscuro quando o Tribunal quer achar 
obscuro. 

O SR. BARBOSA Lnu - Quando um texto é obscuro para um 
conselho de homens .de notavel saber, como o Supremo Tribunal, a 
consequencia é que esse texto precisa ser reformado. 

O Sx. PEDRO MoACYR - Sr. Presidente, esta questão será dis-
cutida alhures e em tempo proprio. O que está em debate não é este 

- assumpto. 
Limitei as minhas observações ao ponto processual, e volto a dizer 

que, com o parecer do honrado Relator da Commissão de Justiça, foi 
dada orientação menos •regimenta l ao ·debate e decisão do caso do 
Espírito Santo. 

O caso devia ser regimentalmente, constitucionalmente resolvido 
por um projecto .d-e lei. A Commissão declarou alli o direito, pelo seu 
parecer e a formula, para tornar concreta esaa declaração, especial-
nwnte em matel'i!J, <le inú:rvenção, está prevista na Constituição, nas 
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leis otldinarias, no Hegimento; essa formula é uma só: é o p1·ojecto 
de lei. 

Não se archiva qualquer Mensagem sempre que essa Mm1sagem é 
estudada em •sua substancia, na stra essencia: quando se declara; por 
acto de positiva e franca intervenção, entre duas assembléas e dous 
governos de um Estado, qual é a Assembléa legitima, qual é o Governo 
legal, isso se faz e se deve faze·r por projeeto de kli, que obrigue o 
Estado e perante a União crêe d'ahi em deante as verdadeiras relações, 
nQrmaes, entre o Gove:·no Federal e es·3a unidade da F·ederação Brazi-
I.eira. (lvht.ibo bem>· ' 'I'YI.(U,iW bem.) 

O s-r·. A1lvaro de Carval'ho (*) (Pam encam,inlb(J,?' a ·IJ()lação) -
Sr. Presidente, por estar au-sente o illush·e Relator do parecer, vejo-me 
obrigado a dar uma explicação á Oamara dos Deputados. 

Não Ee me afigura _ procedente o requerimento pela qual ·deve 
voltar á consideração da Oommissão .de J ustiça o assumpto, por isso 
que o parecer do Sr. Arnolpho Azevedo foi subscripto trnanimemente 
pela referida Oommissão. As restricções feitas terão tempo de se 
êorporificar em projecto novo até a ,-olta do assumpto á discussão, 
depois de ouvida a Oommissão de Finanças. 

Qualquer outro ·proceder será amor á delonga, será interesse pelo 
prot.rahimento da discuss·ão, inuteis, aliás, para o bem publico. O nobre 
Deputado :Sr. Pedro Moacyr examinou a ma teria ele perto; conhece-a 
melhor do que ninguem, e acabou de manifesta r a sua Qpinião com 
toda a franqueza. Poderia tel-o feito na occasião em qu~ o projecto 
foi sujeit.o ao seu exame na Commissão de Justiça. Não o fez. Agora 
·dá o seu voto, insta para que a Oama•ra prolongue uma discussão qu'e, 
a meu vêr, e no do nobre Relator d'o parecer, já deveria de ha muito 
estar finda. 

Nestas condições, si posso 1·epreseutar o nobre Relator do parecer, 
instarei por meU' lado com a Oamara para que não. approve o reque-
rimento. (M1~ito be·m; mwito bem.) 

O Sr. Bue•no de Andrada (*) (Par.a enc.am:ínlbar a t\otação) 
Sr. Presidente, depois da publicação da w-ria do Jrmwi do Com~ 
mercio, de origem official , na qual o Sr. Presidente da Republica 
declarava negar a sua confiança ou apo·io político a um certo grupo 
de homens politico·s ·do Esta.do do E~pirito Santo, visando essa nega-
tiva a desconfiança quanto á moralidade administrativa desse grupo 
depois que o illustre Relator, o meu digno C(}llega de bancada, o Sr. Ar~ 
noloho Azevedo ... 

O SR. ALVAR-o DE ·CARVALHO - O que se está votando é o reque-
rimento e não o parecer. . ' 

( •) Este discurso não foi revistQ pelo orador. 
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O SR. BuEN-o DE ANDRADA - Estou encaminhando a votação por 
emquanto; ainda não usei do verbo da oração principal (riso) . .. 
.depois que o illustre Relator jncluiu entre as publicações desta Ca:sa 
o seguinte trecho: - " Sem analysar nem commenrar o que se conhece 
da situação f inanceira a que foi nos ultimas quatriennios arrastada 
aquella unidáde da Federação, tão descuidada e tão precaria que 
aineaça comprometter em seus brios e melindres de rigorosa honesti~ 
da de, perante o estrangeiro, os creditas da propria Nação Brazileira", 
depois destes dous documentos, tão altamente ,decisivos contra a 1no-
ralida·de administrativa dÇJ Estado do Espírito Santo, não me parece 
que a Camara dos Sn Deputados possa perder uma opportunidade, 
Eeja ella qual fôr, para corrigir esses erros, que compromettem, segundo 
a opinião do Relator. . . · 

O SR. ALVARO DE ÜAitVALHO - Isso é a discussão do parccér ... 
O SR. BuENO DE .iL"\'DrtADA - · ... a probi.d:ade do regimen republi-

cano perante o estrangeiro . 
. Parece que a Camara deve aproveitar qualquer circumstanc.ia 

para que o exame desses erma seja feito . · 
·E' por isso que voto pelo requelÍmento do Sr. Mauricio de La-

cerda, para que volte o assumpto ao exame da Commissão, afim de 
que não fique lançada a pedra tumular ·sobre o caso. · . 

O SR. ALVARO DE CARVALHO - Ainda vae á Commissão de Fi-
nanças. . . 

.Q .SR. BuENO DE ANDR.ADA - Como uma condemnaÇão da mora-
lidade da política do regimen republicano, para a qual ... . 

O .SR. PEDRO MoAcYR- E' a confissão de impotencia no regimen. 
O SR.· Jo~o\.QUU.i Osoruo- Não apoiado! Si ha m·imes, ha poderes 

no Estado para responsabilizar seus aÚ'tores. 
, O SR. ALvARo DE CARVALHO - A impotencia do regimen é a de-
longa que se quer fazer, é não se decidir a questão. 

O SR. GoiNÇALVES MAIA - Em um caso ~omo- este, o facto é que 
os poderes publicos viverri jogando a ,cabra.teéga, não •se sabe o que ha 
a fazer. 

O SR. JOAQUIM Osoruo - Só meia duzia de Deputado-s é que 
o ignora. · 

· O SR. BARilOSA LIMA - Aliás, a Republica começoU' com meia 
duzia ou menos. _ 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! H a um orador na tribuna. 
O Sx. BuENo DE ANDRADE -- Sr. Presidente, não sou meia duzia 

de deputados, sou apenas um, apenas uma· consciencia; sou apenas um 
republicano. , . . . 

O SR. ALVARO 'DE CARVALHO- N·ão 'e .priVIlegiO de V. E:x. ter 
consciencia: temol-a ta.d'Qo.;; nós. (A.pcnhdos.) · 

O ,SR . BuENO DE ANDRADE·- P ouco se me dá que grande numero 
de collegas se manifeste contra mim. 
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Parece, Sr. Presidente, que o ·que não se faz aqm e temüuàr o 
caso, pois qu~ se deixa ~evantada a suspeita quanto á moralidade da 
.autoridade, e suspeita paTtida dos labios do Sr . Preaidente da Repu-
blica e dos signatarios do parecer da Commissão de J ustiça; e eu 
preferiria ver o caso terminado completamente, embora com- mais al-
guns dia& de trabalhos parlamentares. (M1tito b.em; m1Úto bem.) 

O Sr. Joaquim Ozorio (p,ekL orde-m) não contava encaminha; 
a Votoção, mas vae fazel ... o .deante da confusão que nota. Vê attribuir 
ao regimen a desordem política e moral, que se apresenta no Estado 
do Espírito Santo. A Constituição Federal não autoriza nada disso. 
A .situação logal do actual governo do Es12~rito Santo é incontestavel. 
A Commissão de Constituição e Justiça_ .da Camara affirmou-'0 e 
já «? fez o Senado pelo seu voto, incluaive pelo voto do Sr. J!edro 
Moacyr, opposicionista systematico dos homens ~ d:as cousaa. Não 
constitue caso de intervenção o manter a moralidade poli·tica e admi-
,nietrativa nos ·Estado~. Si ha ~rimes praticados pelos governadores, 
ha os poderes estaduaes para apurai-os. N os crimes communs, o· P o-
der J wdiciario; nos crimes políticos, o Poder Legislativo. O .regimen 
.constitucional vigente na Repu·blica tem soluçãQ. para as hypotheses 
aventadas. O 1·egimen .presidencial federativo é definiti;o na Patria 
J3razileira. E' o da Nação, que, l'ecentemente, em plesbicito, o sagrou. 
Hesponde a apar tBS dos Srs . · P edro Moacyr e Mauricio de Lacerda. 
Ao primeiro diz que sua interferencia no debate não é tal forçada 
por ef{igencias de seu pa1-tido, que não teve exigencias no caso, sinão 
a de f!.purar,.,se qual o governo legitimo. N une a foi escravo e •,oim um 
soldado consciente de seu partido, como o provam os "Annaes" da 
Assem)lléa de seu Estado, o Rio Grande do Sul, emquanto Deputado, 
discutind~ .to_das as questões ecouomica•s livremente, e, nes~e sentido-, 
appella para a bancada do Rio Grande, que apoia o orador. Ao Sr. 
Mauricio ·de Lacerda l'esponde que apoiou o governo Hermes contra 
a desordem, mas prudentement6, emquanto que o Sr . :Mauricio fogo-
samente. disputava ,o apoio áquelle governo, formando e dirigindo 
grupos, àos quáes o ora;dor nunea perte-nceu : Coneln~ dizendo que a 
época se revela por uma falta de ·senso, que- viye a desferir g<>'lpes 
contra a ordem interna, pretendendo até ferir a neutralidade da 
Patria. 

Felizmente, a Naçã-o reage, tem sabido fazel-o, pelos seus ele-
mentos representativos, e a anarchia não vingará e a dignidade do 
Brazil não sofüerá. 

O Sr . Pires de Carvalho (p,ela orckn~) - Sr. Presidente, so-
lidario com a maioria da Camarà, obrigado pelos vínculos legítimos 
da política que sigo; 'aoli.d'ari-o igualmente com a minha bancada, 
d<=ante da hnpo:·Umria deste debate, de-ante da inspiração de todos 
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quem) a V. ~x. que .a votação se proceda ·pelo systema nominal . 

O Sr . Paulo de Mello (pam en.(Xl!T/uJ,,Wuur p, 1J..O/:ação) - Sr. Pre-
sidente, tendo ·necessidade de repetir á Camara alguma couoaa que 
.deixei dito n<> meu discurso, defendendo <> substitutiv<> que tive a 
h<>nra de enviar á Mesa, parque na <>OOasião em qU'e discuti, sob to-
da~ a:o. fórmas, sob seua aspectõs moral, legal e · constituci<>nal, o pa-
recer do illustre Relator da Commissão, Sr. Arn<>lpho Azevedo, in-
felizmente tive por ouvintes poucos dos Srs. Deput·ados. 

O SR . . BuENO DE ANDRADE - Infelizmente para V. Ex. nãü; 
para os que não <> ouviram. 

O SR. PAULO DE MELLO - Tive; entretanto, naquella occasião, 
o prazer de ser eacu taodo pelo honrado Relator, que lamento não l*l 

aehar agora presente·. 
E taes foram os argu"mento@. por mim apresentados desta tri-

buna contra a constitucionalidade da prorogação do mandat<> dos 
Srs: Deputad<>s do E atado d<> Espírito Santo, pela mudança da data 
das eleições eataduaes, que, examinando .o parecer do Sr. Ruy Bar-
bosa, mostrei que S. Ex. tinha tido necessidade de confundir legie-
latura com mandato e fôra abri>gado a ocouhar factos da histm·ia 
constituciúnal do paiz, pura chegar á conclusão de que .a prorogaçã<> 
da mandato dos Srs . Deputados era feita de accôr:d'O com a<S n<>rmas 
conmitucionaes republicanas. · 

Sei, .Sr. Presidente, que não aproveito em repisar os argumentos 
que já foram expendidos, ,porque a Camara se interessa mais pelo 
cancellamento do caso do Espirit0 .Santo do que pela moralidade do 
;mesmo. 

V em os que aquelles mesmos que .38 vã:o o ocupar desse caso ua 
tribuna o fa.rem perfunctoriamente, a nã~ ser aquelles que, como \J 

Sr. Mauricio de Lacerda e nós outros, O.irectamente interessados, 
o teem :des>endado sob todos as seus aspectos perante esta Casa do 
Ü<>ngresso . 
, Eu .disee que, si dentro ,das normas constitucionaes do paiz, si 
no te:x.t.t. da Constituição Federal ai podessem conter factos tão anor-
maes occorridos n<>s Estados eomo os que se passam no Estado do 
Espírito .Santo, para que oligarchias e satrapias continuem a explorar 
o povo, continuem a cercear as liberdades publicas e a tirar em pro-
_veito proprio tudo quanto elle possa produzir, para seu benefieia-
ment<>; si dentro da ·Constituição d-a Republiea Ee. póde a:d:mittir como 
legitima, como legal a situação em que .se_ aoha aquelle Estado, onde 
pelo aproveitamento de mn,as eertas normas legaes O'U de uma ficçã<> 
de constitucionalidade se con:aeguiu fazer com que um limi ta·do nU'· 
mero de pes~oas se .apoderRBEe do poder, em detrimento dos verda- · 
.deiros e legítimos repreoontantes do povo, não nos leva isto & con-
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cluir que dentro dessas mesmas notmas, dentro do 1-egimen presi-_ 
.deneial, não haja · remedio para esses ;males. _ 
' O remedio seria, Sr. Presidente, melhor estudar o caso e fazer-se 

.a intenençãv d{; aecôrdo com o art. 68 da· Constituição, para; estabe-
leoond'o que o Presidente do Estado do Espirito Santo tinha sido reco-
nhecido por um Congresso de mandato termniado, se declarar que estava 
.violada a Constituição daquelle Estado. E assim teriam os .a inter-
venção dentro dos limites censtitucionaes, sem neceasidade de appel-

. larmos para a reforma do regimen, dando ouvidos attentos aos cla-
mores_· que se levantam em todo ó paiz contra uma situação desho-
nesta e··immoral, contra homens qu.e· domi:D.àm o · Estado com o pre-
juiro dos interesfes :do proprio Estado e fóra do systema adaptado 
pela rma Constituição. 

Quando se af.firma, desta tribuna, quando se gar-ante nesta Ca•aa 
qu~ é unanime a opinião do Congresso N acionai de não caber a in-
tervenção no caso do Espírito Santo e que o par:eoor ela:borado pelo 
Sr. .Axnolpho Azevedo, tendo tido ·a assignatura de todos os mem-
bros da .Commissão, significa que ha ·uma opinião fo1mada. sob a l·e: 
galidáde do governo daquelle Estad'O, assegura-•Ee simplesmente uma 
prosumpção, mas não a certeza do pronundamento da Oamara, pur-
quanto os factos · que allegaJD.OS contra agu:elle estado de cou'>3as são 
de tal O!Uem impressionantes, faliam tão alio á consciencia do piliz, 
damam tanto contra a .honra e a dignidade da Republica, que não é 
,possivel que a Oamara, simplesmente por um excessivo e fetichist-a 
amor á autonomia dos E·atados, se colloque, eomo bem disse o illustre 
Deputado .Sr. Mauricio :de Lacerda, em posição differente daqueUa 
eJD. que Ee collocam os :&ttados de ante · das tropelias, da falt-a de ga-
rantias individuaes, dos abusos contra a humanidade, praticados em 
ríações em que haja ao menos um· ,governo de facto. 

A razão de existir no Espírito Santo um governo de facto, · go~ 
vemo que .ainda não foi reconhecido pelo Poder Legislativo da Re-
publiea e que só o foi · abu'Sivamente pela Mesa: d'O Senado, contra o 
que protestou da tribuna o illustre parlament-ar Sr. Pedro Moaeyr, 

- :Protesto que teve a solidariedade da minha bancada, pela· minha voz; 
EÍ e~e governo ~ - ainda não legalmente reconhecido, tem o- poder de 

. .fazer com que naquellé Estado se pule ·por ~obre todas _ as leia de hu-
manidade·, se ponlb.am de lado todos os Séntimentos ide piedade; todas 
,as' garantias constitucionaes 'e' re pel5aiga: com: mão de feri·o aqu~Glles 
.que não acompanham· des'de o principio· essa situação, ora doJD.inante 
então~ Sr. Presidente, seria pilrli.' aquelles que ··menos ' fé tinham ·ilO 
.regimen,· fazerem ouvidos argutos ·ás · palaVT8J3 dos que ·-dizem · que, 
deiiti·o da C-onstituição, no reg'Ímeh presidencial, 8em a--sua reforma; 
não podemos garantir· a estabilidade 'da Republica. · 

Y as, Sr. Presidente, nâ{) é, feliimente; a falta do regimen; neJD. 
são falhas ·dá ConstituiÇão Federal que fazem com· ·que o Espírito 
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Santo l"e· encontre em emergen<lia tão lamentavelmente tri.ste •e com 
tanta eloquencia desnudada pela palavra do illustre Deputado .Sr·. 
Mauricio de Lacerda. - · 

O que faz com que o Espírito 1Santo soffra as cousequencias do 
seu acto. de rebeldia contra uma olygarcb.ia que o vem domina:Ud0 e 
parasitando, sómente para um . •beneficio proprio absorver e iugar 
todas as rendas publicas, exercendo o mais feroz e ·d'uro regimen' ··de 
perseguição oontra ·as ,conscienc:Las,, atufand•o ·as li·berdades, armu~ 
candD as · garantias dad·as pela Lei Basica, a todos ·Os cidadãos bra·zi-
leiros, nãD é defeito· da. ·Constituição, mas sim o facto de .a opinião 
pub-lica, infelizmente, não · se estender ao conhecimento e analy~:e ·com~ 
plet{i)S ·dos successos políticos que se :desenrolam pelas unidades da 
Federação. 

O descaso com que ae olha para aquillo :qu~ ·se passa nos pequeno.s 
Estados, a ignDrancia mesmo dos altos polít icos que na O~pit.al da 

. RepU'blica dirigem ·os movimentos da política nacional, a falta de co-
nhecimento do que se vae praticando por esses Estados em nome de 
uma autonomia doentia, de uma autonomia que •serve exclusiv.ámente 
para encaiupar os deslizes e abs'llrdos dos mandões estadU'aes contra a 
.fiscalização do governo .central, são as razões desse modo de pen.sa1· 
da Oommisaão, desse inveterado prDposito anteintervencionista; · ~ssa 
auto-nomia em cujas teias se apegam aquelles qtre são attingídos pelOs 
,rigores da Lei Basica da RepubHca; aquelles que .são alvejad-os com · o 
d-esprezo da opinião publica pela lei mais forte que rege a Nação, em 
virtude dos ;séus act9s praticad'os em contrll:_rio ás normas da Consti-
tuição Federal esiá se transformando em ámparo de tod:as as immo-
ralidades a·dministrativ.as levadas a effeito contra os interesses da col-
lecti vidade nacional. 

Esses que nessa occasião bradam a~to e se fazem paladinDs .dessa 
autonoiD,ia mal compreherid·ida e excessivamente dilatada, quasi 00'-
berana, esses que a avo·cam, para não .serem perturbados nem prete" 
ridos no encaminhamento d:as suas pretenÇQ_es :ao domínio pere&ne 
doa Estados em que nã·o montaram pela vontade do povo e sim. por 
meio de tricas, alicantinas e todos os processos excuso•s, não compre-
hendem, Sr. Presidente, que, acimà dessa autonomia existem. as leis 
da Republica ;-existe a necessidade :de que os E-stados se derijam de· . 
accõrdo com as doutrin·as constitucionaes imp-ossibilitando-os de ter 
leis fóra dos limites dessas doutrinas, qU'e firam a cellula ma1:er da 
Republica e c'lljas bases e fundamentos não estejam pautados nes pre-
ceitos da mais abooluta, pura e sã moral. · 

N:o Espírito Santo, a situação alli j1á dominante, cons-olidada 
pelo facto e pelo voto do Senado, julgar.se por tal fórma. senhora Ji'>s 

·destinos daquelle Estado; que depois dlesae voto profeTido na outra. 
Casa d'O ·Congresso, se sentiU' garantida para proseguir no mesmo ca-
minho de compressão e violencia .. · Taes são oa actos praticados c@ntrn 
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?S cidadãos que alli habitam, e que ~ão prestaram .a sua solidariedade 
aos desejos e ambições dos reguloe ; são tão con:atantes as queixas de 
comprl)v.ad:as perseguições, de assassínios e toda sorte de barbari-
dades, partidas de todos os- canto-s do ·Estado, que nós, deante da so-
lução que a Camara quer dar ao caso, de accôrdo com o parecer do 
illustre Relator paulista, j•á tínhamos .deseio de que essa questão ti:.. 
vesse fim p•ara que, em se . normalizando .a situação estadual, pudes-
sem os appellar para oa podexes cO'nstituidos da União, afim de · que 
se tornem effectivas, naquelle Estado, :as garantias constitucionaes 
que hoje faltam e pelas quaes todos pede,m. e clamam . 

. _Essas g~arantias alli nã'O se effectivam presentemente porque não 
c<;>nveem aos oppressores. 

O SR. DmcLECIO BoRGEs- Si elles só se .manteem pelo terror! .. • 
O SR. ;pAULO DE. MELLO ~ Os gritos das victimas, a ancia com 

que appellam para uma solução que Ihea dê descanso ás perseguições 
continuas, as mais terrivelmente machin~tdas contra a segurança in-
dividual, são de molde, Sr. Presidente, a fazer com que olhos, pão 
digo de piedade, mas de humanidade, pairem sobre aquelles persa:. 

_guidos que tiveram a vaidade louca Je se levantar contra os poderoso•a, 
contra os fortes,· não esteiados na o~in:ião publica, mas firma-dos em 
indecorosos processos eleitoraes, na procesam1listica com que formaram 
e amassaram leis para 'se manterem no poder; aqU'elles que, fortes 
por isso, julgam que devem obrigar os ci.dadãoa livres a viverem 
sob o jugo do seu dominio, até que a revO'lta natural d·o sentimento . 
Je todus os homens que se veem privados dos seus .direitos um dia 
faça com que tremam e paguem aqu~elles que, ·sop_itando todos os prin-
cípios de moral, vizando exclusivamente a permanencia no poder, e, 
cada vez mais, o interesse de uin certo numero Je indivíduos, . não 
veem que não ha povo, não ha indivíduos que debaixo dessa com-
pressão moral não sintam os impulsos da revolta. 

No .dia em que lhea pedirem CO'nt:as de como geriran:1 os seU'S ne-
gocias, de como comprimiram suas liberdades, de como abusaram do 
,poder que o povo não lhes confiou, mas de que elles ~e apoderaram, 
nesse dia, será terrivel talvez a vingança. E a culpa, Sr. Presidente, 
não será sómente desses comprtlssores; os culpados serão tambem 
aquelles que não quizeram escutar as suas vozes, não quizeram eol-
locar-se ao lado do direito, da moral contra a injustiça, contra a com-
pressão, esquecendo-se · de que Eeu dever é _examinar, ouvir, perscrutar 
os casw que lhes trazem ao conhecimento .daquelles que, deixando qe 
lado a fa-ce mais intere~san:te da questão, -para olhar simplesmente para 
a conveniencia occasional e ,para a exterioridade do caso, vendo apenas 
si o caso cabe ou não, si eutra perfeitamente ou si entra á cunha, 
dentro das normas- constitucionaes, comO' si a propria Constituição . 
fosse formula:da em bases immoraes . 

Os argumentos que aqui- desta tribuna levantei contra a consti-
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tul)ionalidade do facto da Assembléa do Estado do Espírito ·Santo; 
prorogando seu ·mandato para recorrheoor o presidente não eleito, o · 
Sr. Bernardino :Monteiro, e que constam do d·iscurso. por mim pro-
ferido nesta Oasa, não tiveram a refutação capaz de trazer-me a 
.convicção de que eHes não procedessem. Eu e o meu companheiro de 
~nca'da, ,requerendo qwe ~ parecer voltasae á Commissão para termi-· 
n~r em projecto, nada mais fizemos do que estar de accôrdo, não só 
com dous .dos ll_lembros d·a Oommissão .de_ J' ustiça, como ainda com 
todos os preoodentes parlamentares, lembrados deata trihuna pel'O' Sr . 
. Pedro Moacyr, porque, desde que o parecer conhece de mJreritis da 
legalidade do Governo no Estad'O do_ Espírito Santo· e declara que (J 

Governo alli de .facto existe!?-te é legal na primeira parte de sua con-
clusão, não podia terminar pedindo qu'e fosse arohivada a mensagem 
do Sr. P.residente da Republica, porque, ·si S. Ex. aqui mandou 
essa mensagem, notem bem os Srs. Deputados, foi a pedido de um 
governo tambem de facto alli existente, o do Sr. Dr. Pinheiro J u-
nior. O .Sr. Presidente da Republic:a fez acompanhar a sna mensagem 
d~ -pedido ~l;l intervenção feito por este governo e si enviou ao Con-
gresso esae pedido de intervenção, é porque reconhecida, sem que pu-
desse,.a isso dar remedi'O, que no Estado do Espírito .Santo existia uma 
.dualidade de Poder Executivo. .Si outro qualquer cidadão dirigisse 
ao Sr. Presidente da Republica um ~d:ido identico, sem que estives3e 
ou. provasse estar, ou, ao ,Sr. Presidente ·pareceSse, no exercício do 
cargo, por certo que o Pooer Executivo não appellaria para a com-
.petencia do Congresso afim de solver e decidir uma questão não 
existente. 
, Vê-Ee, portanto, que o Poder Executivo d'a Repubiica reconheceu 
a dualida•de de Governo, ·de Presidentes no Esta·do do Espírito Santo : 
E, como não competia ao Sr. Presi1dente da Republica resolvei-a, elle 
a enviou ao Congresso para solucional~a, .porque, de açcôrdo com a 
jurisprndencia a-qui estahelooida, de ·MCÔl'do com o § 2°; do art. 6°, 
p.a :Constituição Federal, a solução ·desses ·Casos compete ao Poder 
Legislativo . . · 

O facto, portanto, de requerermos que o pareoor voltasse á Com-
missão de Ju.stiça para terminar por um· _p:!.·oje?to no qual declarasse 
qual o. governo legai no Espírito Santo, não está, nem fóra das normas 
regimentaeE, nem é contrario ás resolu~s anteriores do Congresso. 

A proposito, eu lembrarei, além das palavras proferidas pelo 
Sr. Pedro Moacyr, mais o interessante artigo · que S. Ex. fez pu-
blicar n'O ImparcioJ, a respeito da conclusão do parecer do illustre 
Relator pau~ista, artigo que teve depois da "QBnna do illustre Sr. Afra-
:nio de Mello Franco, em · outro. artigo tambem publicado no mesmo 
jornal. perfeita confirmaçã?. 

Absolutamente, não estamos fazendo com que se pl'olongue a diE-
cussão deate · caso; e si ew. neste momento occupo a tribuna e v011. 
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·_discutindo o assumpto, é porque, visivelmente, não ha mais numero 
para a votação. 

Não havendo numero para as votações, e tendo~ dis-cutido na 
occasião em que 'havia qwOT'Um na Casa, mais do -que o caso do Es-
pírito Santo, sinão qtrasi todoa os casos annexos ... 

O SR . DrocLECIO BoRGES - Até a guerra européa. 
O S111. P.A.ULO D:Ill MELLO - ..• quasi .que a neutralid'ade activa, 

etc. . . . não é demais que, para melhor esclarecimento .dos Srs . Depu-
.tadOB e illu.stres c<l'llegas que não me ouviram na occasião em que tive 
a honra de fallar nesta Camara S(}bre o caso do Espirito Sant(}, me 
prolüngue, abusand-(} da attençâo dos · meu.s pares, porqu·anto, pelo 
modo por que ·ae tem discutido este caso, pelos argumentos aqui apre-
sentados, e, mais do •que isto, pelas idéas •que o caso -veiu ·despertar-, 
atlé o da regulamentação, que ha tantos annos dormia, eLo art. 6° 
da Constituição Federal, vê V . Ex., Sr. Presidente, que a Camara 
inteira -anceia para dar uma solu'Ção diversa da que ell-a vae votar, 
no caso presente. 

Como bem ficou . accentuado noota Casa, pelas energicas pa•layras 
do Sr. Deputadü Bueno de Andrade,_ nem uma voz se levantou para 
protestar, o que quer dizer que não h(}uve guem deixasse de proclamar 
a immoralidade, a -deshonestidade_ da situação dominante no Espírito 
Santo. 

O SR. DwcLEcro BoRGEs - E' muito significativo, e deve ficar 
.:regúltra'do, qtre nem um protesto se fez .nesta Camara, fav01·av-el aos 
_Mo.nt-eiros. 

O SR. P .A.ULO DE MELLO - E' bem significativa esta confirma~ 
ção ta-cita da Camara ás palavra,a que pronu-nciou contra a olygarchia, 
já perfeitamente adjectivada pelas eloquerites pa.lavras do Sr. Mau-
ricio de Lacerda, olygarohia que procura sem o concurso do povo, sem 
o concurso do eleitorado; sem o concurso d(}S :homens <le bem do ·Es-
tado do -Espírito !Santo, uma sittração em que se mantenha e perma-
neça em que tem, _de todo paiz, rep1·esentado pela unanimidade da Ca:-
mara -dos Depntadoo, a reprovaçã(} de todos os seus actos e que só te~ 
a defendei-a, só tem .a sustental-,a essl!- ficção de constitucionalidade 
com a qual os fetichistas da não regulamentação do art. 6° enxergam, 
que não cabe no caso do E spirito Santo a intervenção, qu.'e só tem, 
como unico argumento predominante, uma p_seuda {!Onstitucionalidade, 
das leis, com as quaea o P(}der Executivo daquelle Estado forçou a 
cadeira que o povo, ü eleit(}radü, deu ao illustre espiritosantense Sr. 
Dr. P inheiro Junior ; si só esse argumento faz com que se possa man-
ter no gove:rno do Estado o Sr; Dr. Bernardino Monteiro; por certo 
qne o tempo, factor mais poderoso, ha de ensinar aoa homens dB bem, 
aos homens -de boa vontade, aos homens honestos, o caminho -que os 
leve a reintegrar a população do Estado d(} Espírito Santo no seu 
direito de ser governad'o repnblicanamente-, por homens honrados. 



-282 

E, Sr. P residente, si chegar a convicção ao povo daqueHe &.. 
.t-ado, de que dentro da Oonstittrição e das le_is não existe remedi(} para 
que elle se desenvolva de accô1·do com as suas aspirações, de accôrdo 
com o seu ideal, dentro das nonnas que lhe -são traçadas pela lei ba-
eica da Republica, então, Sr. Presidente, _por certo que .uma explosão 
.não de vingança e de OOÍOS, mas de recuperamento de S\].aS garantias 
e seus d.U'6itos; fará a·balar na cadei r-5. da presidencia, no· poder, aqneHe 
.que alli não se sente seguro pela <Tpiniã(} sensata, pela v<Tntade de 
seus concidadãos, _ e que não baseia •aeu govnrno nas normas imp·rescri-
pt_iveis da moral. • .. 

Sei, Sr. Pre-sidente, ·qual a solução que o Congresso N acionai 
,dará ao caso. A nenhum de nós é estranho que, amanhã ou depois , 
,será votado o parecer da Oommissão; mas, por isao mesmo, eu quero, 
em nome do povo do Espirito Santo, qeixa1· bem alto desta tribuna o 
protest o de que si nós nos sujeitamos, por obediencia ás leis do paiz, 
.á solução dada pelo Congresso, temoa a certeza de que, dias passadns, 
o futuro ha de mostrar qu-e aquelles gue não pautaram sua C(}nducta 
no governo do Estado pela honestidade, pela moralidade, pela justiça 
e pelo direito, não podem governar -de accô-rdo com as norn1·as que as 
leis do paiz pres·crevem. . · · 

O povo do Espír ito Santo supportará tudo, mas não podemos 
preve·r o que oo dará, quando a fé, que vae faltand{) em todo o paiz, 

. _ .não nas instituições repu;blicanas, mas a fé que vae faltando no mo'do 
por que essas instituições vão sendo applicad·as, a fé que vae escasaeiando 
no · povo brasi·leiro e que sentimos nease prurid<T de desaggregação, 
nesse vilipendio de homens que usurpam o pooer simplesmente ·para 
;usufruir, para, em bem dos seus interesses particulares, as rauas uti-
lidades j quando a fé, forte, ·que abala as .montanhM, a fé no nosso 
ideal e no. no·s3o futuro faltar no povo br-azileiro, então .não será" facto 
;u:riico na hi.storia: temamos a sua vingança, temamos que elle chame 
esses resp<msaveis pela sua desgraça , pelo desvio do seU' destino, a 
:emitas, e nesae dia, as liberdades . . s:ahidas talvez do baptismo de san-
gue, as liberdades que· são o apanagio das democracias organizadas, 
as liberdades políticas pelas quaes anceiam todos a quelles que desejam 
o progresso e o deaenvolvimento da sua patria, a liberdade política que 
dá logar a que as libe1·dades individuaes não sejam uma ficção deaiite 
.dos governos p repotentes, as liberdades pU'blicas restauradas por e...«s3 
movimento dos -cidadãos, por es..se movimento d'os que perderam a espe-
rança de que os má os governos pllisiem ; nease dia a punição não se 
fará esperar para os que, não conhecendo a força e o pooer daqueiJles 
que os opprimem, contra todo o direito, contra toda a justiça, contra 
toda a moral, villipendiam um povo como o povo do Espírito Santo. 
· :São estas, Sr . Presidente, as consider.açõea que tin~a. a fazer a 
.respeito do requerimento para que o parecer da Commissão de Ju-s-
tiç-a voltasse á mesma, .afim de que terminas..."€ em projecto e não -cómo 
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term~nou pedindo o -archivamento da Mensagem. (Muito be ·m~· rAAtito 
b~arn,) 

O Sr . Dioclecio Borges (pfJ!'t'a IJnarJ;minlzar ,a votaçã,o) _ Não: 
.era meu intuito, .Sr. Presidente, occupar-me hoje do Espirito Santo, 
que tem sido di,acutido tão ·brilhantemente nesta Casa por grande nu'-
mero (le illustres collegas. A palpitante questão da successão pre.si-
dcncial daquelle Estado já foi .analyzada e 'debatida-em todos os seus 
aspectos e os talentoso's colle.gas que se occuparam· deste assumpto fo~ 
l'am unanimes em lançar um anathema t{'J'l-ivel contra os desmand'<ls 
da oligarchia que desmoralizou o Espírito _S'anto, como tambem· pro-
varam com superabundancia de d!Ocumentos irrefutaveis, a illegali-
dade do _ Governo do .Sr. Bernardino Monteiro. 

As palavras dos honrados repl"esentmlte.> da Nação produziram 
tamanha impressão de · veracidade1 .Sr. Presidente, que nem uma só 
voz se levantou nesta Casa para defender os responsaveis pelos crimes 
denunciad'Oa ao paiz do alto da tl-ibuna parlamentar. 

Mas, Sr. Presidente, não posso permittir -que se encerre a dis-
cussão ele um assumptú tão momentoso, sem usar da palavra, em'bora 
tão sómente, com o fim de levantar o meu prote&to contra a falta de 
remedio, que se diz existir na Constituição da Republica, para a eo-
J'ução .de um ,caso, ·qU'e a Oamara reconhece como typico da immora-
liclade administtativa de um Estado. 

Sr. Presidente, como republicano sincj:lro e <.:orno democrata, sin-
ta.-me pezaroso e entristecido por vêr que a lei fundamental da nossa 
patria não possue os meio<: necesaários á solução dos grandes pro-
blemas da sua poJitica interna, mesmo quando estes se apresentam 
sob a responsabilida-de de um caso tão grave que affecta .directamente 
a vida nacional. 

Nã~ se póde -acreditaT, Sr. Presidente, .zem sentir o pro.fundo 
desgost-o de uma desillusão amarga que QS direitos sagrados do povo 
encontrem na sua propria Oon8tituição uma barreira insuperavel, onde 
se vae chocar a sua soberania, q'\l'ando, precisamente, o mesmo povo 
tem Ilecessidade de 1'ecorre1· a eila para fazer valer a sua vontade. 

. ,Sr. Presidente, si na Constituição da Republica não existe () 
meio legal de que se possa lança1· mão 12.ara arrancar um Estado das 
garras de uma olygarc·hia criminosa contra a qu'al se levanta o seu 
povo,. contra a ·qual se manifesta a imprensa quasi unanime do paiz, 
e contTa a qual se mostraram os proceres da política geral, como re-
preEentantes da vontade nacional, então, Sr. Presidente, .. não temo•s 
outra cousa a fazer sinão refo.rma:l-·a quanto antes, para que a repe-
tição desses acontecimentos· não chegue a tornar Q Brazil um paiz 
);nhabilitavel pelos homens de bem. . . 

E é isso de que a Nação precisa como meio de resolver ~>i tu ações 
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tão __ lamentaveis para _ o 1·egimen ·republicano e que o levarão á 1·uina 
si o no.sso patriotismo não preencher os cll!.ros da nossa Constitui~o . 

O Sr. Presidente da RepubLica, em uma va-rW, notavel que re-
presenta uma _ ~entença _lavrada •con tra a . oligarchia nefasta que ar-
:ruinou o E.spirito "Santo, deixou bem patente a necessi-dade do Oon-
grésso votar uma lei que garantisse -áqü'elle Estado como unidade da 
Federação o goso d~ garantias constitucionaes. 

Mas, Sr. PreSidente, parece, infelizmente, que o Congresso, com 
grande tristeza para os l'epU'bli_canos, não vae proceder -desta fôrma. 
in-do de encontr«;> aos desejos do Sr. Presidente da Republica .e per-
mittindo que se perpetue no governo ,d(, Espirit6 Santo a mesma oli-
garchia -deshonesta ~ criminosa que o infel'icitou e que implantou 
o J-égimen do terro1• naquella parce'lla da Federação Brasileira . 
. Em nome do povo espiritosanten8e, Sr. Presidente, levanto desta 
.tribuna o meu protesto formal contra· o act<i que a Camaí-a vae pra-
ticar, e que constitrue um triste exemplo á nossa geração, concorrendo 
para lhe demonsra-r 'á inefficacia doa poderes constituídos qu•ando se 
torna necessaria a dbjectiva:Ç(ão das garantias conBtitucionl:!es, quando 
se- preeisa banh das administrações dos Estados aquelles que d~frau: 
daram a fortuna publica e que escarnecem da· honra nacion~l. . 

Sr. ·Pre·sidente, é de13alentad-ora e causa profund·a magoa .aos es-
píritos ve1'Cl.adeiramente republicanos a quasi certe~a de que a Camara 
vae concorrer para a definitiva solução do caso político do Espirito 
.Santo, reconhecendo o governo do Sr. Bernardino Monteiro, convicta, 
entretanto, de que a immoralida'<le administrativa é a unica t"ecom-
mendação dease ·governo. _ 

Qual o. motiv-o não o sei nem o pe1~nto. 
Não me parece, porém, ;que seja menos por conveniencias polí-

ticas do que por sentimentos de verdadeira justiça. . 
8r. Presidente, ha bem pouco tempo que tomei assento nesta 

.Casa, como representante do povo espirito-santense; e sint·o, com 
tristeza, que logo n:os .primeiros dias d•a minha , vida parlamentar, um 
.profundo de·aanimo se apo-dera do meu espírito, amo·rteceudo meu es-
.timulo para as lutas em· que nos deveríamos .ell!:penhar com denodo 
.para a grande obra da- regeneração política. 
D E; como não uesanimá.r, Sr. Presidente, si 11ão se encontra, um 
meio. lega:! de impedir que f*l perpetue no govern() daqwelle Estado 
uma oligarchia que arruinou . os seus credito.s, augmentando de oito 
para 80 mil contos a sua di-vida, tornando-o devedor remisso e in·30l-
vavel, pelos desmandos que se vão Tenovar e que, no dizer do illu:stre 
RelatiJr do parece1·, ·ameaçam comprometter "em seus briosos melin-
dres de rigorosa •honestidade perante o eEtrangeiro os propriôs cre-
ditos da Nação Brazileira"? 

Emfim, Sr. iPresi-dente, o Congresso N acionai Yae firmar · a .per-
inanencia, no governo do Espírito Santo, -de uma oligarchia que o 
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proprio .Congresso condemna, que o proprio parecer {ulga perigooa, 
que o Presidente da Republica taxou de deshonesta e que o paiz in-
teiro anathematizou como criminosa_ e fatal. Tristi·asima sitúação! 

Feito o meu protesto; :Sr. Presidente, só J:!!e resta pedir a l>eus 
que melhores dia-s conceda á Republica Brazileira para que ella possa 
levar de vencida as terríveis calamidades que nos ameaçam neste 
momento -d~Hici'l da nossa vida política, triumphando, finalmente, 
de tant<l'a revezes, na luta pela firmeZ'a do regimen republicano, para 
garantia da honra naeional. (Mruito bem; mwito b~m.) _, 

_ O Sr. Presidente - Vou subme'tter .a votos o . ped~do do Sr. 
Pires de Carvalho, sdlicitando vot,açã<> nominal para o requerimento 
d<> Sr. :Mauricio de Lacerda. 

,Consultada, a Camara approva o requerimento de votação no-
minal. 

, O Sr. Luiz Domingues (p,ela o1·den~) - Requer .a _verificação 
da votação. 

Procedend'O-oo á verificação de votaçã-o, reconhece-se terem vo-
tado a favor do requerimento ode votação nominal oito Srs. Deputados 
e contra um; total nove. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. 

SESSÃO DE 23 DE JULHO 

Votação dos requeTimentos dos Srs. :M~uricio de Lacerda e Paulo 
de Mello, relativamente aos SU'batitutivos que apresentaram ao pare-
cer n. 10, de 1916, mandando archivar a mensagem -do ·Sr. Presidente 
,da República sobre o caso pdlitico _do Es.tado d!o E.spirito Santo, com 
as-" restricções" -dos Srs. Pedro :Moacyr -e Gonçalves Maia (•discussão 
unica). 

O Sr. Presidente - Vou su'bmetter a votoa o seguinte reque ri-
mento do !Sr . . Mauricio de La!cerda: 

··"Requeiro que, sobre o substitutivo offerecido ao parecer n . . 1(}., 
de 1916, da Oommissão de Justiça, Eeja ouvida a mesma Commissão,, 
afim de, no assumpto, interpôr parecer." · 

O Sr. Mauricio de Lacerda .f.pela ordem) - Requer prefe-
I-encia na votação para o requerimento do .Sr. Paulo de Mello. 

Cons11ltada, a Camara rejeita o requérimento de preferencia. 
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O Sr . ·Mauricio de Lacerda (pe71a qràJem) requer a verificação 
(la votação. ·· 

P rocedendo-iSe á verificação- de votáção, reconhece-se terem vo-
tado contra 115 S:rs. Deputado-s e, a favor, nenhum, total 115. 

O Sr . Presidente ~ O requerimento de preferencia foi rejei~ 
tado. 

Vou \3Ubm()'tter a votos o requerimento do Sr. 'Mauricio de La:.. 
cerda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (_Ae&z ordem) requer votação no-
minal para o .seu requerimento. 

Oonsu1lta·da, a Oa.mara rejeita o requerimento de votação no-
minal. · 

O Sr . Mauricio de Lacerda · (pela ordem) requer a verificação 
da votação. 

Proce•dendo-1se á verificação· de votação, reconhece-se terem vo-
tado a favor 33 Srs. Deputados e, contra, 86; total 119. 

O Sr . Presidente - O requeri:m,ento de votação nominal fo-i 
rej.aitad'O. 

Vou •.:mbmetter a votos o requerimento do Sr. :Mauricio de La-
cerda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pa1'a encaminhar a votaçã(}) 
- Si·. Presidente, orffdores que hontem se antepuzeram_ ás palavras d<> 

.Sr. Pedro Mo-aocyr e até mesmo se prapuzeram a de·&fa~r um por um 
dos itens de sua -oração, quanto á fôrma anti-regimental po·r que a 
questão do Espírito Santo pasaaria a ser resolvida pela Camara, aí-
firmaram que o Poder Legisla:t.i_vo, sem consultar aos interesses li-
gados ao caso, podia, ·tomando a mensagem .do Sr. Presidente d.a Re-
publica como mna simples indicação deputacional, sem maiore.s con-
sequencias regimentaes ou legislativas, mandaT a1·ch.ival-a. 

Foi objectado que, votado -o parecer n. 10 pela fôrma por .que 
pro·põe a Oom:missão de Cons-tituição e Justiça, a qual so:licita á 
.Camara apenas o .archivamento da mensagem, seria essa uma deli-
beração que ape.nas obr~garia, si obrigasse1 aos Deputados na ordem 
ou na seriação de seua votos; eu nunca viria obrigar aos Estados, 
como terceiros, e menos ainda ao E·stado· ·do Espirito Santo, como di-
recto interessado, uma solução que não fosse concretizada, como to-· 
das as relativas á intervenção Q devem ser, em um decreto de inter-
\·enção. 

A resolução do Poder I..eg.i!Jilativo e!ll um easo de intervenção é 
um verdadeiro decreto na · eapecie. Assim como para uma certa or- · 
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dem· d.e 1~lações entre os direitos e as acções do individuo; o Poder 
Jud~ci11rio tem os seus tribunaes que, quando Eentenciam, decretam, 
obrigando não só na esperoe as partes que motivara~ o conflicto ou 
nelle· tomaram parte, nelle estiveram. envolvidos, como a terceiros, 
n08 caoaos de intervenção, em que funcciona como ' tribunal político, 
ju]gando na especie, o Congresso decreta, com força de sentença, mas 
fôrma de decreto, como a sentença tem força de decreto,· mas fórma 
.de sentença, não só quanto ás partes interessadas no conflicto com a 
lei ou a res:ge.ito da lei, como a terceiros que desse conflicto pos:aam 
OU' devam conhecer . 

. Quando, porém, o Congresso não funccionasse por esta fórma c 
não fosse desta natureza a sua resolução, caberia a ()bjecção que 
viJ·ia colher ao nobre Relator, talvez de imp1-evisto, nesta. questã.o 
de· que o seu parecer ·sobre a mensa•gem do Presi.dente da Republica 
não resolve legislativamente o ca.so, pela fórma prescripta a todas as 
leia, de modo a obrigar a terceiros e m~gos ainda obrigar ao proprio 
.Estado do Espírito Santo, porque a Camara, archivando, por en-
tender legal o Governo tal, U'nla mensagem que lhe dava noticia da 
.d_uplicata de govel'llOS em um dado sitio do territorio federal, só re-
.solver1a esaa dupilicata decretando, depois do exame da legalidade 
dos respectivoa governos, qual o legal e não archivando a Mensagem 
que lhe dava notivia de.ssa duplicata, porque esse archivamento ape-
nas retira do Poder Legislativo o exame da questão que lhe affe-
ctavam ... 
. · ... o SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre Deputado que pediu a 
pal~vra para encaminhar a votação e está discutindo . o parecer . 
.. .. .. .O SR. MAURICIO DE LACERI>A - Estou encaminhand'O, e não di.3-
cutindo . 

. Q SR. PRESIDENTE - Peço· a S. Ex. que restrinja suas ob.ser-
vações,. attendendo assim á Mesa. 

. O SR. :MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. sabe que bem poucas 
vezea .ou nenhuma tenho fallado com a consideração á Mesa. Estava 
estabelecendo premissa-a para chegar a U'Inll conclusão, mas vou abre-
vial.o.as para attender á advertencia de V.. E:x. 

. Dizia eu que só decretando poderia _o Congresso solucionar o 
.caso; pelo parecer a questão não fica resolvida para o proprio Es-
tado do Espirito Santo, que póde amanhã voltar ao Congresso, pro-
.pondo-~ novamente, pois que este sobre ella não decret9u, não re110l-
.veu, apenas deliberou, sem fórma a ()brigar a terceiro. Por isso, vae 
.vêr V. Ex., S1·. Presidente, que fu.i attrahido para o. exame da qu~
.tão e ofíereci uma emenda ao parecer da Commissão mandando que 
.em fórma de lei <e condluisse. o meu requerimento vem realizar, na 
f6rma, pelo menos, o que a Commissão ·não quiz a'bsolutamente ini-
ciar, iat.o é, a reintegração desta boa -pra·t.ica regimental e paria-

. meut.ar que .se pretende interrompel' ou vamos usar do termo - violar. 
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. O meu requerimento, baseado nesta suggestão, que acabo . de ex~ 
í?licar, occorre a-o meu espírito, quer_a volta ·á Oommissão de Oonsti7 
tuição de.Justiça· de um projecto de intervenção no Estado do Espirito 
Santo, p1;ojecto este que annulla as eleiçõe& aUi realizadas e manda 
proooder _á no':a:a.. · 
.. O nobre leader da maiol"ia: já fechou a questão contra esse reque-
·rimento, isto é, a Oommissão de Constituição propõe, sem dispor le-
g.islativamente a respeito, que se reconheça como ·legal um dado go-
yerno no Estado. _ Os fund-amentos deEEe voto ou desta I:esolução ver,-
dadeiramente votiva do Parlamentõ, não resolutiva, é que fizeram 
nascer no meu .espiri to justamente a hypothese da nuUidade das elei..: 
ções, porque o nobre Relator paulista, em todo o encaminhamento d<> 
seu pensamento -refutando uma por uma das preliminares d'os !).Obres 
Deputados opposi-cionistas espirito~sante~s nesta .Casa, o fez de.,.. 
baixo do ponto de vista estrictamente ju'ridico, resolveu debaixo do 
ponto de vista estrictamente judiciario, da lei positiva, em sua inter-
pretação, olvidando ou não querendo chegar ao exame da questão de· 
que .o Poder Legislativo na especie funcciona como tribunal político 
e, tr.ibunal político, não está, como o judiciario, adstricto aos termo~ 
p·ositivos, concretos e rigido.s da leg!slação, mas, sim, examinando · a 
especie, decreta, na espe·cie, como organismo de direito vivo, com a fa-
culdade de interpretação muito mai\8 diÍ.ecricionaria do que a cO!mpE)~ 
tencia de interpretação judiciaria. . 

Dahi, Sr. Presidente, entendo (e V. Ex. me relevará mais esta 
·observação, pois que' concluirei em um momento) que a resolm;ão do 
nobre leader da maioria não equ.ivale mais -do que a negar a um·Depu-
la•do o direito de ·propôr solu:ções e dessas soluções serem seriamente 
est'l.ldad'as na·s Oommissões, como é a solução que proponho, que não 

1 é .Substitutiva do parecer, porque julgo que o parecer está anti-regi-
mentalmente r.edri.gído, solução qu:e não p6de a qualquer tempo sei· 
preju'ª-icada pela votação do parecer, porquanto este manda al·chivar 
uma mensagem por considerar legal tal ou qual governo, e o meu pro'-
jecto de lei manda decretar a nullidade .dessas eleições. 

Assim, a Oommissão de Oonatituição e Justiça não póde j).ei'xar 
-de examinar e dar parecer sobre um projecto de lei, que, si oo tiver 
·opportunidade, quandO< v<>'ltarem da Oommissão de Finanças· ao emen-
"das· que a1?re~ntei, augrn.entando despeza, tambem discutirei. 

: Concluo·, -porém; neste instante, para não abusa1• 1~ais da tole-
_rancia e da . .Sympathia como V. Ex. permittiu fosse o Regimento 
applica·do a um seu collega.· (Mrz~itlo b~m; mwi~o bien1-.) 

O Sr. Presidente - .Vou su'bmetter a vGtos o r~querimento. ~d~ 
Sr. Màm·icio d~ Lacerda. 

Rejeitado o · 1-eferido. requerimento do Sr. Mauricio de La·c~n·da. 
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O Sr . Mauricio de Lacerda (pela orfkm) requér-_ a verificaç~o 
,da votação. . 
. Procedendo~ á verifi.cação- de votação, . reconhece-se terem vo-
tadQ a favor 14 Brs. Deputados e, contra, 97; .total, 111. . 

O Sr. Presidente - O 1:equerimento foi ~jeita.d~. 
Vmr submetter a· voto.s ·o ooguinte requemmento do Sr . Paulo de 

Mello: 
" Requeiro que o substitutivo por mim · e outros apresentado ao 

parecer n. 10, de 1916, vá á Commissão de Constituição e Justiça afim 
de . S()bre elle 001; interpo:ato parecer.'.' · · · · 

O Sr. M~uricio de Lacerda (p,ek.L ·t>rJe;,;,) 8-1·. ·Presidente, 
1-egimentªhnell.te me ríai-eoee estar prejudica·do o- requer.i.ment'o d!Q Sr. 
Deputado Patrlo de Mello . ·. . 

· O meu requerimento não se referia, a qualquer dos sub:>tit1,1.tivo.s; 
E' verdade que não _est-á no plural, apezar de· terem sido d:ous os su:'b-
stitutivos; rri.as, não se referindo· a qualquer dos substitutivos, . elle, 
entretanto, é redigido em termos gerae,s, pedci.ndó preferenci-a para o 
substitutivo ao parecer n. 10. · . 

O SR. PRESIDENTE - O reqU'erimento de V. Ex. foi apresentado 
no d'ia 8, quando o do Sr. Paulo de Mello o foi no dia 11, de fór:ma 
que o seu 'foi anterior. 

O Sr . Mauricio de Lacerda .(*) (para enca'11vinhar a vo0f1aç~o) 
.Sr. P1·esid~mte, não me illudia quando, no interina~o- co-nstitu:-

cional com que o •Sr. W encesláo Braz julgou . iniciar uma intervenção_ 
no Estado do Espírito Santo, apenas~ não tendo ido no capitulo ·theo-
logal dos peccados eontra a Constituição Feder.al ao que se institue. 
sob o titu•Io de obras, fieandv .só em palavras e pensamentos, contra 
a anionomia espirit o-santense, não -me illudia quando suppunha que 
bastava estar S. Ex. empenhado, e aliás, ab.i, com justos e belli&&imos 
motivos, em uma tarefa política, para que esta desandasse redonda-
mente em sentido contrario aos · desejos desse preclaro Presi-dent~ da 
Republica , . _ _ : 
· · O Sr. Wence:Slau Braz aind.a tem illusões quando ·pleiteia na po-

lítica qmilquer solução-. ,.. 
No Pará <> Sr. Wenceslau, por motivos identicos, segundo elle, . 

aos do Estado do Espírito Santo, ~ oppoz á reeleição ou á prorogação 
do mandato corrijo a tempo, do .sr. Enéa,s Martins. .. 

O Sr. Enéas Martins aguardou . com o tempP, as mutações da 
nÓ.ssa politica e actualmente ·a au ccessão d'o Pará se faz, sem proro-
~--

( •) Este discurso não foi revisto "pelo orador. 
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gação do mandato por decreto, mas por voto ou reeleição, ou se fará 
entre os 1Srs. Enéas :Martins e Lauro Sodré. 

Não sei, Sr. Presidente, si o .Sr. Wenceslau continúa, po'rque 
elle tambem tem a v.irtnde de não permanecer muito tempo no mesmo 
ponto de vista, não -aei ·si .S. Ex. continúa contra o Sr. Enéas ;· mas, 
si continú!l contra elle e é sob . a grande _protecção da bandeira fe-
deral que o Sr. Lauro Sodré v.ae pleitear no Pará, o melhor, desde 
já, nesta ruim demanda patronada por tão máo ad>voga·do, é entrar 
desde logo em um ·bom a'Ccôrdo. - · . · · 

.1Sr . Presidente, no caso ·do Estado do Rio de Jane-iro, o Sr .. Wen-
eeslau B-raz não teve os arrojos que mais tarde se manifestaram em 
S. Ex. a reapeito do caso do Espírito Santo, mas as sympathia'S mais 
vivas e pronunciadas foram, bem nitidafl, peilo grupo que nesse Estado 
justamente pleiteava contra o grupo do Sr. N~lo Peçanhi. 

Ora, Sr. Presidente, que suecedeu ~ O Sr. .Wenceslau· Braz per-
deu a questão; mas em a perder não está o desdoiro está e consurte 
em, depois ·de a perder, enfeitar-B'e ·com os lauTos dos victQriosos, como 
si fossem seus. No Estado do Rio hoje ninguem é mais nilista dio 
que o Sr. Wenceslau. 

Nem fica ahi; é sabido que o .Sr. Wencesláo pleiteou contra a 
situação do Espírito Santo. 

1Pois bem, Sr . Presidente, o Sr. Wenceslau Braz deitou a Jlerder 
a · oppoEição espirito-santense; mas deitar a perder seria o menos: a 
questão é que elle tambem se perdeu, como se · diz de algumas senho-
ritas, isto é, entregou-se d~ braços abertos á situação a:lli dominante, 
porque vem dizer aos -se-118 correligionarios do Espírito Santo que só 
os pôde proteger na vida e na proprieda.d~1 depois que entra1· em con-
fabulações cóm o governo local. · 

. Sr. Presidente, V . Ex. vae ver _que ainda não fica ahi. O Sr. 
Wenceslau Bràz pediu ao .Sr. Antonio Carlos para v.ir á Capital da 
Republica leYantar a bandeira da revisão constitucional. O Sr .. An-
tonio Carlos veiu e faHou, fallou grosso, c.omo chefe, como poHt~co, 
leade1·, como paredro da situação mineira, emfim . 

. Todos pensaram que a revisão ia Eer posta. Pois bem, dentro de 
pouco tempo, o Rio Grande, S. Paulo e a propria Minas fizeram o 
Sr. Wenc-eslau engolir outra vez as paginas revisionistas e passa:r: a 
ler, com muifo agrado, como leitura corrente, como si fosse a pre-
dilecta nas estantes de sua bihliotheca, a velha Constituição de 24-
de Fevereiro. 

E nada tem sido mais anti::-revisionista do que o silencio do 
Sr. Wenceslau Braz a respeito . 

.Sr._ Presidente, V. Ex. me relevar.á uma -comparação. 
Havia em certo logar um padre OTthodoxo. que pretendia t~r 

convertido a unanimidade dos ·seus parochi.anos. Passando, porém, por 
ahi, um d.esEe-3 ospiritos pouco leviticos, como diria uma s11udosa 
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palavra de u'lll tambem saudoso partido, a respeito das verdades ® 
seu- evangelho, interpellou o padre, quanto á fideli·dade de oous paa-
toriados. O padre reSpondeu: "o.&_ mell8 parochianos estão inteiramen~ 
te conversos. ~penas - e isto _é uma verdade que não posso esconder 
- apenas vez por vez desapparecem sonateir~meri.te da nave de mi-
nha egreja orthodoxa e christã e vão á procura de .seus antigos padres 
reatar em uma breve saudlade o encantamento da sua primitiva: fé." 

O Sr. Wence~:~lau Braz está justamente na eategoria do padre or· 
thodoxo : . pretende ter convertido todo8 os partid-os á sua omnimoda 
sympathia pessoal, e nóe vemos a cada pàs.so o.:~ seus f.ieis e conYersos 
sahirem subrepticiamente, ou até com estrepito, á procura de ~eus 
antigos pastores _a sabeTem das verdades ·qUf! par:a ellea não revelem o 
nosso orthodoxo, mas que estão para sempre reveladas noa livros de 
seus antigos padres ... 

O P·artido Repüblicano do Rio Grande do Sul ainda é o Par-
tido Republicano Ovn::rerv.ad<>r; o Sr. Azeredo ainda tem um Senado 
Bepubhcano constrva.dor, e os sell8 .Senadores; em da·das questões pO>-
liticas, abandonam as prédicas do noseo padre orthod<>xo e vão, com 
estrepito e grande bulha, pr<>clirar ou buscar nas predicas .de seus an~ 
tigos pad·res a s verdades sobre as quaes teem de jura·r. 

O Presidente da: Bepublica tem sido, neste ponto, varias vezes 
illaqueado pelos ..OOs fieis do Senado. 

Na O amara, a mesma cousa. A sua bancada, nesta questão, foi · 
on'Vir os seus antigos padres; deixou a pregar na freguezia o Sr. 
Wences·l:i.u Braz e procmou o .Sr. Salles, J)ara ouvir de S. Ex. uma 
palavra de reconforto ou de inspiração, e genuf.flexa, orar pela car-
tilha de sua velha fé. _ 

Está ahi ó que representt. o Sr -- WenCf..slau Braz; esse padre or-
thodoxo... _ .. 

Na questã<> do Espiritc. San~c; elle agora chega ao extremo, como 
em todas as outras questões em que só pleteia para perder, mas só 
se envolve par.a gan1ar, pois que, si perde quandlo as pleitea, elle· 
ganha porque sempre a:dher~ a quem vence. 

o ··Sr. Wenceslau pleiteou com a opposição do Espiri to Santo a 
quécra dos Monteiros, mas como estes não cahem o Sr. Wenceslau, qu~ 
plei t':lüU e perdeu, ganha quando <>s outros ganham : manda o Sr. An-
tonio Or.rlos como seu leade.r fechar a questão contra eesa opposição 
e em favor dos :Monteiros e até nega comesinhas prov.idencias no 
exame de project<Js que, embora remotamente, possam favoreoor a 
seus antigos alliados. Vê V. Ex. que tenho razão em dizer: Ai dos 
alliados do Sr. Wencesláo Braz! 

Eu qu-ízera estar o.;;empre alliado ao .Sr. Wencesláo Braz no fi:Q:I, 
isto é, quando eu já tivea._c:e· gan:ho, para que S. Ex. viesse ganhar 
commigo; mas al1iar-me a elle desde o principio isso nunca:, porque 
elle abandona os seus alliados e quando os Eeus adversarios ganham 
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a . partida . ninguein é correligiona:rio maiE ·decidido destes pàra fechar 
questõea e estrangular direitos. O Sr. Wenceslau Braz, nesta questão 
do Espírito Santo, pleiteou ·com a opposição e perdeu, mas não per-
deu com ella porque vae ganhar com os g_ue ganharam e emenda em 
tempo a mão, isto 'é, fecha a questão em favor .dos Mo-nte~ros. ·. 

Coou um homem dessa natureza tudo póde vir, menos a .fam,osa e 
decantada . e até-· hoje esperada regeneração moral politiea, porque 
elle proprio -começa por precisar de .algum serutm que lhe regenere o 
sangue, pois que eate não re agita com ardor· por uma causa seja 
qual fôr. (Muito .bem; mwito bem.) 

O Sr. Faria Souto (para enca~htJ,.~_ a votaçõ,o) (*,) - Sr. 
P residente, quando aqui oo ·discutiu no fim da sessão tramacta o caso 
do Estado do Rio, fui autor de diversos substitutivos ao parecer da 
Commissão . de Justiça e apresentei então uma série de requerimen-
tos para que a reEpeito desses substitutivos fosse ouvida a mesma 
Commissão: •. . _ _ 

. Não preciso recordar á Camara os deb_!!.tes que então oo travaram 
aqui e dos quaes resqultou a minha mort-e violenta na noite de 30 
de dezembro do anno passado. . . __ : 
- -- O que quero deixar bem claro, neste momento, é que naquella 
occasião pensáva como hoje penso, que· esseE· .substitutivos, tanto . oa 
que apresentei como os que foram propostos agora pelos nobres col-
legas, Deputados do Espirito Santo, e pelo. representante do Estado 
do- Rio de Janeiro, Sr. Mauricio de Lacerd-a, d~vem ter imprescin-
divelmente p arecer da Commissão de ConEtituiçãü e Justiça desta 
Casa. 

Qualquer destes sU'bstitutivos constitue materia nova, não dis-
cutida e não elucidada, e, portanto, Ee me affigura mais do que ra-
zoavel, mu'Íti.ssimo ponderavel que a Commissão emitta sobre · elles 

I parecer, porquantO SãO projeCtOS nOVOS, que Veem R debate. 
Nestas condições, deixo . iam bem clar0 que, hoje como naquelh 

occasião, voto a favor do requerimento, pol"que, como -acaibo de ex-
pender á Casa: esta é a unica decisão consentanea com o meu modo 
de sentir jurídico e com a minha con3Ciencia. (Muito bem~· 1111UitxJ 
bem.) 

O Sr -- Presidente _- Vou ·submetter a votos -o reqmlri_mentq d~ 
Sr. Paulo de Mello. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (l]-1.ela ~rde~) requer votaÇ~o no~ 
minai para o requerim:en to do Sr. Pa~lo de MeHo. .. -- · 

' Qonsultad:a, a Camara rejeita o requelÚmento ·de votação nomii;t!lL 
• "'l' 

I . 

(*) E31:e discu'rso não foi revistv pele>-- i:>rador.. --. 
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O Sr . Mauricio de Lacerda (pela orck1n) requer a verificação 
<la votação . 

'P rocedendo;oo á verificaçãv da votação, reconhece-se terem vo-
. ta do a favor 20 Srs. Deputp._.dos e, contra, 86; to~al, 106, com o Sr. 
Presidente 10"7. 

O Sr. Presidente - O requerimento de votação nominal foi 
rejeitado. 

Rejeitado o referido requerimento do Sr. Paulo de Mello. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ord.;m) requer a verificação 
da votação. 

Prooodendo--:;e á verificação da votação, reconhece-se terem vo-
tado a ,favor do requerimento do Sr. Pau"io de Mello 11 Srs. Depu-
ta-dos e. contra. 9&: total, 109. · 

O Sr._ Presidente - O requerumento do Sr. Paulo âe Mello 
foi rejeitado. . . · 

Os substitutivos dos Srs . Mauricio de L acerda e Paulo de Mello 
11:presentado:a ao parecer n. 10, de 1ÍH6, vão ser remettidos á Com-

. missão de _Finanças : 

SES.SÃü DE 9 DE AGOSTO · 

lt_ftJ:rtila . archiva·r a M-ensagem do Sr. Ptf.esident~ da Reptib'líca sobH; 
o ~o poUtico do EstaàiJ àiJ E,<rpirito Santo>. com parecer da Odm-
miss'áo de Pinanr;.as, contra?'ÍO ao art'Ílgo substitwtivo e ás emendas, 
·~ 'IJOto venC'ido do Sr. Barbosa Lirna 

S~mente para di-zer esta Commissão sobre as emendas que dão 
credito para a intervenção _federal no Estado do Espir.ito Santo, veiu o 
parecer da Coll!missão -d'e Conatituição e Justiça ao conhecimento da 
de Finanças._ . 

·.· Os votos conhecidos de ambas as Casas ·do Congresso, a proposito 
·rla Mensagem do Governo sobre os telegrammas recebidos do:s dous 
contendores, que mereceram suffragios d:o eleitorado naquelle Estado, 
para o elevado cargo de Presidente, não deixam duvid:as a respeito. 
A intervenção não foi julgada possível, em face da Constituição da 
Repuhlíca, por ter sido reconhecido no parecer . ·da Commissão de 
Ju1.:~tiça, o Presidente Bernardino Monteiro, empossado na Capita•l do 
E stado . 

. . Nã<> havendo, portanto, neces.s.idade de credito para intervenção, 
a Commissão de Finanças é contraria ao artigo do Stlbstitu•tivo e ás 
emendas. 

·-

Parecer 
da Commissão 

de 
Finanças 
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3 .Sala das 'Ccmmissões, 27 de julho de 1916. - Anlionio Cat·los, P. 
- Alberto1 Jlfamnhito, Relator. - Octav·t·o Mangabei?'a. - Balth'azar 
Fereíra. - Ju.stliniano de Serpa. - Gal'eão Carva;lh(It/. - Barbo<S'a 
Lirrva., vencido. Preliminarmente, do ponto de vista regimlilntal, · por 
entender que D projecto deveria ter ;;;ido enviado á Commis.são de 
Finanças, antes que sobre as suas conclusões se pronunciasse a Camara 
em votação decisiva. 'Remett.ido a essa Commissão, depois desee pro-
nunciamento def~nitiv0o da Camara, ficou sem objecto a consulta á 
mesma Commissã·o. Isto reconhece D Relator quando julga prejudi-
cado por aquella votação o pedido de credito. . 

Si não é mais, si já não é materia {);pinativa, por que e para que 
foi pedida a opinião da Cornmisf:ão de Finanças~ 

De . m'eritt·s, si a Camara houvea<:e de reeonsiderar o seu voto, 
quando quer que autorizasse a abertura de cre-dito· extraordinario 
para as d.espezas da intervenção, agora que já se pronunciou· pela não 
intervençãD, seria meu parecer que se concedesEe esse credito até a 

. importancia de 300:000$, }JOis que é de mistér fixar-·sc uma quantia . 
delimi tando as de<>peza.s dessa diligencia federaL 

A esta conclusão sou conduzido pelas proprias premissas as~n
ta·das pelo brilhante pareoer da 'Commis~ão de Justiça. 
. ·" Sfwá po~siÍ·vet interroga desalentado o digilo Relator, rerá pos-
bivell que só pam o mal, m11 matis para o mul M que para o bl!'m. esteja 
Se?"'UÍnM a grossa somjma de pod-ere~ qttt3 os E8tados àesfructam '? 

Não deve ser pooaivel, responde a Constituição da Republica, 
quando não se queira ouvir o mandamento do seu art. 6°, § 2°, segu-
ramente pelo remedio heroico do judicioso art. 90. 

"Só para o ma.l" .... Que mal é esse que ao conspícuo Relator da 
Commissão àe Justiça arranca este sug.gestivo grito · d'alma? Elle 
o denuncia quando desolado infoTma á Camara, já agora conni.vente. ou 
impotente: . 

,a) que a .situação fin.ancevr.a a qne foi a;rrta.st'a.do o Elsü1do do Espi. 
riáo San"tio amieaçv, comproilnl!3!tter pe1·ante o es~mngeiro os c'riedtitos dct 
prop1~ia Nação Braziil~iJra nos s-eus briosos melindroo de rigo\rosa lllOnes-
tiàacle; 

b) que o eSit·udo im]J11rcialmerute feito da m!<Ln.eira conw se operou 
alli a ·s-wcc·essão pr4\idencial será su.fficiente potra que os "po-det'CrS 
fedemes tenham fundados escrupulos e1n emprestar-lhe, des-aSsombra-
dos, a solt'dat-iedade poUfioa e rrwral dec01-ren1Je do reconheóirroon~'J de 
sua legalidade. 

(E todavia aconoolha o mesmo Relator que os pode'T'es federal88 
empr.eatam •a su-a 80lidaTied<a.de po·litica :e monal a essa situação asoim 
descripta.) . 

c) que td.dos (note bem: todos) sabem que o e::c-PresiàenJt.e Mar-
condies fd,i ao poder pel(}),s mãos do seu antecessor, e 
. d) que " o actua•l P i·esid.ente legal (irmão desse antecessq.r , ·aqui 
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lembraremos) . teve ~UJ!t candidatu11a ap1·esentada em manifesto assi-
. gnado pelo ·Presidente Marcondes; 

(J) que : temendo c temendo J diz o Bela to r : por que n temendo a 
livre mLLnifastação (então não foi livre essa manifestação?) doJs urnas, 
gm-antiu•se o: reconheoimenirJ do candidato official, e 

f) que "para esse reconhecimento" votou; <J Congresso mna · lei 
el-eitoral ad hoc em virtude da qual ficou reservado· aos propr.ios mem-
bros - "dess6 Gongr.esso" - (&ic) o acto stLpremo e inappellavel ( ~) 
da investidura política do Presidente do Estado. 

Por outro lado releva não esqu~cer o tremendo lib-ello documen-
tadamente articulado no Senado da Republica pelo honrado Senador 
Muniz Freire, ex-Presidente do Espírito Santo, demonstrando ao paiz 
qU'c o povo desse Estado tinha sido e estava sendo victima de innpmi-
naveis ladroices dos seus governantes, impossibilitado de· reagir contra 
o latrocínio -official por ter sido j·á então naquelle Estado abob.Dda a 
f órma republicana feder.ativll!, garantida pela Constituição N:acional 
a todos os brazileiros. 

Ora, autonomia política do.> Estados não é, não póde ser omni-
potencia dos seus governantes occasionaes contra a livre rrvanifestação 
das urnas .segundo o eufemismo classico de que se valeu o Relator 
da Commissão de J u'l:tiça. 

·A autonomia não é direito assegurado aos governantes, e sim dos 
governados para em cada Estado nomear os seus delegados tempora-
rios que hajam de querer honradamente o producto das contribuições 
destinadas aos serviços publicos, assegurando o pleno exercício -de todaa 
as líb.erdades características do regimen republicano. 

Cumpre que a União, ameaçada no seu patrimonio já lt'ma vez 
lesado pe1os govemantes do E.spirito Santo, restitua aoa espirito-san-
tenses a tão fallada autonomia política, a qua~ l'eside no povo, presen-
temente, Eegundo o testemunho do parecer da Commissão de Justiça, 
substituído por nm machini8mo eleitoral e administrativo que é a 
negação do systema representativo, deformado e polluido pelas trafi-
cancias de grandes prevaricadores, dos quaes com propriedade disse 
no Senado da Republica o Senador Muniz Freire, comparando-os ao 
ciceroniano Verres que enti'ara pobre para a Silicia rica e sahira 
riquíssimo do Espírito Santo em ruinas. O meu voto é por todos estes 
fundamentos pelo ~&ubstitutivo Mauricio de Lacerda, emquanto não 
recresce como é .de mistér uma saudavel agitação vingadora que, pela 
reforma da C()nstituição de 24 de fevereiro, vinha libertar o povo 
brazileiro. 

Pois, tolerar não é mais possível um eX'ecrando sy.stema po1iti~o 
cujos maximos representantes officiaes se declaram impotentes para 
legalmente reprimir e ca·atigar o peculato apoiado na força e apostado 
em cle5baratar o patrhuonio nacional em um ambient·e de corrupção 
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crescente que ameaça a propria independencia e integridade territorial 
da grande Patria. 

Sub;s,úitut?:vo á oonclu.sáo do parecer n. 10, de 1916, a qtw se refere 
o parecer 

O Congresso N acionai dec-reta : 
Art. 1.0 E' o •Presid'ente da Republica autorizado a intervir no 

Estado do Espírito Santo, por força do art. 6°, §. 2°, e na fórma do 
:§ 4° da Constituição F ederal , para o fim de collocar no Governo do 
.Estado do Espírito Santo os Srs. Dr. José Gomes Pinheiro Junior 
e Coronel Alexandre Calmon, respectivamente eleitos- e reconhecidos 
pela Assembl€a legal, presidida pelo Dr. Joaquim Guimarães, Pre:::i-
-1idente e Vice-Presidente do Estado, para o exereicio .de 1916 a 1920. 

· ·Arti. 2.° Fica igualmente o Presidente ·da Republica autorizado 
a despender com a intervenção a quantia precisa1_ abrindo os neoo3sa-
rios creditos. 

_ Sala das oossões, 11 de junho de 1916. -Paulo de Mell.o. - Tor· 
qua,tó. More'ira. 

Ern~ndas a,o parecer n. 10, ele 1916 

ISupprima-se de visto até final período. 
ISala. das sessões, 10 de julho de 1916. - Mauricio de Lacerda. 

Art. 1." O Presidente da Rcpublica intervirá no Estado do Espi-
TÍto ·Santo, nomeando um interventor que deverá mandar proeeder a 
novas eleições pa,.ra Deputados, 'Presidente e Vice-Presidente, de accôrdo 
com a Constituição e lei:a do Estado, limitando o interventor os seu.s 
actos até a posse do Presidente assim eleito e reconhecido ao expe-
diente da administração. 

. Art. 2. o As eleições de que traia o artigo anterior ·c:l.everão se 
realizar 30 dias depois daquelle em que assumir a administração do 
Estado para o fim declarado nesta lei <:!·interventor federal. ·· 

Art. 3.0 Do<~ actos da intervenção deverá o interventor apreoontar 
eircumstanciado relatorio ao Congresso. · 

Art. 4. 0 O .Poder Executivo abrirá, para a cumprimento desta lei 
os necessarios creditos. · 

· .A.rt. 5.0 Revogam-se a.g disposições em. contl·ario. 
Sala das sessões, 10 de julho de 1916. - M011.1.ricio de Lac-erda. 
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SESSÃO DE 11. DE AGOSTO 

. O Sr. Arnolpho A<ze vedo - Sr. Presidente, tem sido. 'praxe 
deixiuem os Relatores para fallar, depois de Ee manifestarem sobre 
os seus pareceres todos os oradorea que- discutem o assumpto. Preva~ 
lecendo-me dessa praxe, aguardei esta oppo.rtunidad'e para . :oo-r 'á 
Camara ·as explicações em resposta .aos oradores que me preoederam, 
esclarecendo alguns pontos ·do parecer que tive a honra de elaborar. 
Podia ter dado essa resposta por occasião do debate do parec€r, mas 
o dl3sejo de evitar á Camara o desprazer de ouvir-me sobre este assum-
pto (não apoiados) mais de uma vez arrastou-me a agua1·dar o· segundo 
turno do debate, isto é, o debate sobre o parecer da Commissão de 
Finanças, que seria forçado, e regimentalmente teria de dar-se, pelo 
facto de haver emenda3 autorizando a abertura de credito para as 
despezas da .intervenção que nellas se propõe. 

. 'Isto não foi uma desattenção aos oradores que brilhantemente 
se occuparam da intervenção no Estado do E spírito Santo. E não 
podia ter sido, porque eu até tenho motivo para prMlamar aqui, 
perante · a Oamara d:os Deputados, o meu profundo reconhecimento, 
a minha grande gratidão pelas attenções, gentilezas e generosidade:a 
de que foi alvo o meu trabalho na Commissão de Constituição e Jus-
tiça, e, o que é mais, a minha modestiasima individualidade. 

Todos, referindo-se ao parecer que tive a honra de elaborar e 
aos intuitos, á sinoeridade e imparcialidade com que o formulei, forani 
unanimes em reconhecer que, nesse trabalho, só imperou· o desejo de 
acertar, o desejo de cumprir a lei com a maior elevação mural. 

Um assumpto desta natureza, quasi sempre é motivo de incan-
d'escencia de paixões, e ·é grato assignalar que o debate se conservou 
em uma altura digna de qua•lquer Parlamento dos paizes civilizados. 
E' o ensejo de congratular-me, por esse facto, com a Camara dos 
Deputados, tanto mais quanto aqúi frequentemente vemos que o arre-
batamento dessa·s paixões nem sempre conserva a discussão no alto 
nível em que deve ficar. Sem ·exoepção, eu me refiro a todos quantos 
se àcouparam d·a intervenção no Eatado do Espírito Santo. A todos 
deixo aqui consignado o meu sinoero agradecimento, pela generosi-
dade com que fui tratado por todos os brilhantes oradores que me 
precederam. 

O _SR. DrocLECIO BoRGES- Foi apenas justiça. (Apdiados.) 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO- Como de direito, terei de me referir, 

em primeiro logar, ás considerações oppostas pelo Sr. Pedro 1íoiwyr, 
nas :restricçõe..s com que assignou o parecer da Commis.são de J U'stiça, 
a proposito da maneira como foi concluído esse pareoer. 

S. Ex. entendia que uma yez que a Commissão declarava ~er 
legitimo o Governo que está na posse do poder naquelle Estado, deve-· 
ria concluir, nã:o pelo .archivamento da Mensagem, que comm,mücou 

Discussão 
do parecer da 

Com missão 
de 

Finanças 



-298 

ao Congresso a anormalidade lá .existente, mas por um projecto de 
lei que decretasse a legitimidade daquelle GC)verno. 

O •Sr. Pedro Moacyr fez as seguintes observações : 
. "O archívamento é o rec-urso processual parlamentar empregado, 
quando .das Mensagens do Executivo ao Congresso não póde resultar 
.para este uma acção que se traduza em· projecto de lei . 

•• • .. ... • • • • • • • • • • o. o ••••• •'• •••• •••• •••••• 

. Archiva·se uma Mensagem, si não ha como .nem por que prover, 

.no caso que ella suggere, ou submette á competencia do Poder Legis-
lativo. · · . 

. Essa providencia, que por uma preliminar afasta t~do e qualquer 
.debate sobre o . fundo da questão, _corresponde aos despachos pelos. 
quaes os orgãos da admini•stração convocados a decidir sobre petições -
de partes, excluem logo o exame de fundo, sentenciando que não ha 
que deferir oi.t cousa . equivalente. . · 

O Congresso N acionai, no famoso caso do Estado do Rio, mandou 
archivar, pma e simplesmente, as Mensagens presidenciaes que recla-
mavam uma medida legi•alati v a de intervenção, capaz. de dirimir o 
conflictó hcal. Na conclusão dos parecere.s; que esta Commissão ela-
borou, foi cnidad<osamente evitado qualquer< pronunciamento- sclbre 
a legalidade dos governos e assembléas fluminenses; essa ma teria me-
receu commentarios nos conside1·anda, mas n'ão se incorporou, como 
conclusão~ aos pareceres. 
· Archivamento é uma preliminar prejudicial de decisões do Poder 
Legislativo; impõe silencio, não uá l'esposta ás consultas ou requi-
sições do Governo, induz que o caso não é susceptível de deliberaçõei! 
transformaveis em projectos de lei, como o Regimento exige. 

Ora, ne.ste caso ·da Mensagem sobre a situação do Espírito .Santo~ 
o parecer conclue de m.eritis, mand:a reconhecer, proclama legitimo um 
dos governos da duplicata ·creada no Estado, e, poi:s, devia terminar, 
não por rrm archivamento da Mensagem presidencial, porém, por um 
;pro-jecto de lei como se faz na Republica. Argentina, sempre que o 
Congresso discute e liquida casos de intervenÇão nas Províncias." 

Ora, Sr. Presidente, o parecer pôz a questão da dualidade do 
.E.spirito Santo nos •seus devidos tennos, quando diz: 

"Tratando-se de uma dualidade de presidentes, originada em uma 
duplicata de asscm'bléas legislativas, teve razão o Presi.dente da H.epu-
blica em trazer o litigio ao conhecimento do Congresso Federa~, para 
que este verifique ·si •ha necessidade de intervir em favor do Governo 
legitimo, depois de ter examinado- 3;3 condi~ões legae.s com que ambos 
disputam essa qualidade." 

A' pag. 3 diz o parecer, definindo o que -é Governo d:e factC) e o 
que é Governo ·de direito, e concluindo por só admittir a intervenção 
quando o Governo de direito está fóra do poder, .que é usurpooo por 
um Governo de facto : 



299 

''Si o Governo de direito está fóra do poder, que lhe foi usu'rpad'o 
,por , mn detentor, feito Governo de facto, é dever do Governo ·Federal 
~nteniJC na circumscripção em que isso se dê para pôr na posse do 
poder o legitimo titular delle e .su.stental-o contra o usurpadm-. 
. !Si, ,porém, o Governo de facto ·é, ao me3mo tempo, Gove.rno de 
direito, . deixa d~ existir ·a dualidade, cessa para a União o direito. 
de intervir e só resta ao Poder Executivo o dever de attender ao 
pedido que esse Gove.rno 1lhe faça, nos termos do n. 3 do art, 6° da 
Constituição, para .re·;;tabelecer a ordem material e a tranqll'illidad(l 
,publica do Estado, quando alteradas <]U perturbadas." 

• A Mensagem lim.ita-se a communicar ao Congresso a anomalia de 
.haver doua eidadãos no Estado do Espírito Santo, que participavam 
ao tSr. Presidente da Republica terem tomado posse do eargo de Pre-
sideme do Estado. 

Diz, então,. a Mensagem: 
"Tendo recebid<J dos Drs. Bernardino de Souza Monteiro e José 

Gome..s Pinheiro Junior, telegrammas referentes a assumpto da exclu-
siva eompetencia d'o Congresso N'acional, remetto cópias aut-hentica-
.das dos meHnos ·documentos para serem tomados na consideração que, 
em sua sabedoria, o Poder Legislativo julgar acertada." 

O SR. DIOCECIO BoRGEs - O Gnv.erno da Republica 1-econheceu 
a dualidade. 

O SR. ARNOU'HO AzEv~no - Naturalmente foi elle assaltado pela 
duvida que pair.ava sobre ser um ou outro o Presidente legitimo, e não 
;>e jwlgou autorizado a dirigir-ISC a qualquer delles, porque entendia 
que a legitimidade só podia ser declarada pelo Congresso. 

O .SR. DIOCJ,ECIO BoRGES - Logo, reconheceu a dualidade. 
O SR. AR.."<OLPHO AzEvEDo - Reconheceu a duvida existente entre 

dous c.idadãos q11e reclamavam a posição d(3 Presidente do Estado. 
Ora, a simples communicação de que ha dous individuo.s que se 

ju·lgam com .direito ao exerci cio de um cargo crêa a d:Ualidade ~ 
O .SR. DrocLECIO BoRGES - Lá não houve só isto ; ho.uve dous 

cid_adã<l'.a, d.it-igindo cada um uma parte d<J Estado, ambos assumindo 
o Governo. 

O SR. ARNOJ,PHO AzEvEDo - Os dons allegaram a sua qualidade 
~:em documental-a. ·Cada um allegava que era o Presidente do Estado 
e nada mais. · 

l'ergunto: esta simples communicação ou a requisição de um 
destes pretendentes á intervenção feder.al, deteTmina a dualidade~ 
Exige que o Congrei!so intervenha no Espírito Santo, para decretar a 
legitimidade ele um deHes, como quer o Sr. Pedro Moacyr? 

O 'SR. DIOCLECIO BoRGES - Era notorio que cada um estava go-
vernando uma parte do Estado. 

· O SR. ÂRNOLPHO AzEVEDO ·_ Esse, a que alludi , é o ponto que 
temos de elucidar. 
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.Si estudarmos a reclamaçã-o e verificarmos que ella é improce-
dente, que cumpre ao Congresso Federal fazer~ Decretar a improce-
dencia dessa reclamaçãoª Legislar para declarar a - legitimidade de 
um Governo que está, de facto, governando o Estado~ 

Neste caso não haveria nenhum Governo legitimo nos Estadoo da 
Repwblica Brazileira, sem que houvesse um decreto do Congresso Na-
cionai, estabelecendo essa legitimidade, porque, no entender ·do illustre 
Deputado, essa qualidade ·ficaria dependendo do acto _do Congresso 
N acionai ao envez de decorrer da sua conformidade com a Consti-
tuição e as leis estaduaes. • 

A legitimid:ade dos governos locaes é uma resultante do disposto 
em leis preexistentes e não o fructo de uma lei federal. A lei- federal 
só é necessaria para o effeito de afastar do poder O:" governos ille-
gitimos, collocando na posse delle. o legitimo Governo. 
. O Congresso N acionai, nestes casos, em que dons cidadã% se 
dizem Presidente de um Estado, tem de entrar no estud-o e uo exame 
acura·do e minucioso dos documentos, dos actos e dos factos que deram 
logar á duvida levantada, tem ·de conhecer, aprofundadamente do 
merito d~ questão, que lhe é proposta, afim de resolv-el-·a, a fav(}r ou 
.contra, quem fez a reclamação que lhe é enviada pelo Presidente da 
Republica por uma Mensagem. Conhecendo completamente a sitú'ação 
9-e cada um dos contendores, adquire a c_onvicção sobre o direito com 
que disputam a posse do poder publico. Tres hypotheses podem apre-
_sentar-se como 1·esultado desse amplo e se$uro conhecimento, a sa.:ber: 

P, está, de facto, governando o Estado com todo o apparelho 
administrativ-o em suas mãos, o Presidente legal; 

2a, está na posse desse Governo um mUTpaÜ:Or e fóra do poder o 
Presidente legitimo.; 

3", quer um quer outro não tem a seu favor as condições legaes 
de investidura, nenhum é o Presidente constituciona·l do Estado. 

No pr-imeir-o caso - a situação é normal e a reclamação do outro. 
pretendente descabida; não ha mÓtiYo para intervir a União · nos 
negocias peculiarea a(} Estado; prevalece- a regra do art. 6° da Consti-
tuição, e ·o Poder Federal, fazendo expressa declar{lção de que assim. 
é, cruza os braços, abstem~se, . não perturba ·a vida intima d:O Estado. 
gu·a:rda silencio, afasta-·Ee_ do caminho por onde o consocio da Federa~ 
ção, no gozo- de suas prerogativas, vae preenchendo as condições d-e 
sua existencia autonomica; Nessa esphera de attribuições reconhece o 
Congresso que não póde agir, que não cabe a sua acção e, então, 
limita~se á omÍJ.:>são. 

Assim não é, pül'ém, nos segundo e terceiro casos figurados: ha-
uma anormalidade, uma -desordem constitucional, uma anarchia polí-
tica, contr a qual é dever do Poder Federal providenciar, porque a 
bôa (}rdem dos negocias publicas· exige que os poderes estaduaes este-
jam organizados de accôrdo com a lei. 
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Legisla, então, o Congresso Federal, decretando a intervenção no 
Estado para que assuma ·o poder e nelle seja mantido o Presidente 
Jegitimo, na segunda hypothese, ou para que nos termos .da lei ~ 
prganize uma solução governamental legitima, si a hypotheEe fôr a 
terooira. 

Este o caso ào.a .interventores de nomeação do Governo Federal, 
o mais grave de todos quantos podem occorrer, porque, com ·essa 
providencia externa, se suspendem as garantias con.stitucionaes do 
Estado, interrompe-se ·O transcurso de ·aua vida de autonomia, cassa-
se-llhe o direito de governar-Ee por si mesmo até que volte a imperar 
sem duw·d:as· nem contrastes o regimen legal. 

Reputo esse act() do Congresso, Sr. Presidente, de um sobrelevanté 
melindre no funccion.amento de no:ssas instituições, porque a nomeação 
do interventor e . SU'a figura no organismo p()liticó d·a Nação não tive~ . 
raro consagração expressa no texto constitucional, resultam da satis-
façao de uma necessidade imperiosa, só teem justificativa na doutrina 

· ·dos poderes implícitos, -são de uma faculdade, cujo exercício preci aa 
ser amplamente .demonstrado, cabalmente baseado, iuilludivelmente 
estribado n:i. suprema <lei de salvação publica. Com esse fundamento · 
entendo que o Oungl'esso, antes ·de aU'torizar o Presidente da Repu: 
l.ilica a nomear um interventor para o Estado que se veja em completa 
acephalia legal de Governo, deve. decretar, como condição preliminar, 
que e3'Sa nomeação só se effectue- -depois de esgota·da a lista dos substi-
tutos constitucionaes do ·Presidente ou Governad'or. 
. Em regra são eleitos e reconhecidos conjuntamente o President<l 
o os Vice-Presidentes, sendo estes substituídos pelos Pre.3i'dentes ·das 
.A.s.sembléas Legislativas, e como as illegitimidades de Governo nascem 
sempre da inegular organização do pooer verificador, que é () Con-
gresso ou .A.ssembléa Legislativa, temos que aquellas substituiçãE>s só 
exoopcionalmente se pod~m verificar. · · 

Mão não é tão raro qp.e se não po5aa realizar o haver Constitui-
ções estaduae.3 que estendam o direito de substituição a outras autori-
dades, como, por exemplo, o Presidente do Superi()r Tribunal do: 
Estado ou o da Oamara Municipal da Capital. Onde quer, portanto, 
que essa ou outra maneira de sU'bstituir o Presidente ou Governador 
do Estado se possa (!!ar legalmente por serem illegitimos os podere~ 
doe que disputam .a posse do Governo e a de seus immediatos 
substitutos, deve a União empossar um daquelles substitutos, por 
assim dizer extraordinario, e garantil-o no poder, para que, sob 
sua direcção, se reconstituam os outros pooeres publico-a origina-
riamente viciados. Só assim se-rão respeitados · os direito;) da unidade 
féderativa {!e governar-6e por s~ mesma, ainda quando de'baixo da 
acção do Poder Federa1, intervindo para restabelecer a ordem consti-
tucional. · 
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A inte1·venção Ja e um recurso excepcional e, com ·a nomeação 
-de um in terventor , só deve Eer decretada em ultima e extrema neces-
~idade, na falta ahsohtta ·de outro remedio, menos aspero, menos ener-
gico, menos violento. . 

_ Mas,. ·Sr . . Preédente, no- caso em -debate o que se tem demonst.ra·d9 
_é que se dá a figur a ·descripta na primeira hypothese, isto é, a norma-

. lidaàe de uma situação local em que se encontra, de faCto, na posse 
do poder o Presidente que . a elle tem legitimámente direito. 

Th onde vem essa legitimidadeª Do ·acto do· CongreSso que a· de-
claraª Não, porque a simples declaração dessa qualid:ade como razão 
primordial de ma abstenção dos assumptos peculiares ao Estado do 
Espírito Santo jlá é a constatação da existenci.a de u1na ordem jurí-
dica completa, que ·aó poder-á ser perturbada pela indebita interfe-
rencia do :Poder F ederal. Governa o E.stado quem tem: o direito de 
governa:l-o; isto é o que se dá normalmente em todos os Estados por 
effe.ito das Constitui~&!S e leis respectivas e não por força de uma 
lei especial do Congresso N acionai. · · 

Alguem recláma contra a •legitimidade de um Governo e o Con-
gresso, conhecendo deasa reclamação-, declara-a improcedente, votando 
as conclusões d'e um parecer de sua commissão technica, cujo funda-
_mento é a-quella legitimidade. Poz fim ao litígio, dirimiu a questão, 
sanou todas as duvidas. - · 
. De onde yem a força obrigatoria -dessa decisão que não tem' a 
fórma de uma lei e que, entretanto, tem de ser 1·espeitada e obedecida 
por todo·s os brazileiros ª Vem de stra confornúdade com as leis exis-
tentes, a maior d:as quaes é'a Constituição da Republica, que no art. 6° 
p1;ohibe a intervenção federal em negocios peculiares ao3 Estados fóra 
d-os casos que rigorosamente espe-cifica e taxa e dos quaes nenhum, 
abs-olutamente nenh'\,lm, permitte legislar ·.sobre reconhecimento ou 
legitimidade de governos locaes legalmente constituídos e em re·gu1ar 
íunccionamento. · 

Essa legitimidade é uma presumpção de direito que não precisa 
de · ser demonstra-da nem decretada; ella resulta da conformi-c:fade dos 
factos com aE disposiçõea da lei. 

Essa conformidade é a situação normal , que não perde esse car-a-
cter pelo fact-o -de haver contra ella uma reclamação ou contestação 
j-ulgada improcedente. Este julgamento do Congresso não é uma lei, 
é uma decisão. Decisões semelhantes, -Sr. ·Presidente, são nesta e na 
outra Casa do P arlamento diariamente proferidas sem que ninguem 
reclame conb'a essa fórma processual dos nossos tra-balhos concreti- . 
zada na approvação das concluaões dos pareceres das Commissõcs Per-
manentes. · 

V ae á Commissão de Finanças um precato rio -da Justiça pedindo 
um credito para p-agamento de certa quantia em que foi a Fazenda 
Publica condemnada. A Commissão conclue negando o credito pedido. 
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.Vota-se um projecto de lei para negai-o? Não. Nega-se pela appro-
vação de uma simples conclusão de parecer e archivam-se os papeis-

Os indeferimentos de pedidos de licença, de revelação de prescri-
.pção e tantos outros não são decisões tomadas por projootos de lei, 
~nas, de conformidade com a lei, por con.clusões de pareceres. Qual 
o motivo pelo qual haver-se-hia de indeferir por outro procesf'o um 
pedido de intel'Yenção que não tem razão de ser por estar fóra doa 
taxativof' moldes em que póde ella ser concedida? 

O meu illustre amigo Sr. Melll.! Franco, em .artigo publicado · 
recentemente em um jornal diario desta Capital, reaffirmando opi-
nião anteriormente emittida no seio desta Casa do Congresso, em 
um dos · seus muitos e brilhantes trabalhos, ·considera vieio·aa a praxe 
parlamentar de mandar archivar as Mensagens presidenciaes sobre 
intervenção quando ·e.sta é denegada, c sectrnda as restricções a respeito 
oppostas pelo não menos illustre .Sr. Pedro Moacyr ás conclusõ·r:~s do 
parecer ·que tive a honra de elaborar. 

Entende tambem o meu nobre collega que devíamos concluir por 
um projecto de lei declarando o di1·eit.o existen~e no Estado para assim 
.pôr termo á questão. · 

!Teria razão o illustre- jurista si dessa declaração, ou, melhor, de-
cretação, tivesse de resultar uma acção dos poderes federaes na eco-
.nomia interna do Estado para o restabelecimento da ordem legal inter-
rompida pelo afastamento do poder daquelle que fosse seu legitimo 
titular :ou pela usurpação de poderes por detentor feito Governo de 
facto e sem direito á governança. O caso ·concreto, porém, não é esse; 
é o contrario: governa o Preaidente legitimo e, portanto, a situação 
é norm-al, é. legal, é constitucional. Não ha que decretar nem legislar 
a respeito ; a lei já existe e foi cumprida. · 

. Que fazer então da Mensagem? Devolvel-'cl ao Presidente da 
Republica? Attender ao que se pede nos documentos que a instruem 
e decretar em lei a intervenção, quando o caso não é de intervid 
Negar em lei ·a intervenção que a Constituição j.á prohibe no art: 6°? 

Mas, .Sr. Presidente, o facto é que não ha outra solução para 
estes ca·aos que não seja a do archiYamento da reclamação que dá 
logar ao exame e estudo das duvid'as levantadas, quando essas duvidas 
não Ee baseam em razões legaes. 

E' tão imperiosa a necessid'ade de adoptal-a e tão impraticavel 
a votação de um projecto de lei, que o ·proprio Sr. Mello Franco, no 
seu }léllissimo e erudito parecer sobre o projecto de intervenção no 
Estado do Piauhy, votado ha poucos dias, concluiu pela rejeição do 
meamo pr.ojecto, quando, para· ser logico e coherente eom as idéas 
que vem sustentando, devia ·concluir por um. substitutivo em que se 
declaras·.se o direito existente naquelle Estado e se decretasse a legiti-
midade do Governo do ·Sr. Euripedes de Aguiar. Não o fez, entre-
tanto, e limitou-se a propÔ1' a rejeição do projecto. Por que? Porque 
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.a situação do Piauhy normalizou-se, foram "dirimidas tod·a.s as duvi-
P,as, está no Governo quem tem o direito de governar e, portanto, 
o Congresso àbstem-Ee, rejeita a intervenção, cruza os braços, faz o 
.silencio sobre a que3tão. 

'Si, -em vez de um projecto de lei, fosse uma M-ensagem, que faria 
o meu querido amigo? Qual a fórma regimental, legal, constitucional, 
de recusar a intervenção. que nelle ·oo pediEse? O archivamento moti-
vado na legitimidade do Governo existente contra o qual improceden-
temente se !'vo.clamava, da mesma fórma: como foi archivado o. pro-
jeeto, pela ·sua rejeição pura e simples, com fundamento -perfeitamente 
identico. 

Não se archivam projectas, rejeitam-se; mas não se rejeitam 
Mensagens, archivam~se. 

Foi o que fiz, em conclmão, no caso do Espírito Santo: propuz 
o archivamento da Mensagem, visto como ·.a situação era normal. Era 
normal por que? Porque estava legitimamente exercendo o Governo 
do Espírito Santo ·o Presidente ·que fôra reconhecido pelo poder· com-
peümte. ·· 

Si cu não o declarasse ; si não fundamentasse ' 'ú "al'chivamento da 
Menaagem, então sim; dir-se-hia com razão que o Congresso não ·deci-
dira sobre a reclamação do Espírito Santo. Mas· como decide o Con-
gresso essas questões? Decide-1as como tribunal. Si elle verifica, exami-
nado o caso, que as leis foram observadas, que não houve motivo 
para uma das (:xcepções do art. 6°, : elle não legi·sla, decide, dá uma 
.decisão, como o Poder J udiciario, como se fosse um tribunal. Decide 
que a lei foi cumprida, que a situação é legitima, que n~nhuma das 
excepções do art. 6° teve logar, e essa decisão tem o valor de uma 
sentença judiciaria, ponde fim á controversia. 

A solução normal, que.r dizer, nenhuma das excepções d'o art. 6° 
se· verifica no caso occorrente. Não se . verifica, por que? P orque o 
Governo é legitimo. O Governo é legitimo, por que? Porque se formou 
de accôrdo com a lei, e si a lei já existe, não tem o Congresso neces-
sidRJde de legislar de novo. Seria o bis m idem. E a lei existe. Mas 
existe por que? Porque está de accôr.do com a Constituição Federal 
e esse Governo, tendo se organizado, tendo ·aido empossad-o e estando 
governando, de facto, nos termos dessa lei, está, ipsoo facto, de accôrdo 
com a Constituição F ederal. Não é preciso outra lei em Teforço da 
CoDJStituição que é a lei da·s leis a suprema lei. 

O Congresso, examinando esae caso, deve fazel-o com todas as 
cautelas, porque o regimen instituído pela Constituição Federal, para 
a organização politica do paiz, é o r~gimen das autonomias locaes. . 

O -Governo Federal,. tendo a soberania nacional, para cuidar dos 
interesees geraes, deve respeitar, nos term.oa da Constituição, a auto-
nomia local sobre os negocios peculiares a cada uma das circum.~cri
pções. 
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Querer que o Congresso Federal ou qualquer dos poderes fedem-
dos i~tervenha discreciona:riamente em assumptos peculiares á eco-
nomia inte_rna .dos Estad·os, é querer detrrrpar aquillo que a Com;ti-
tuição considera inatacavel , que é o regimen federativo, isto é, a fôrma 
federativa. 

O SR. CALDAS FILHO - Nos fu-ndamentos, é a autonomia elos 
E stados. 

O SR. ARN•OLPHO AzEVEDO - A Federação consiste na totaliàade 
da>S autonomias dos Esta·doa federad:os, o que quer dizer que há a auto-
nomia federal c a local, como resultrudo de um pacto, em que .se regulou 
essa coexistencia hannonica. . . 

O SR. CALDAS FILHO ~ Pela nossa Constituição, a local tem 
preeminencia sobre a federal. 

O SR. .ÃRNOLPHO AzEVEDO - Exactamente . . E' por isso que eu 
dizia, Sr. Presi·dente, que o 'meu illustre amigo o Sr. Mello Franco, 
pqr coherencia, não .devia ter concluído o seu parecer ·aob-re o Piauhy, 
propondo a simples rejeição do projecto do Sr. Joaquim Pir"~es, porque 
o Congresso, no seu conceito, para . .decretar a leg.itimida:-de d!e um 
Governo existente, tem ele legislar. A simples rejeição do projecto 
não legalizaria esse Governo na sua abaliza·da opinião; entretanto, 
S. Ex., em respeito á autonomia lo·cal, como illustrado constituciona-
lista, foi levado a praticar o contrario do que diz. · . 

Que fez o parecer da· Commissão de Justiça, relatado pelo meu 
illust.re collega, propondo a rejeição do projecto do Sr. Joaquim Pires_? 
Impoz o silencio a que ·se refere o Sr. Pedro :Moacyr na.s restricções 
oppostas ao .arc.hivamento da Mensagem. E' que sentiu bem forte a 
iw~pressão d:o absurdo a que uma lei .de tal natureza arrastaria o' regi-
meu fe.derativo, pondo na dependencia do Congresso Federal o reco-
nheoimento 1de poderes .do·a governos locaes. 

O .Sr. MeHo . Franco deixou-Êe influenciar pelas doutrinas qu-e 
vem sustentando a proposito .das leis federaes, a que se refere o n. 4 
do . art. 6° e cuja e,xecução determina a intervenção úos negocios _ pe-
cuhares aos Estados. 

Não ha duvid!a que entre as lei-a federaes a que .se i·dere esse 
n, 4, para determinar a intervenção do Podei· Federal nos. Estadod, 
estão exactamente as leis politicas que :decre.tam a· propria intervenção 
federal nesses Esta:d.os; mas não são ISÓ e.ssa:a, n-em tão pouco as que 
ténham por escopo de·cretar a não intervenção, pois seria um ·verda-
de-iro r.o·ntrasenso. · 

l'fodas as leis de caracter federal, cuja -execução fôr impugnada 
,pelaoa autorid.a:des esta.d:Uaes, ~terminam a in1!:ervençã<i·. pelo tn~ 4 
do: art. 6°. 

· O SR. PAULO DE MELLO - .S. Ex. dizia o contrario , que nes~ 
caso ·.a inteTvenção é do J udic.iario. 

O SR. · ~~NOLPHO AzEVEDo - Em termos: é do · P()oder FHdCÍ'al. 
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. O SR. C.~LDAS FrLHO - E'_ o caso do recurw para o Súpremo 
Tcribuna l Federal 

O S1~. PAULO DE MEuo - Ahi se falia em Eentenças. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - Em eentenças e leis. 
O n. 4 se refere a esse,s dou:s termos, leis e sentenças. 
As leis, portanto, a que Ee Tefere, não são aquellas que po<lem 

dar logar a sentenças, porque estas são applicadas pelo Poder Jndi-
ciario e .as outras executada-s pelo Presid'ente ela Re•publica. 

A intervenção se da11á por força da sentenÇa. 
Mas ha outras leis que -determinam a ·intervenção, e que não <lã o 

·origem a sentenças judiciarias. 
· Quaes são essas leis? O art. 66 ela Constituição nos dá noticia de 

alguma·a. 
Esse artigo diz : 
"E' defeso ao.s Estados: 
1°, recusar fé aos documentos políticos, ele natureza legislati\'a., 

administrativa ou judiciaria da União, ou de qualquer d!os Estados; 
2°, rejeitar a moeda ou a emissão bancaria em circu]ação por acto 

elo Governo Fooeral; - . 
3°, fazer ou declarar guerra entre s.i e u·sar ele represalias; 
4°, denegar a extra-dicção de criminosos, reclamado.s pehs jus-

tiças de outros EõJtados ou do Districto Federal, segundo as leis d!a 
União, l)or que esta materia se reger." 

Eis uma lei federal, cuja execução o Poder Federal poderá, por 
intervenção, fazer com que não sej a ohstada por parte das autoridades 
esta·duae.s. A lei da extra-dicção é wma lei federal pelo art. 34, n. 32, 
votada pelo Congresso. 

'Si as autoridades estaduaes oppuzerem obstaculos á extradicção 
dos criminosos que fôr pedida pelo Districto Federal ou. por qualqüer 
outro Estado, nos termos da lei federal, o Governo Federal poderá 
intervir nesses E·stadós para fazer cumprir essa lei. 'Por ahi se vê 
que aa leis a que se refere o n. 4, d'o art. 6° da Constituição, não são só 
as leis de caracter politico, determinadoras da intervenção nos nego-
. cios peculiares aos Estados. Uma lei sobre posos e medid'as, que é da 
competencia do Congre·sso Nacional decretar; uma lei sobre .a arre-
cadação -de impostos, cuja execução seja obsta·da pelas autoridades 
estaduaes, .são leis que dão lo.gar á intervenção federal. · 

O nobre Deputa.do Sr. Mello Franco tem susteutado re i•terada-
mente que esse n. só se refere a leis de .cara!Cter evidentemente -polí-
tico, e fo.i por esae facto que elle secundou a opinião d:O Sr. Pedro 
Moacyr, de que o parecer da Commissão de Constituição e Justiça 
devia concluir não pelo archivarnento, mas por um projecto de _lei. 

Nas Te.stricções aos votos dos S.rs. Pedro Moacyr e Gonçalves 
Maia ao parecer, se percebe que S:S. EEx se deixaram imp1~essionar 
pela minha declaração insistente de que não sou intervencionista. 
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O Sr. Gonçalves Maia, transcrevendo a pa1;te ·em que faço esta 
affirmação, diz o seguinte: 

"Essa convicção envolve uma doutrina que sempre combatemos 
nós outros, que somos . francamente irutervencionistas, porque, jus-ta-
mente, somos constitucionali•stas. E a Constituição é que exige a inter-
venção em principio." 

E' interessante que a resposta a essas considerações do Sr. Gon-
çalves Maia esteja no trecho da restricção do Sr. Ped'ro Moacyr 
quando faz sobre o assumpto igc~al observação. 

Diz o Sr. Pedro Moacyr: · 
"Outro aspecto da questão, que me leva a escrever estas linha!=: 

pospostas á minha assignatura do p·arecer eom restricçõe.s e resalvas, 
é o qu.oe, sob responsabilidade de seu eminente prolator, affirma idéas 
de anti-interyencionismo nas relações da União com os Esta•dos. 

Tenho tambem a responsabilidade das antigas opiniões neste me-
lindroso -assumpto constitucional, e ponho-as -de manifesto, maia urna 
vez, protestando contra ease anti-intervencionismo. 

Devo confe~sar que, pelo seu espírito de federalismo exaggerado, 
e por seus consequentes textos, lealmente interpretados em _conjunto, o 
Pacto Federal ·consagrou -com repugnancia, e por entre muitas cau-
t-elas, o direito de intervençã-o do Poder Nacional, "nos . nego cios 
peculiares aos Estados". A formula do art. 6° é bem significativa, é 
toda negativa ... "O Gov~rno Fedeml não poil>erá intlervir." 

Ora, si a formula do .art. 6° é toda negativa, si ahi. .:e declara 
que o Governo Federal não póde intervir nos Estadoa,_ a Constituição 
é anti-intervencionista, porque só permi1:te que se intervenha por 
exoopção. 

Intervencionista é o parti·dario da intervenção. Eu não sou par-
tidario das intervenções, porqU'e sou constitucionalista e a Constitui-
ção só ex.cepcio-nalmen•te as tolera e permitte em termos precisos e 
reatrictos. 

'Ü Sr Mello Franco, que tambem é intervencionista, apezar de 
.:e dizer tal, diz, á pag. 12 do avulso sob1·e o Piauhy: 

"Em um. regimen f0deral não se póde condemnar o principio de 
intervenção, porque esse principio é precisamente o traço vincula-
tivo entre o Estado Federal, o orgão central. que personifica a Nação 
e as autarchias locaes, de que esta se compõe: Estad!oa ou Províncias 
federaes. Ninguem se póde dizer anti-intervencionista, desde que se 
diga federalista, porque a intervenção é o wnico meio coercitivo contra 
a União ou violem os Eeus deveres feder!les , ou se tomem preza d-a 
anarchia interna." 

Elle, portanto, condemna tambem a minha manifeataÇão de a1lti-
intervencionismo, e a con:de-n:ma sem razão, porque :raros são os que 
interpretam a Constituição, no senti.do restricto em que S. Ex. e eu 
a. interpretamo&. 



!ntervencionista, digo eu, é aquelle que, no. n. 2, do art. 6°, da · 
C~n.stituição, eneollltra motivos ou pretextos para to-d!as as interven-
ções ( apoiad{)s), porque es8e n. 2 do art. 6° concede ao Governo Fe-
deral ex-autoritate propri-a, de motrib:-p.oprio, sem requisição do Estado, 
Ó· direito <le intervir nos seus negocios peculiares. · 
. .A.nti-intervencionistas são aquelles ·que, restringindo a significação 
das expreasões - fórma republicana federativa - de que usa e.~se 
n. 2, tolhem a .acção <do Poder Federal para . intervir em negocios 
peculiares aos Estados, sem requisição desses Estados. 

Quando dei o meu voto _sobre a in~rvenÇão no Ceará, tive ocr.a-
sião de manifestar a maneira como entendo a regra do art. 6° da 
Constituição. 

E' possível que isto não tenha para os meus illustres collegas 
11enhuma importancia, ou tanta importancia co~o tem -para mim. 
Mas, em assumpto constitucional, tenho por bem empregada a . de-
monstração da sinceridade com que dou o meu voto, sem paixões poli-
ticas, ~m interesses de outra orÇ.em, que não seja o de cumprir leal-
mente os preceitos constitucionaea. 

Em 1914, dand'o parecer sobre o Cea1'á, dizia eu: 
".A. regra do art. 6° da Constittúção é uma prohibição aos poderes 

federaes,. á União, de intervir em nego cios peculiares aos Estados; ha, 
porem, quatro casos, rest.rictos e expressos, que constituem excepções a 
essa 1·egra e que, como excepções que são, devem ser sempre entendidos 
de modo habil e capaz para que não deturpem, antes confirmem, a v~r
dade, a exactidão, a effectividade daquelle generico preceito. Dar-~he·s 
interpertação extensiva seria· infringir princípios de uma bôa hermeneu-

. tiea e correr o. risco de ferir de frente a Constituição ou de destruir o 
proprió regimes federHtivo attribuindo suprema-cia arbitraria ao Poder 
Central sob.re os poderes locaes, na esphera de acção a estes. peculiar, 
quando é certo que, aos E stados e não á União. é facultado "em geral 
todo e qualquer poder ou direito que lhes não fôr negado por clausula 
expressa ou implicitamente contida na.s clausulas expressas da Consti-
tuição." (Art. 65, n. 2.) . 

Parcimoniosamente, portanto, e até com a mais rigorosa precisão, 
devem ser attribuidos á União os poderes, que, limitados e expressos, 
lhe confere a Constituição da Republica em confronto com os Estados. 

Neata conformidade, · o exame das disposições contidas nos diver-
sos ·numeros du art. 6° não póde dar logar a conjecturas; affasta. as 
inducções e deducções; tem de cifrar-se ao disposto ne'Iles, excltrsiva-
mente." 

. .A. interpretação do n. 2, é, portanto, a chave da questão. 
Intervencio:ijistas são aquelles que ao n. 2 dão o ·oentido que lhe 

dá o Sr. Gonçalves Maia, na·a suas :reEtricçõe.s ao parecer sobre o caso 
do E~irito 8anto. 
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Diz S. Ex., transcrevendo um projecto apresentado em 1895, para 
definir o que seja fórma republicana fede ra:tiva: 

"Art. 3° do p rojecto - Fórma Iepublicana federativa é o regular 
funccionamento dos legítimos pod'erea políticos, instituídos na fórma 
.dos d iaposit ivos das Constitui ~õe.s dos Estados e na fórma dos pre-
cei tos da Constituição F ederal. " 

Vamos vêr como cada qual, 'pretendendo dar ao n. 2 a significa-
ção, que eu contesto, empresta-lhe um sentido muitas vezes autagonico. 

O meu caro amigo e eminente jurista, Sr. Prudente de Moraes, 
no 'seu rrÍaguifico voto em .separado sobre o p rojecto de intervenção 
em Alagôas, d'efine o que seja fónna rep~biicana fe-derativa, dizendo: 

" Manter a fórma republicana federativa não ·é, portanto-, segun do 
resalta do exposto, impedir sómente que os E stados adaptem e nelles 
subsista o regimen monarchico ou: outra fórma repu:h-licana, que não 
a federativa, ma:s tambem,. tornar effecti v a a ordem constitucional, 
restabelecendo-a, quando subvertida." 

O .senti-d-o, que eu dou a estas expressões do n. 2, é importante, 
que o reaf.fi nue, po; que só assim posso justifiear-me do peccado, que 
me lançam, de não poder ·aer anti-intervencionista, send'o constitu-
cionalista . 

A respeito do n. 2, dizia eu em 1914: 
"A gravidade da perturbação da ordem publica no Estado do 

Ceará .a da anarchia política alli estabelecida can cteris-ou na pratica 
a subversão da fórma republicana fe·dera,tiva, a poüto de justifica i: a 
intervenção, naquelle E stado , para m,antel-a? 

Esta questão qU'e .se resolve nesta outra: que vem a ·aer "fórma 
republicana federativa?'' Não 1ile proponho entrar na demonstração 
scientifica -dessa figura politica dos governos d-os povos, ·bastando para 
firmar o conceito da expres~ão do n. 2, do art. 6°, lembrar que ahi não 
se trata de mant€1' a fó rma republicana de governo, em que· todos o.s 
poderes procedem directa ou in-directamente do povo, cujos a-dministra-
dores não gozam sinão de pode!· temporariD, em contraposição aos 
governos despoticos, aristocratic<l's, monarchicos ou ant i-republican.Cit>. 
mas principalmente , a fórma Tepwblicana federa'tiva, em que coexistem 
os E'stados e a União ; aquelles incumbi-dos elo seu proprio governo e 
a-dministração peculiares, reunidos pelo laço ela FederaçãD; e e·sta, ou 
governo genl, a cújo cargo se confiou o interesse ele to·d·a collectivi-
<la-de nacional. · 

A intervenção, po1•tant-o, no caso do n. 2 do art .. 6°, só tem por 
,1scopo manter a e.ffectividade cl'o disposto no art. 1 o da Consti ruição, 
que assim se exprime: 

"A Nação Brazileira adapta como fórma de governo, sob o 
regimen representativo, a Republica Federativa, proclamada a 15 
d~ novembro de 1889, e constitue-se por união perpetua e indi.s-
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soluvel das ·auas antigas Províncias, nos Estaàos Uniàos ào 
Brazil." 
Para confirmação ode que .este modo de entender o caso de interven-

ção de qu~ trata é o que está no espírito e na lettra do legislador 
constituinte, não precisamos mais do ·qu'e reconer ao art. 90, que, pre-
ceituando as condições em que poderá a Constituição da Republica se;· 
reformada, categoricamente estatue: 

'' § 4.0 Não · se poderão aodmittir como objecto àe deliberação, 
no Congresso, projectos tendentes a abolir n fórma republicana 
federativa, ou a igualdade de representação dos Estados no Se-
nado." 
Disto se ~onclue que o Poder Constituinte fez granàe e ·capital 

questão de manter a fórma republicana federativa, collo-cando-a acima 
~ inaccessivel á acção da propria soberania nacional no exercício da 
funcção revisora ào Pacto .Fll'nàamental, da mesma fórma como a cal-
loca superior e inaccessivel á acção política àos Estados federados, 
quando manda assegural-1a pela intervenção federal nos seus negocies 
peculiares. Aquillo que se ordena seja ma.ntido por força do disposto 
no art. 6°, n. 2, é ipsis-ve1·bis, o moomo que no art. 90, § 4°, se prohiba 
seja abolido; e ninguem de bôa fé poderá affirmar que <*lSa entidade 
constitucional tão importante e tão essencial que só uma revolução 
terá forças para arrancar da estructura política do paiz, esteja per- · 
feitamente modelada na exposição que dos motivos de intervenção no 
Ceará faz o Presidente da Republica, quando diz que se ''caracterizou 
na pratica .a subversão da fórma I'epublicana de governo". 

A insistencia com que, em todos os actos officiaes da intervenção, 
se substituiu a expressão do n. 2 do art. 6", fórma .republicana federa-
tiva" por esta outra "fórma repll'blicana de goven10", indica bem clara-
mente que o Poder Executivo sentiu difficu1dacle em encontrar nesse 
pmceito rigorosamente exacto o molde perfeito para .seu acto de inter-
vir e então, á força de ir buscaT, entre americano,s e argentinos, a 
razão qoe lhe mingoava, substituiu por "governo republicano" a "repu-
blica federativa", como se fossem termos equivalentes esses, e perfei-
tamente identicas ás da nossa as disposições correlatas das Constitui-
ções Argentina e Americana, o que, em verdade, e sabidamente não 
o são. 

Nem siquer são igu.aeE entre si, a tal :respeito, as Constituições 
Americana· e Argentina e aua divergencia salienta-se com admiravel 
precisão neste commentario: 

"La 'Oonstitución N acionai de Norte America solo garantiza la 
forma republicana de gobierno de los Estados; no garantiza el eje.rcicio 
regular de las instituciones . .Ahora, una insurreción inteTna ó di.sturbio 
doméstico que tenga por· objeto cambial' violentamente el personal del 
gpbierno, p:ejudica la marcha reguln1· de la-~ Í:r;1stituciones, és verdad, 
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pero no altera ·.mbstancialmente, ui inverte ni subvie1•te la fórma repu-
blicana de go·bierno." (C. J. M. Estrada, Curso de Derecl10 Oon-stifxu.. 
cional, tomo 3", n. 135, pag. 159.) 

A Constituição Federal teve em vista, ao redigir os numeros do 
a1't. 6", mai·a ·a estrnctura ge.r~l da organização do paiz, do que o con-
junto de regras constituc10naes da organização local. Não é difficil 
demonstrar esta proposição . 
. , No art. 2° das disposições transito-rias denota a Constituição a 
p1eoccupação de que os Estad·os se org:mizassem constitucio-nalmente, 
dentro em um determinado período, e então estabeleceu no 'dito artigo: 
''O Esta·do que até o fim ·do anuo de 1892 não houver decreta•do a sua 
Constituição será submettido, po1· acto do Congresso, a de um dos 
outros, ~que mais conveniente a eesa adaptação parecer, até que o 
Estado, sujeito a este regimen, a reforme pelo processo nella deter-
minad:o." 
_ O SR. C.ALDAS FILHO - E' um caso de direito de intervenção: 
intervir para manter a fórma repuhlicana federativa. 

O ·SR. ARNOLPHO AzEVEDO- Por que. essa disposição· constituicio-
nal'? Por que os Estados que até aquella data não se tives~em collocado 
dentro d'os moldes federativos, organizando a sua autonomia, preci-
sariam de ser postO"s, á força, pelo Poder Fede1·al dentro desse regi-
meu, submettcnd'o-::e á Constituição de outro Estado, que poderiam 
raformar nos termos que e lia determinasse? Qual foi a preoccupação 
do Congresso Constitumte? Foi a ·constituição, a organização .politíca 
dos Estados, como ent.icla.des autonomicas e não o funccionameuto das 
instituições locaes . 

.Ainda mais: no art. 63, estabelecendo os princípios dentro dos 
quaes os Estados se deverão organizar, estatuiu: "Cada Estado reger-
se-h a pela Constituição e pelas leis que adoptar, respeitados os prin-
cípios constitucionaes da União." 

Commentando este artigo, diz João Barbalho á pag. 266-267 do 
seu bom livro: 

"Este artigo registra o poder que tem cada um dos Estados da 
União d~ instituir seu organismo político. Elles o teein na sua propria 
qualida-de de Estados. Mas desde que· são membros de uma União 
}'ederal, é indispensavel que sejam organizados de modo homogeneo e 
compatível com essa União, a qual sem i·sto não subsistirá. E eis por-
que, já nos projectos preliminares, j-á .no Governo Provisorio, foram 
com este pensamento e.stabelecid:as certas condições ou bases. Pare-
cel·am. porém, excessivas a·S ·do projecto submettido ao Congresso Con-
stituinte e sua C(}mmissão propo-z que se suppri,missem (menos a 
exigeucia da fórma republicana· e a conformidade com os principio-a 
da U niãD). ( Ann. d'o Congr. Const. I, pag. 121)." 

__ Adeante, cqmbate.!ldo as restricções do projecto, como membro 
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da Constituinte, transcreve o que então teve occasião de dizer e desse 
judicioao trecho vou lêr o seguinte: 

"Justamente 'estas .regras são limites que veem restringir a auto-
.nomia dos Estados e attentam contra ella, por seTem incompatíveis 
com as faculd:ades que elles teem de se constituir, de estàbelecer a 
fórma, as normas por que se hão de reger no seu governo, usando para 
isso de poderes que possuem, qwe são seus, de que não po~em ser des-
pojados e que em caso algum devem passar á União, ·sob pena de não 
haver aESim Federação, maa regimen U'llitario, consolidação de Esta'dos. 
Cada Estado, se organizando de modo que não offenda os direitos 
e faculdades da União, terá a liberdade de regular-se e de esta'belecer 
seu regimen conforme entender mais conveniente ás suas condições 
e circumstancias, etc." 

A emenda do Sr. Lauro Sodré e outros, que substituiu a impu-
gnada disposição do p1·ojecto do Governo Provisorio, reduziu todas as 
rcstricções ás faculdades de auto-organização doa- Estados ao respeito 
dos princípios constitucionaeiS da União. 

A esse propo.sito diz aitrda (} Sr. João BarbaH:io: 
"R.espeitllidos os princípios c.onstitucio11.(t,es d.a U na,fio, diz o artigo 

e não 1·espeitadn a OontUitwiçá.o Fei1e1·al; e isto indica que as Consti-
tuições doo Estad'os não são o-brigadas a seguil-a inteiramente á risca, 
a modelarem-se completamente pO!l." ella, sem dive.rgir em alguns pontos, 
comtanto que não sejam fund'amentaes. E bem o comprehenderam elles 
no organizarem seus governos, apartando-se em alguma cou·sa do 
modelo fed-eral ('V. gr. a:dopta:ndo a maioria delles uma só Assembléa, 
etc.). Mas quaés são es..oes principí~ constitucíon:aes da U niãxJ? Está 
vi:ato que não podem ser outros sinão aquelles que a ella servem de 
base, sobre os -quaes ficorr comtituid.a pelo acto de 24 de fevereiro de 
1891. Percorrendo-se o texto constitucional, desde o preambwlo, vêem-se 
adaptados os seguintes : a liberdade individual e suas garantias; a 
demo•cracia; a representação política; a fórma republicana; o regimen 
fPderativo." 

Por brevidade na exposição, ·aupprimi os artigos da Constituição 
que elle cita em cada uma de.ssaE referencias e vou fazer o me3mo 
em relação aoa trechos que vou lêr: 

. ~'Com a fól'ma r~.Qublicana.-:- a , t~mporariedade das funcções 
poht;cas e a 1'esponsab1hdade pohüca e CIVIl do.s gestores de funcções 
Jl1l'bhcas. Com a Federação - a autonomia e a igualdade política do3 
Estados . .A divisão do poder publico noE tres ramos - Legislativo 
Executivo e Judiciario - sem a qual não póde estar segura a liber~ 
cJade e antes corre os maiorea- perigos -, bem como a faculdade de 
emendar e de· reformar a Constituição adopta.da, entram como ele-
mento fundamental mn toda organização política tendente a estabe-
lecer u;n gpvemo._lib&~-al ~ dl3nwclutic? - são g~rantia3 supremas, cuja 
ausenCia fraudana o Teg1men estatmdo. E, pcns, devem considerar-se 
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como clau~ulas indecllnaveis das Constituições estaduaes. A Consti-
tuição Federal tem por existentes no organismo político de cada E·atad:o 
os referidos tres pode.res (e a estes Ee refere separa·dame~te) : Legisla-
tivo, Executivo e Judiciario. Igualmente tem como consagrada em todas 
as Constituições estaduaea, a faculdade de reforma." 

Estes princípios constitucionaes são o.s que o art. 63 manda res-
peitar na organização política dos Estados e todos os respeitaram na 
sua organização constitucional e nas revisões a que ·procederam quasi 
to~!o.s, das respectivas Constituições. 

Mas o illustre commentador pergunta: " ·Qual o meio de tornar 
effectivo . e manter o respeito aos princípios oonstitucionaes Tecom-
rr.iendados pelo art. 63 ?" · 

E mtáto judicio.samente responde : "A Constituição Federal o 
teu1. eata:belecido no .art. 6° - a intervienção pa.m rrvante1· a fónnrc~ 
?'epubViOO!Ila federalliv'{L (n. 2) e para assegu"T'rJA· a :e:Vecução das letis e 
sen,tença.s federaes (n. 4). Si a Constituição do Estado (note ·bem a 
Camara eEte ponto que é capital: a Con.JJtitud;ção do Est~do) infringe 
o art. 6.3, attentando contra os direitos e garantias ind:ividuaes, qual-
quer pessoa que em consequencia e effectivamente tenha · sido preju-
dicada póde e dleve recorrer á J u.rtiça Federal (art. 60 a) para SPr 

. nullific.ado o acto; a decisão obriga o Estado; si não fôr executada 
por opposição, resistencia ou inercia delle, de suas autoridades on 
de quem quer que seja, o Poder Executivo a fará cumprir , podendo 
pa-ra isso ir até .ao emprego da força armada, caso necessal'Ío ·.se torne 
chegar a esse extremo. Si por outro modo se der a infracção, deverá 
ser ·o ca.so submettido ao Congresso N acionai. (Vide ffll'[Yra, commenta-
rio ao art. 6° n. 2.) . 

Recorrendo-se, porém, a esse commen ta rio, a que somos r'emetti-
dos pelo emeTito commentador de nosaa Lei Magna, fica-se surprehen-
dido d'e não . vê r ahi sustentados os eonooitos que acabei de . lêr, pois, 
'ao em vez de ·SÓ permittir a intervenção federal nos Estados, nos 
termos restrictos do n. 2,. isto é, para manter a fórum de governo da 
União traduzida nas expressões - fórma I'epublicana federativa -
ou para 1-eformar a organização política dada ao Estado pela sua 
Constituição com infracção dos princípios constitucionaes da União, 
encontramol-o a citar commentadores americanos e argentinos, para 
demonstrar que nesse n. 2 do art. 6° estão in~luidos os ca:aos previstos 
no art. 4°, secção 4", da Constituição Americana e arts. 5° e 6° da 
Constituição Argmltina, .que garantem a-os Estados,, aquella, uma 
fórma republicana de Governo e esta, não só isso como tam bem o ~o:r.o · 
e exercício effecti v o e regular de suas institu-ições locaes ! · 

E' evidente a contradicção do illustre jurisconsulto e, porqu'e assim 
é, ouso assignalar essa verd'adeira suggestão do.s escriptores estran-
geiroa sobre o esclarecido espírito do nosso eminente patricio, em 
assumpto tão familiar á sua alta capacidade de jurista illustre, 
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A éxpressão usáda no n. 2, od:O art. 6°, só póde ter a interpretaçiio 
que resulta do rentido de suas pr()prias palavras;. manter a fórma 
republicana federativa é o mesmo que manter a Republica federativa e 
manter a Republica Federativa, no Brazil, significa manter um orga-
nismo politico nacional, compoEto de uma União Federal, soberana . c 
de Estadgs autonomos, constitucionalmente organizados -dentro dl:ls 
linhas d<i N'.Speito aos principias constitucionaes daquella União e 
indissoluvelmente ligados pelos laços d~a Federação. Quandó muito, 
isto, porque entendem alguna que aquellas p'alavras teem um sentido 
ainda mais re.stricto e querem dizer sómeute a manutenção do vinculo 
federativo contra as tentativas de seccessão ou separação pm· · parte 
dos Estados. -

A nossa Constituição, Sr. Presidente, é sabidamente, em rnatm·ia 
da intervenç_ão federal uoa Estados. muito differente das suas irmã.~ 
mais conhecid'as no continente americano e mesmo de todas as outras 
que instituíram o regimen federativo. 

Não é uma eópia nem uma imitação, é um typo de feição proprin 
nascido de condições mesologicas e·speeiaes. 

Não quero tomar o p!'ecioso tempo aos meus collegas repetindo 
a conhecida evolução historica -dos Estados da Fedel'Rção N orte--Ailll'-
ricana. que estavam organizados, que eram soberanos e e.ntraram no 
Pacto Federal pm· uma nece!'sidade de legitima defesa. n'em tão pouco 
relembr-ando oE intuitos , os receios, os preconceito11 que actnaram no 
animo d·os constituintes argentinos e brazileiros ao votarem as disposi-
ções ·reguladoras -do instituto da intervenção. 

Basta assignalar que a nossa Lei :Magna foi feita depois de todas 
n:s outras. rara que fiquemos certos de haver soffrido a influenci a da 
experiencia alheia, do commentario á obra dos que nos· antecederam 
e principalmente dos <lispositivos. cuja aprlicação 110 desenrolar da 
vida daquelles povos, soffreram choques e rroduziram crises. 

-Si, por um_ lado. o.s l'eceios de uma situacão igual a <la guerra de· 
Secces~-ão norte-americana trouxeram o fortalecimento e iudissolubi-
li.clade dos laços federativos garantidos pela intervenção ele que cuida 
o n. 2 do art. 6°, por outro lado temores não meno-res de uma caudi-
lhagem n-acional em p-rejuízo d'RS franquias estadu:aes, fecharam as 
portas ás velleidades intervencioni.stas, reduzin<lo os casos e precisando 
os termos -em que a intervenção ~e póde dar. E" possível que, para 
evitar o mal de um Po<ler Central. prepotente e despotico, tenha faci-
litado a germinação de sementeiras de> olvga1·chiaR estaduaes; eonfes-
~·emos, em todo caso, que este. pam o lJaiz. é dos males o menor, porque 
é1ocal. não é commum a todos os Estados e em ve!·d'ade só uma mi-
noria delles o tem soffrido e. dteste·s. muitos já ~e curaram. 

O facto, porém, é, 8:r. Presidente. ·qu-e depois de ·votada a nosaa 
Con.stituição, vieram os interprete~: de suas disposições e começaram 
a lêr 'e a qnerer enten•ile t os seus d;·spositivos at!'llT"ez -dos commenta-
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do!"{!S de Constituições estrangeiras, principaJmeuté americanas e ar-
gentinso. de tal fórn1a •q-.:.:a ·difficultaram a comprehensão de preceitos 
qute, só por si, bem claro.s são. 

F altaram-110s livros nacionaes de estudo do nosso direito consti-
tucional e os pouquíssimos q~e temos são recentes. Basta dizer qu:e 
entre os mais estimados e conhecidos está o de João Barba1ho, im-
p~sso em 1902. 

Dahi veiu provavelmente o desvio que se operou no modo de 
entender o citado n. 2, ·de linguagem dara e precisa, de uma exacta 
confonnidade com o disposto nos a,rts. 1° e 90, § 4° da Constituição, · 
e que se não comprehende como possa chegar a abranger outras hypo-
theses, que não- a quebra do laço federativo, quer· esta provenha da 
revolta contra o Poder F ederal, quer de uma organização constitucio-
nal infringente dos princípios fundamentaes da Constituição Federal. 

Si me não engan.o, quem no Congresso deu primeiro esta inter-
nretação, que reputo verd'adeira, foi o saudoso e illustre Deputado 
bahiano, o Sr. Leovigildo Filgu-eiras, em discurso proferido a 15 de 
setembro de 1R98. A 23 de setembro de 1910, em um longo e brilhante 
di>:curso, que honl'a os Á?Whlles do Congresso Brazileiro, Sl}.st.entou o 
no.sso eminente collega Sr. :Mello Franco, a mesma doutrina. Alistei-me 
tambem entre os que a-ssim pensam e venho trazendo o meu fraco 
contingente de . esforços no sentido de fixar na jurisurudencia parla-
mentar essa maneira de entender aquella ragra constitucional. 

Sinto, deveras, oue me não sobre o tempo para l~r á Oamara 
nquoell'es trabalhos valiosos. pois reria assim o ensejo feliz de trazer, 
em reforco de minha-s desalinhadas considerações, um magnífico arSe-
nal de 1·eful~ente a·rgumentação. 

Tenho ainda alguma causa a dizer em abono da minha convicção 
anti-intervencionista e terei que exHminar tambem as emenda·3 apresen-
tadas e o voto vencido do muito illustre Sr. Barboga Lima. o que me 
11ão permitte dar a esta parte toda a extensão que deseiava. 

Ha. porém, um trabalho extra-parlamentar aue é digno de figurar 
no!õ Annaes e oue vem provar que a Yerdade doutrinaria está com-
nosco: é um bello artigo d'o illustre homem de lettTas. Dr. Nuno {l~ 
Andrade. cujo talento todoa os brazilei.ros a.dmi.ram, publicado ha dias 
110 jornal O PIG!iz. 

Esta leitura tem a dupla vantagem de ser uma exacta exposiçã{) 
~ su'Shmtacão do ponto de vista constitucionfll em que me colloquei 
e de. estar feita com o vigor e ·a elegancia de linguagem tão pe'Culiares 
ao erudito escriptor: 

"FECERAÇÃO E ORDEM 
"Onde estão o~ limites dessa defe.sa republicana federativa , 

em que cabem todas as interpretaçõe.s especiosas e as arteirices 
d'a politicagem~" 

(JJ.r. Gdtnçalves Jfctia.) 
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O ponto em litígio está rigorosamente fixado: - trata-~e de inda-
gar qual o pensamento do legislador constituinte ao iudicar, entre 
os motivos ·de intervenção especificados no .art. 6°, <l ·de se "manter 

·a f6rma republicana federativa". 
1Para melhor elucidação do assumpt<l, e maior serenidade do argu-

mento, estabelecerei umas quantas preiiminai"BS: 
Ja, P<luco me interessa sa:ber do que allegam, em consolidação Jas 

suas <lpiniões, os interpretes .de Constituições extranhas, e-m nenlm'ml!l 
das q10aes confifJgui -ainda lêr a plrrase, que .a nos.sa inscreveu no, § 2°, 
parecendo-me extravagante que, para a explicar devidamente, tanto 
se tenha entre. nós abusado da invocação feita ào art. 5° da Argentina, 
as•;:;im enunciado : 

"A Nação Argentina ou o Governo Federal garante a cada Pro-. 
vincia o gozo e· exercício das suas imtituições locaes." · · 

Este artigo tem tanto que vêT com a 'noasa fórma republicana 
jede11ativa, como as metam<lrphose-s da lagarta com os anneis de 
Saturno. 

2.a A Constituição B razileira não diz, no art. 6°, que a União 
poderá intervir para manter o reg•i-men, a-s imlsii:twições', o govie_rno 
Tepublicano; diz - manter a fórma repubilcana fede<rativa, assigna-
lando o qualificativo a especie de fórma republicana. Creio intuitivo, 
por ÍEso, que se tenha a Constituinte referido a uma fórma in.stítu-
ci011.l&l, na 'ilHa contextura doutrinaria, independente de condições con-
cretas; .o que absolutamente não autoriza os constitucionalistas patrioR 
(entre os quaes J. Barbalho) a se derramarem em caracterização do 
- regim.en 1'epublica1w, sua índole, sua.s vantagens, seua idéaes. A 
syntheae de tudo já foi sa·biamente .composta assim: "g.ovenwment .of 
the pied:ple, by the pe.ople, Yor the· people", no memoravel discurso pro-
ferido por A. Lincoln, em 1863, na solemnidade ·da inauguração de 
um cemiterio. 

3.a O facto de não haver sido convenientemente entendida a ex-
pressão comtitucional , ou como supeTÍormente nota o illustre S·l'. Gon-
çalves Maia, de ter ella .servido de recipiente para todas "as interpre-
tações especiosas e aa arteirices da politicagem", nos aconsel-ha, a 
tod:os, a estudar seu verdadeir<l sentido, .em ordem a se fixar, de ''ez, 
o que a Constituinte lhe ·d'eu; sem <l que continuaremos a vocifera1· 
contra o preooito, accusando-o de peccados que não commetteu, e lhe 
infligindo penitencias immerecidas. 

Si a Constituição estabeleceu que o Governo Federal pode1·ia 
intervir nO'il Estados para manter a fórma republicana, só sem o qiTali-
fi.cativo - federativa - teria patenteado o proposi.to de não consentir 
a União que um Estado qualquer tentasse·, de [1U.ffuro (~nanter é con-
s;erv.ar) .substituir por outra, anti-republicana, a que o Pacto de feve-
reiro instituill'; mas - não teria dado á União o direito de compellir 
qualquer Estad'o a pNmanecer na Federação Ee della fe quizer deoliga:·. 
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Como, porém, o Pacto citado firmou a associação perpel'V.a ;e inàlisso-
lt~~ das antigas P rovíncias em u.ma Republica Federativa (art. 1°), 
o § 2° do art. 6° investe o Governo F ederal do poder de - em nome 
do:; outros Estado~ - obriga·r o insubmisso a respeitar o conh:acto 
cele·brad.o. 

Se'ria por essa razão, e só po\r ella, ·que <J dito paragrap-lw ficou 
iuscripto ? . 

N ao hesito em responder affirmativamente, e valho-me da propria . 
Constituição. 

Lembrei, em artigo anterior, que encontramos a exp1·essão "fôrma 
Tepublicana fiedemtiw", em dons artigos, unicamente: e.ssc, o art. 6°, 
e o 90, o§ 4°, que, a meu vêr, cancella o debate. 

Dispõe elle : · 
"Não poderão ser admittidos como objecto de deliberação. no 

Congresso, projectos tendente;; a aboliJ' a fórma repuMicana federativa, 
ou a igooldade de ?'eptl'f!senltlção dos Estad-Ct; 1w Senailto." 

"E' muit<J de se preilumir que a .Comtitc.-inte, vinculando na mesma 
prohibição categoTica cfu11.s princiJpios, o fizeo:se propo~itadamente para 
revelar a sua eonsanguinidade; e porque a ·Constituição permitte a 
reforma -de toi!Jos os S:ett...~ outros preoeitos, MEN,os ESSES, é muito de se 
premmir tambem que a prohibição do § 4° <lo art. 90 se applique pre-
cisamente á.quillo que o art. 1 o comagra como accôrdo indissolu-vel e 
perpetuo a União, o laço federativo. 

De facto, a ig'I.II(J,ldade de representação senatorial tem apoio na 
noção d<J federalisrrw, e apresenta os Estados da União, como unidad€3 
políticas, igualm·enlie soberanas: diffel'€ntemente do que acontece na 
Camara dos Deputados, onde a representação jn'<Jpo?'di.onal traduz de 
modo claro, a vontade da Nação; expressa, no alvedrio das popula-
ções. 

Não tenho autori·dade alguma para emittir taes conceitos sem o 
mnparo d-e um grande e podero~o padrinho, que, na eme-rgencia, é 
MAmsoN', a quem -se não negará, seguramente, qualidade pa1·a ponti-
ficar na questão. 

Manifestou-se elle assim, no Federolí8t n. 39 : 
" 'P recisamos estudar agora as fontes de onde derivam os poderes 

e:rdinarios do Governo . .A Camara -dos Represe11tantes bn~ca sem po-
deres no povo da America; e <J povo é répresent a.do n<L rrdeS11UL tn·o-
p01'Çáo e segundo o mesmo principio que regula a su-a representação 
em cada Estado. 

Neste particular, o Governo ( Camara) é nac-ional e não -
fedJeral. 

Par outro lado, o .Senado recebe seus poderes dos Estados, consi-
derald'~'1 comJO sacie~s políticas e ifl'I.I'US, e es.tas sociedades serão 
repre~ntadas de accôrdo com o principio d'a igualdaibe no Senado. 

Neste ca.so, o Governo (Senado) é FEDERIAL e não nacional." 

... 
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Está a brilhar, portanto, o coneeito gerador do vinculo que a 
Con.stituição forjou para prender a fôrma republicana federatiYa á 
i~;:aldade da representação senatorial. Ella ordenou que a primeira 
fo~se mariJtida, art. 6°, e nunca fosse abõl?ida, art. 90; e -porqué a defesa 
da Fedemçã,o não lhe parecesse ainda complet a, determinou .que ca 
igualda.de de representação ficas"e irmanada á fónna referida, ooi·ane 
cunhai<; são p'rinJipios cldnsitrJt1t.cion'aes cki 'federal!ism'<!, estaoole<!:idos 
para obstar a S·eparação e firmar a uniã,o dos Estados . . 

Conseguintemente. si o § 2° d<J. art. 6·0 tem sido entendido como 
mn de'io de Abrahão, no qual as "arteirices do politiqnismo" já foram . 
tantas vezes, procurar refu:gio e abril!o, devemos 11ttribui1· 11 prosperi-
dade da fraude ·á intemerata e recalcitl·ante malícia dos nolitiqueiros. 
Que vivem a transformar a fôrma federativa em bandeira dos .seus 
innumeros contrabandos e incentivos para os innumeros interesses 
bilateraes da intervenção. 

E' nor isso que da eouscienc1a do illustre Sr. Goncalves Maia se 
desprendeu O grito de dôr referente á " dissolução ·da RepnblÍ C?, CJU!" 
marcha". 

V. Ex. bem vê. Sr. Presidente, qwe esti' trabalho .do disti11Cto 
jomalista e patriota mNece o registro que aqui. 1rae ter. 

Sem embarP"o do qufl pens<t o illustrB" Sr. Gonçalves Maia sobre 
a expre;;!'ão - Governo Federal - de que UfiR. o art. 6°. sustentando. 
na;; restricções c.om que .c;ubscreveu o parecer da 'Üommifl~ão qe Com>ti-
1·uir.ão e· .Tust.ica. qu~ ella ·Pe refere seml)re ao Porler Executivo, _não 
tenho duvidas em affi rmar que neste ponto a nossa Constituicão. está 
Pm · comnleta harmonia com 11s Con"iituiefíe.s Americana. Suissa e 
.!.1·o-entina. <tUe. enwre!!'anrl'o locucões que lllwau!!'em o conjunto do.s no deres federaes, a todos PllPR deu a a ttribu:ieão de intervir nos Esta-
do~. !'Bll'nndo 11 natureza doR casos P àe accôrdo com· a ·sua missão 
con,tituiconal. A d11. An?:entina emp1·ega a mesma exnressão da nosqa 
- Governo Feoerll] - e todos oq seus co•nn1entndores. des'de Lll'i?: 
V :nella e Estrad'a, Barraauero e Gonzalez. até Perfe.cto Arava e Gon-
ned·o. dizem que a exp~·essão é comprehensivl'l dos ~1·es noderes. No 
Brazil tambem assim pm1.qam seus mai,~ abalizarlos iurisconsultos P 

iá fni eonsa11;rada a doutrina em conc!usões approvadas no Congresso 
,Tmidico e no In~tituto dos Advogados. . 

Ontra maneira de: f'ntendel-a ~eria a dictad~ra do Presidente da 
Renublica no mai~ melindroso instituto do nosso re~men politico. 
podendo até no-r e.s<e meio r.hegar"!'B á Republica Unitaria, que só o 
proces::.o revolucionario poderia a'qui implantar. 

Entendido quP todos- os noderes políticos da União podem intervir 
em . ne~or.ios neculiares llOS Esta-dos, não é <Iemais dizer agora como 
11 accão de cada um se distribue pelos 1mmeros do art. 6°. 

Quanto ao n. 1 - para repeUir invasão estrangeira ou de 
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urÓ. ·Estado em outro :.- reconhecem todos, sem nenhuma diiõcrepancia, 
qU'e o Governo Federal é o Poder Exeeutivo, aquelle ·que _ dispõe da 
força armada, cuja acção é mais prompta, mais energica, mais de 
molde a acudir com a ·necessal!ia urgencia e efficacia á manutenção 
tla integridade do territorio na-cional e da do correspondente a cada 
Estado. E' elle, em ambos os casos, que tem a iniciativa da acção repul-
siva de taes violações, como guarda e responsavel pela Eegurança ex-
terna e int-erna da Nação. 

Em relação ao n. 2, S-r. Presidente, "para manter a fórma repu-
blicana federativa", penso que tanto o Poder Executivo como o Legis-
lativo teem competencia para intervir nos E >Stad'os, dependendo dr 
Yerificar-se qual a maneira por que foi ella violada e em que consiste 
a quebr a do Pacto FederaiJ.. 

Si a rebeldia do Estado consiate em actos reveladoras de intuitos 
~eparatistas. de designioa de iridepedencia, de •rompimento dos laços 
indissoluveis -que o prendem perpetuamente á União Federal, eabe ao 
Pod~r Executivo, pelos mesmos motivos que o fazem responsavel pela 
~egurança interna e externa da Nação, chamar á ordem o rebelde, 
ob1;igal-o á obediencia, forçai-o a comervar-se dentro do organismo 
político de que é parte componente, em beneficio 'da unidade e integi-i-
dade da Patria Brazileira, una e indivizivel. 

Si, porém, a rebeldia não assume esse caracter de violencia e in-
subordinação contra os poderes poli.ticos da soberania nacional, mas 
revela-se por uma organização política -constitucional vi-ciosa, infrin-
gente dos princípios constitucionaes que o art. 63 manda respeitar, 
çabe incontestavelmente ao Cong1-es.so Federal decretar a intervenção 
.para qne dessa -otganização sejam extirpa-dos os vícios que a dematu-
1·am e a detu rpam e entre o Estado no convívio dos outros E stados 
revestido dos caracteriaticos e.ssenciaes aos rnmnbros e orgãos que con-
stituem o COl'pO político nacional. .. c'\ .. ssim como a falta de tlma orga-
nização constitucional, -que deveria estar ultimada at>é 1892, d~termi
naria, por acto -do Congresso e na fórma do art. 2° das disposições 
tramit~rias, ~r o Estado submettido ao imperio da Constituição de 
nm outro E stado, até que, revend-o"a, a fizesse sua; assim tambem ao 
Congresso e não a qualquer outro poder federal, caberá a mi·asão de 
intervir no Esiado que porventura se haja organizado ou venha a 
reorganizar-se politicamente fóra doa moldes estabelecidos como essen-
ciaes a todas as unidades componentes da Republica Federativa do 
Brazil. Que todos se acham assim organizados e constituídos prova-se 
com o facto de estarem representados pelos aeus delegados no .Senado 
Federal e pelo reconhecimento da legitimidade dos representantes de 
seu povo na Camara -dos. ~putados. 

Nos termos do n. 2 do art. 6°, portanto, não ha, no presente 
momento. nenhum Estado onde possa o Governo Federal de rrwtw.-
proprio intervit·, porque todos conservam a aolidariedacle organica e 
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ctfectiva ·dentro -do :Pacto _Federal, que respeitam e acatam como U:Jfl· 
dade.s politicas a elle subordinadas. . 

Antes do n. 3, que se segue, examinarei o n. 4, para completar 
assim o ra-pi-do estudo que venho fazendo dos casos de intervenção de 
11Wl\w .. p110p1-io do PodB'r Central e por ultimo -dizer algumas palavras 
a reapeito da que só Ee poderá effectuar mediante requisição do poder 
publico local. 

Em referencia á execução das leis e sentenças federaes, de que 
trata o n. 4, alguma cousa já ficou dito no começo desta despreten-
ciosa exposição e o que resta a dizer está sufficientemente esclarecido 
uo se-guinte commentario á pag. 2'7 do citado livro do Hr. João Bar-
ba.lho (lê) : - · 

"•Conforme o art. 7°, .§. 3°, as -leis da União e as deci•aões da .sua 
magistratura serão executadas em todo o paiz por funccionarios fe-
deraes. De accôrdo com os governos dos Estados poderá, entretanto, 
quando convier; ser a estes ·confiada a execução daque_llas leis. Pelo 
art. 48, n. 1 da Constituição e art. 38 da lei n. 30, de 8 de janeiro de 
1892, é o Presidente da Rep1Xblica obrigado a fielmente executar e 
fazer cumprir a Constituição e as leis e resoluções do Congresso Na-
cionai por elle sanccionadas e as promulgadas na fórma d'o art. 37, 
§ 3° e art. 38 da mesma Constituição. E determina o art. 60, §t 2°, 
que sentenças e ordens da Magistratura Federal ·:oejam executadas por 
officiaes judiciaes -da União, aos quaes a policia local é abrigada a 
prestar auxilio, quando invocado por elles. 

Ü §• 4° do art. 6° é a sancção COHS'titucional de taes disposições 
para constranger á obe-diencia os govemo•a, as autoridades e o povo 
dos Estados, quando embaracem ow se opponham á execução dellas. 
Sem esse meio coercitivo, a Constituição não seria a suprema lei do 
paiz, os actos legislativos e sentençaoa federaes não passariam de sim-
ples conselhos, ·sem força obrigatoria, e os poderes federaes não pode-
riam preencher seus altos fins. E de tal modo é inherente ao Governo 
Federal este direito que elll rigor nem fôra preciso menciona·l-o expres-
samente na Constituição, pois decorre forçosamente e ~em possi vcl 
objecção, da ind'ole e missão daquelle ·Governo, tendo elle o poder de 
dispôr da força publica para "a manutenção das leis no interior", 
(arts. 14 e 48, ns. 3 e 4). "A competencia neste caso é do Poder Exe-
cutivo, attenta a natureza do acto, que não é mais do que um conee-
ctario do seu dever de executar e fazer executar as leis ( (lrt. 48, n. 1), 
assim como de fazer cumprir as sentenças federae·a, desde que falte~n 
meios de acção ao.s officiaes judiciarios." 

Com este claro tredho concluido, que importa ás ·intervenções, 
que, de m;ofm,-proprio. sem provQcação extranha, competem á União 
Federal, dando-lhes o sentido mais compativel, ou o unico compatível 
com o regimen vigente no nosso paiz, onde coexistem, •aem choques 
nem attrictos po~siveis, a soberania do centro e as autonomias locacs? 
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O n. 3 do art .• 6° estabelece a intervenção solicitada, a intervenção 
p1·otectora, a intervenção garantido ra da bôa ordem legal e material 
do co.mpleto funccionamento das instituições loca~s, da vida intima e 
normal dos E stad(}s federad'os como partes integrantes do organir:;mo · 
nacional, cuja integridade concatenada por essa fórma oo manifesta. 

Diz esEe numero do 1·eferido art. 6° que o Governo Fe,deral inter-
virá em seus negocios peculiares . "para restabelecer a ordem e trau-
qn.i.Uidade nos Estados á requisição dos respectivos governos." 

QuaRi todos os parlamentares, juristas e escriptores, que se teem 
ompenha_,do no estudo ele assumptos constitucionaes, entendem que a 
intervenção autorizada por essa disposição constitucional é da exclusiva 
conlpetencia do Presidente da Repu:blica e refere-se unicamente ao 
restabelecimento da ordem material alterada por disturbios, motins 
armados, movimentos sediciosos ou revoluções locaes, que o poder 
estadual não consegue Teprimir e aba-lar com as forças policiaes de 
que dispõe. 

Este modo de entender vem magnificamente expendido no voto 
nmcido do illustre Deputado Sr. Prudente ele Moraes, sobre a inter-
venção no Estado de Alagôas, a pags. 22-2'3 elo respectivo avulso, 110 
trecho que vou lêr : 

"A Constituição •sÓ consente nessa intervenção, para restabelecer 
a ordem, isto é, quando reinar a desordem, e não qu-ando aquella esti-
Yer ameaçada, ou para prevenir esta. 

A não ser, portanto,. que, a dualidade de governo, só por si, im-
porte desordem e intranquillidade, como o querem o digno Relator 
e a honrada Comm.issão falha o primeiro requisito para que a inter-
Venção se autorize no -citado art. 6°, n. 3, ela Constituição. 

Ora, a ordem e a tranquillidade, que devem ser pela União resta-
belecida.S nos Estados, na hypothese constitucional de que se cogita , 
são, positivamente, a ordem e a tranquillidade pu•blicas rilateriaes, alte-
radas ou perturbadas por movimentos revolucionarios, por sediç:õe.s · 
ou rébelliões, por deposições de governos, por disturbios ele todo o 
genero, por violenci&s de· qualquer especie, emfim, por n-etos de forçn , 
mal! nunca a ordem juTidica anormalizada pelo facto de terem sido 
deitos e reconhecidos dous governadores ou dons congressos legisln-
tivos. 

Essa é. a lição elos eomtitucionalistas patrios, bem como doa nme-
ricanos e dos argentjnos. · 

"Não tivesse a União o poder, ou antes, o deve1; de intervir 
neste ca.so, paro 11emover perigos e confli.-cws in&'l"i<Or~, qrttiC pÕ19in 
.1em t;egu1·ança os go7Jierri.os dos Esbaiks le 'lLS gamntías dos diifa-
dãos, e o regimen fe·deral seria sem vantagem e sem valor; os 
Estados ·facilmente se constituiriam presa das facções e a tyrrnni:1 
RupplantLuia a lei e o ditei to.". · (Oommenltr.?-ios, pag. 25, João 
Ba~aTho~ ~ 
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Oooley, nos seus P1•inc·ipios Geraes de D·m·eito OmtstibrteidJ1al, 
escreveu: 

·•Quando ·surge alguma contenda a 1eapeito de determins.do 
acto, que 8e ten!Ja realizado conforme estabeleceu a Constituição 
do Estado, e ba partes que re-clamem em virtude delle e contra 
elle, ou qu·and{) a.s funcções executivas e legislativas do Estado, são -
object.o ·de contestação, deve suppôr-se que dentro do proprio Es-
tado exi~te um a autoridade competente, legitima e effectiva, para 
resolver a contenda. Em taes casos a OYUi:oriJda,de federal não tem 
qu.e inteftvir, siná.o quando reg?LlatrmenfJe convidada a dar prote-
CÇãO contra a 11iolencia." 
Commentando o texto da Constituição Americana, na parte rela-

tiva á intervenção requisitada, a.ccrescenta esEe mesmo escri.ptor: 
"Este artigo, conforme delle se tem dito com toda a verdade, 

transforma-Ee em uma immensa acquisição de força e de potencia 
addicional, em favor de qualquer Governo Eatadu-al, sempre que 
fôr caso de "cmnrnoção interna, ou insurreiçã{)", contra a auto-
ridade legal." 
Dispenso-me de citar outros constituciona'listas americanos, pois 

todos elles se inspiram no texto do art. 4°, secção 4n, da Constituição 
dos EstadOE Unid()'a, e essa não autoriza a intervenção federal mediante 
requisição, -sinão contra as "commoções intestinas, ou perturbações in-
ternas violentas" (domestic violence) . 

Dos autores ar~ntinos não citarei tambem sinão um, porque na 
Repu-blica do Prata se dá a mesma couaa que na N arte-Americana: 
a Constituição só permitte que {) Governo Federal intervenha nos 
Estados á requisição da·a autoridades constituídas. para sustentai-as 
ou para restabelecei-as ,"si houverem sido depo·atas, por sedição". 

"Quando surgem rebelliões ou sedições" na~: P rovíncias e as 
autoridades constituídas requisitam a intervenção, o Poder Fe-
deral est~ no esirict{) dever de concedel-a, etc." - B ARRAQURRO-
Oonst. A-rgentina." 
Não ha, portanto, como confundir a ordem pu·blica materia•l colh 

a {)rdem jurídica, nem como dispensar a perturbação daquella, por mo-
vimentos revolucionarios, por sedições ou rebelliões, po·r disturbio~: ou 
violencias, para que se legitime a intervenção, na hypothe.se do art. 6", 
n. 3, da .Constituição." · 

Ora, S'r. Presidente, si -é esse o unico sentid'o a dar-se ao n. 3 do 
art. 6°; si a-s expressões do n. 2, não podem ter {)Utra significação sinão 
a de manter-se a Republica Federa ti v a; si a Republica Federativa, n:os 
termos ha pouco demon9trados, para o effeito da intervenção nos 
Estados, nada mais é que a fórma de organização política nacional com 
Est.ados constitucio:nalmente organizados; si essa. organização dos rnem-
~~03 da Federação Brazileira está feita e é pel'Íeita, _11ão havendo e!ll 
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nenhum del·les tÊmdencias separatistas ou ~novimentos de rebelliã<l para 
quebrar o vinculo que os incorpora em uma unidade naci<lnal; ,não 
vejo nos textos da nossa Constituição meios nem recursos que possam 
co.r rigir as desordens legaes, as pertm,bações funccionaes, as dualidades 
políticas, as anarchias. as subversões, as dett;rpações d a bôa ·ordem con-
stituci.onal nos E stados. 

Por mais que me esforce não consigo comprehender que manter a 
fórma republicana federativa seja maia do que aquillo que foi definido 
no exame que fiz do n. 2 do art. 6°. 

· Si assim é, 1Sr. Presidente, não ha como fugir da escolha entre as 
duas pontas do seguinte ·d:ilemma: ou a Constituição da Republica, 
deixou, sem remedi<l, a possibilidi!Jde de campearem desenfreadamente 
nos Estados todas as desordens legaes, todas as auarchias constitucio-
naes, todas as monstruQsidades na Ol'ganização dos poderes políticos 
locaes e no seu regular funccionamento, desde que haja ordem mate-
rial, o que é poétivamente um absurdo; ou . na;;; expressões usadas no 
n. 3 ·daquelle artigo - ordem e tranquillidade nos E·stados - estão 
incluida:s a ordem legal e a tranquillidade pu:blica ou a ordem publica 
e a tranquillidade legal, porque não ha em omros qispositivos o reme-
dio .reclamado sem que se queira forçar ou inverter a significação 
usual, o sentido technico das palavras nelles empregada·a. 

Relatando na Commissão .ele Constituição e Justiça 6 projecto de 
intervençã·o no Estado · do Piauhy, á pag. 10 do avulso, diz muito bem 
o illu-stre collega Sr. Mello Franco, com queni, entretanto, não posso 
estar de accôrdQ em alguns pontos desse oolli·asimo trabalho: 

"Os conflictos constitucionaes occorrente.s nos EEtados, si não 
interessarem as relações dos meamos com a União e permanecerem 
como negocio interno .delles, devem ser .resolvidos pelos sem proprios 
podere,s políticos, salvo si qualquer dos poderes locaea em conflicto 
requisitar ·a int-ervenção federal, "pal"a restabelecer a ordem e tranquil-
lid:ade" no Estad<l em que a dita <lrdem estiver perturbada (art. 6°, 
n. 3). 

A per turbação tanto póde ser da ordem material, como da ordem 
constitucional, jurídica ou .legal, pois a Oonstituiçãq não faz distincção, 
nem restringe; ·sendo que a ordem material póde existir muitas vezes 
-mantida pela força, pelo terror, ou pela ameaça de violencia- em 
um. ambiente -de desordem jUTidica, ou em um meio onde reine <l des-
potismo ou onde se tenha subvertido, adulterado, corrompido ou viciado 
a ordem co:ri.stitucional." 

A verdade do texto resalta destas palavras e nem outra· cousa póde 
elle enunciar, sem redundancia inexplicavel, no emprego de dous t~l·
mos para dizer a mesma couaa. · 

· Pixado este modo de interpretar o motiYo de intervir e o fim da 
i~tel'Ven,ção perinittida pelo referido n. 3: cu;r_npre exani-ina1· a coll.dição 
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iudispensa.vel para que se dê n acção dos poderes federaes nos negocias 
peculiares aos Estados, isto é, "á requisição dos respectivo3 governos". 

Estas expressões não figuraram U'lliformemente nos diversos 
projectos de que resultou a Constituição de .24 de fevereiro. E' assim 
que no da Commis·são do Governo Provisorio, se ·diz: á reqwi~ão de 
.seu. Gotverno,· no.s decretos 510, de 22 de junho e 914 A, de 23 de outu-
lJro de 1890: - á 1.iequ·islição dos poik'f'e'6 locaes,· na redacção da Com-
missão do Congresso : - á requi~tiçã:o roos respectivos g,ov.erw,o.tJ., CO\m'O 
ficou no texto. No debate ·ou em qualquer out~o turno da ela1boração 
constitucional não se encontra a razão que determinou a substituição 
dos termos empregado·s. 

O mais plausível e racional é que os constituintes, embora conser-
vando o pensamento de dar o direito de Tequisição a tod'oa os podere~ 
locacs, não quizera.m quebrar a uniformidade no modo ele, a esse con-
junto, referir-se, e empregai·am os termos ·- respectivo..s governos -
uo mesmo sentido em que foi empregada a expressão - Governo Fe-
deral - no ·corpo do art. 6·0 • J á eu disse que por esta maneira quiz 
n Constituição indicar o conjunto dos poderes federaes ; do mesmo 
modo indica o conjunto dos poderes locaes. As expressões são as 
mesmas e o mesmo deve ·ser o pensamento do legislador, como aliás 
demonstra cabalmente o :Sr. João Barbalho á.s pags. 10 e 26 do 
seu citado livro. 

Qual o poder competente para intervir, no caso do n. 3, em termos 
geraes? Aquelle que fô1· solicitado a intervi1·. Tanto póde ser o Exe-
cu,tivo, como póde ·ser o Legislativo, como póde ser o Judiciario. 

Si os governos locaes, comprehendidos riesta expres.são os tres po-
deres: o Executivo, o Legislativo e o Judiciario, como na expressão 
O.overno Federal, nós comprehendemos o Congresso, o Presidente d'a 
H.epublica e o J udiciario; - si um doa poderes locaes se dirigir ao 
Presidente da Republica para pedir a manutenção da ordem mat.eTial, 
o Presidente •da Republica concede o auxilio, realiza a intervenção, 
porque é attribuição sua, porque é elle qu-em dispõe da força (art. 48, 
ns. 3 e 4), e a manutenção da ordem material, da tranquillidade pu-
blica, só póde ser dada po1· quem dispõe do Exercito e ·da Armada, 
que, pelo art. 14 da Constituição, são destinados a assegurar a Ol'dem 
c execução das lei,s :rio paiz. 

Si elles se ·dirigem ao Poder Judiciario, pedindo garantias pa1·a 
direitos assegurados na legislação dos Estados ou da Uniã-o, a inter-
venção do J udiciario é legitima. Elle não vae intervir no ca1·acter 
político, de poder que organiza a •situação de um Estado; elle intervem 
como .Poder J udiciario, garantindo a effectividade dos direitos con-
sagrados na Constituição da Republica. 

S'i a solicitação é feita ao Poder Legislativo. on si é feita para o 
effeito de restabelecer a ordem legal do Estado, perturbada por dupli-
c.atas, por deslvenp'l entre poderes lacaes, por abso1·pção de um poder 



-325-

]_)elo outro, emfim pela quebra da ·harmonia, independencia e co-exis-
tencia dos poderes locaes, ao Congresso Nacional cabe a intervenção, 
porque ao Congresso é que cabe intervir para a organização política 

. .dos. Estados, no caso de não se terem organizado até 1892,. ou de serem 

. as sn-as Constituições infringentes dos princípios constitucionaes da 
Republica . . 

Nestes termos, não comprehend'o por que nos chamam a nós, que 
· assim interpretamo-a o n. 3, de pseudo-anti-intervencionistas; assim 

nos chamam, porque, dizem: nós dilatamos a significação das expres-
sões - ordem e tranqu,illiãad:_e - incluindo ahi todos os casos de inter-
vencão. 

, Mas, Sr. ·P•resi~lente, não somos pseudlo-an)ti-:i.ntervencioni;stas, 
porque, .si os incluímos no n. 3, respeitamos melhor a autonomia dos 
.Estados,. somos os verdadeir os anti-intervencioni.stas, fazemos depender 
.de requ~sição dos govemos locaes a acção dos poderes federaes. 

Com isso transformamos em protectora, em garantidora dos direi-
tos do consocio ·da Federação a intervenção violenta, d i.screcionaria, 
.coercitiva, exercida. de m,ott•-propri.o, de que os intervencionistas fazem· 
tanta apologia no inconcebível élas.terio com que interpretam o n. 2 
D.o art. 6°. 

Si as autoridades, Poderes Legislativo, Executivo e Jucliciario do 
Estado pedem a intervenção federa l para o restabelecimento da ordem 
-e tranquillidade dentro do seu territorio, é que se ·sentem fraco,s par a a 
manutenção dessa ord'em, para a solução dos conflictos, ·e ·pedem então 

_.á autoridade federal para vir eni amparo de sua propl'i a autoridade. 
Não ha intervencionismo, ha o respeito, o zelo do Poder Federal pela 
ordem do E'stado; ha, portanto, respeito maior á autonomia do Est ado, 
-que pede o soccorro do Poder Central em seu p roprio beneficio. 

Ora, desta maneira ele entender os diversos numeras do art. 6°, 
.devemos concluir qtte o meu voto, si voltasse o parecer n. 10 á Com-
missão de Constituição e Justiça, só poderia .ser contrario ás emendas 
e substitutivos que foram apresentados durante o debate. . 

Essas emendas e substitutivos teem por base a illeg·alida,cle da 
situação espiríto-1santense, orig·inada nos defeitos com que foi votada 
a -lei n. 1. 008. 

No exame que fiz sobre ri maneira como transitou, no Congresso 
do Estado, o projecto ·convertido depois na lei n. 1 . 008, cheguei á 
-conclusão de que essa lei rião padece de defeitos taes , na sua confecção, 

· -que ao Congresso Federal caiba o direito de considerai-a inexist<'mte. 
O SR .. DrooLEOIO Bo·R.GES - Inconstitucional. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - A lei n. 1. 008 tem, de facto, alguns 

defeitos, e eu não escondi isso, quando a considerei constitucional e 
valida; mas os defeitos que não mencionei, mas que foram evidencia-
-dos pelo Sr. Torquato Moreira. e que hoje, pois só h oje foi pU'blicado 
-o discurso do .Sr. Paulo de Mello, encontrei nos pareceres dos juris-
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consultos mand'ado.s tran3crever por 8. Ex., referem-se a pontos secun-
darios, ,que em nada interessam á solu·ção do caso político que temos 
em mãos. Por exemplo: os fiscaes que pela lei.anteriür ·eram admitti-
dos em qualquer termo do processo eleitoral passaram a só ·ser tale-
rados quando se apresentassem antes da chamada, supprimiu o para-
grapho do art. 144 da lei n. 717, que pel1Uittia,. no caso de recusa por 
parte d.a mesa em acceitar o protesto, que elle fosse feito perante (} 
tabellião do di·atricto até 24 horas depois da eleição, etc.; emfim ha 
alguns outros que não me occorrem no momento. 

Ora, os defeitos apontados não são de molde a invalidar esEa lei. 
E, quando fossem, ao poder verificador, incumbido ~dõ reconhecimento 
dos eleitos em virtu·de dessas disposições, caberia tom'ar· conhecimento 
desaes defeitos, ou ao Poder Judiciario, si nella se fosse buscar a infra-
cção ou a insegurança de direitos garantidos pela Constituição Federal. 

O Congresso só tem que verificar, ao constatar a legitimidade dos 
poderes locae.s, si o poder, que reconhece, que proclama, que investe 
a autoridáde estadual nas sua;s funcções é ou não é um poder legitimo. 

Dahi voltarmos á questão da prorogação ou. não prorogação do 
mandato dos Deputados Estaduaes. 

O SR. DIOCLECIO BmtGEs - Mas, permitta V. Ex. uma pergunta= 
póde o Congresso Federal muda1· a época das eleições, determinar que 
a renovação d'o Congresso se faça depois da eleição do Presidente da 
Republica? 

E' um caso identico ao que se deu no E spirito Santo. 
O iSR. ARNOLPHO AzEVEDo - Não é, por uma circumstancia: por-

que o intervallo entre a eleição do Presidente da Republica e a reunião 
do Congreaso é tão pequeno que não havia tempo para que o Con-
gresso ... 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - 111:as si houvesse tempo, podia fazer? 
O SR. ARNoLPHO AzEVEDO - Podia, porque o C ongresso esta:o.-ia 

legislando .sobre materia eleitoral de sua privativa competencia. 
Ainda agora o projecto., que está em discussão, sobre eleições fe-

.deraes, determina um novo dia para ellaa, marca não sei si o ultima 
domingo de janeiro ·OU de fevereiro. 

O SR. DwcLEcro BoRGES - Mas · ahi não é um poder que vae ser 
reconhecedor. · 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - Mas si o Congresso tem attribuições 
para manter o dia da eleição, não se lhe póde tolher esse direito , s6 
porque seu acto possa ser acoimado de proposital para este ou aquelle 
effeito partidario. O adiamento da eleição do ·conselho de.;;te districto, 
que está na ordem dos nossos trabalhos, é medida salutar. Podia nãa 
o ser. . 

Essa é uma questão de escrupulo exclusivamente, e qual o partida 
que, tendo attribuições legaes para praticar um acto, que lhe é favo -
ravel, ·deixa de fazel-o, por escrupulos de conscienciá l 
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O SR. DrocLEcro BoRGES - Embora aeja inconstitucional? 
O SR. ARNOLPILO AzEVEDO - Inconstitucional não é. 
O SR. P .A.ULO DE MELLO - Immoral. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO. - Immoral, póde-se admittir; é uma 

questão de interpretar ou julgar. 
O acto é' constitucional e é legitimo. 
Pergunta-se : um paTti.do político, numa luta politica, tendo uma 

arma dessa natureza, abre mão della por um escrupulo de consciencia '? 
Os partidarios que respondam. . 
O SR. DrocLECIO BoRGEs - Acho que se deve abrir. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - Que se deve, diz o nobre Deputado. 
O ·SR. PAULO DE MELLO - Si é um acto immoral, não se pratica; 

não se deve praticar. 
O SR. ARNOI..PHO AzEvEDO - A verdade é que,. si esse defeito da 

lei 1. 008 é tão gr!J.nde que invalida os actos pTaticados pelo Congresso 
do Espírito Santo, dentro do período de tempo accrescido pelo facto do 
adiamento da eleição, e, portanto, da expedição de diplomas aos novos 
eleitos, o Congresso N acionai teria commettido uma inconstituciona-
lidade, uma exorbitancia, porque espaçou por mais alguns mezes ou 
por mais alguns dias o período de tres annos que a Constituição marca 
para o exercício do mandato, porque elle está elaborando uma lei de 
adiamento. Eu creio que, pelos argumentos que expendi no pare·cer, 
deixei perfeitamente claro que, si essa dilatação houve dos tres anno·s 
de mandato, é uma possibilidade decorrente dos proprios textos consti-
tucionaes. Porque quer a Constituição Federal, quer a do Estado do 
Espirito Santo dão ao CÕngresso a attribuição de marcar dia para 
a eleição. . 

O SR. DrOCLECIO BoRGES - Mas determina que tem a funcção 
durante tres annos. 

O ·SR. ARNoLPHo AzEVEDO - A federal dá mais, a de marcar o 
proprio dia da abertura do Congresso, que é a 3 de maio" mas que 
póde ser outro que a Legislatu ra ·ordinaria determinar. Que devemos 
concluir dessas disposições? . E' que não foi ma teria de capital impor-
tancia para os constituintes esse prazo de tres annos para duração 
do mandato. Tres annos valem o mesmo qu-e tres sessões ordinarias. 

fude que o mandato se possa exercer em tres sessões ordinarias, 
em período marcado susceptível de serem as sessões prorogadas, dentro 
de cada anno civil, está completo o pensamento do legislador consti-
tuinte. Elle pro.prio não quiz que fossem tres períodos de 365 dias 
exactamente. 

Agora, por exemplo, si marcarmos novo dia para eleição, consi-
derando que o mandato vá até e~:~se dia, vamos prolongar o t.empo do 
nosso mandato por mais quatro ou cinco dias . . Esta prorogação é incon-
stitucional? Não é e não ·seria, ainda meamo ·que nesses quatro ou ·cinco 
dias tivessemos de reconhecer poderes do Presiçlente da Republica. . 
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O Sr. Mauricio de Lacerda, com o seu grande talento, referindo-se 
a essa le~, como que deixou de parte todas as outras arguições para 
contra ·ena fixar a •de que era inconstitucional, porque era uma lei 
retroactiva. Houve manifestamente um engano da parte do illustre 
Deputa-do, porque a lei, ·aend:o de 30 de outubro, não alcançou absolu-
tamente acto algum preparatorio das eleições que ella marcou para 
outro dia, e que pela lei anterior deviam realizar-se a 9 de janeiro. 

V•V. E.Ex.,, que são representantes do Espírito Santo, poderão 
· affirmar si isto é ou não verdade, isto é, que a 30 de outubro não 
existia acto preparatorio, quer da eleiçã<l do Congresso quer do Presi-
dente, que pudesse ser attingido pela lei n. 1 . 008. 

P<>rtanto, esse defeito - retroactividade - não exiate. 
Eu teria de ir muito longe si tivesse de alcançar todos os pontos 

qu:e <l assumpt<> <>fferece para esta palestra que aqui fazemos quasi 
em família .. . 

O SR. DrocLEcro BoRGEs - Não obstante estarmos em desaccôrdo, 
acho a palestra muito inatructiva. · 

O 1Sx. À.RNOLPHO AzEVEDO - ... mas a hora vae muito adiantada 
e eu não quero fatigar por mais tempo a attenção do.s meu'!: illu.stres 
collegas. 

Ha, porém, alguns pontos, que não posso deixar de ferir, ainda que 
rapidamente. 

No voto dado pelo Sr. Barbosa Lima, no seio ·da Commissão de 
Finanças, S. Ex. frisou as referencias que fiz aoa intuitos presumidos 
com que a lei fDi votada e a maneira como estão sendo cumpridas, 

·pelos Estados, as disposições do regimen, que lhes dão ampla auto-
nomia, nos seu.s negocias peculiares. E S. Ex. quiz tirar dessas pala-
vras, simp'les commentarios, .á maneira realmente pouco satisfactoria 

· como alguns E stados teem cumpri·do o regimen federativo e gozado de 
seus direitos de autonomia, argumentos para sobre elle.s assentar a 
necessi•dade de ser approvada a emenda do Sr. Mauricio de Lacerda, 
determinando a intervenção no Esta·do do Espírito Santo. 

O SR. CALDAS FILHO - D.e lege fe,lente, póde-se admittir. 
O SR. ARNOLPHO AzEvEDO-- Si nós estivessemos, como diz o hon~ 

ra-do collega, fazendo uma organização federativa, poderíamos esta-
belecer como motivo de intervenção nos Eatados, a immoralidade de 
seus governos, a falta de honestidade de seus presidentes ... 

O SR. DrocLEcro BoRGES - Como no caso do E spírito Santo ... 
O SR. ARNOLPHO AzEvEDo - ... emfim, todas essas allegações 

feitas a respeito da situação política do Eapirito Santo. 
O meu desanimo, manifestado no parecer, não é sinão uina lamen-

tação, - a queixa de um republicano federalista, que desejaria vêr o 
~u paiz dividido em Estados que fossem o exempll.o da bôa ordem 
administrativa, da bôa ordem política e da bôa ordem financeira. 

Isto não quer dizer, porém, que eu não encontre na propria Consti-
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tuição, sem intervenções exorbitantes do Poder Federal, rcmedios salu-
tares que ponham cobro a esses desmando~. 

Faço ·referencias no proprio parecer, á maneira como entendo que 
a reacção se estabeleceria, dizendo: 

· "A certeza, porém, de que, sem uma rigorosa observancia das bôas 
normas politica·a e administrativas não lograrão da União os governos 
locaes sinão a méra a.ssi.stencia constitucional, bastaria, talvez, para 
_que do máo caminho se desviem os que por elle, em má hora, envere-
daram, e imitadores não tenha o pernicioso exemplo." 

O Sn.. DIOCLECIO BoRGES - Esse Temedio não ·serve para os Mon-
teiros. · 

O .SR .. An.NOLPHO AzEVEDO - O meu illu3tre collega, Sr. Paulo 
de :Meillo., reproduz, no seu discurso, palavras do eminente Sr. Ruy 
Barbosa, que . exactamente ferem a questão pelo mesmo prisma.' Diz 
elle: 

''Deixe o Governo Federal (Presidente d·a Republica e Congresso) 
de ser amigo solicito, prestimoso, interesseiro dos máos governoa de 
Estados, e elles começarão a ter no espírito renascente das popu-lações 
o devido correctivo. 

Surdirão as reacções salutares . 
.Aa Dpposições, hoje imustentaveis, sitiadas como se vêem pela 

·bastarda alliança da política federal á pdlitica estadual, irão, pouco 
e pouco, renascendo, para exercer a sua funcção -bemfazeja indispen-
savel nas democracias. 

Para tal bastar'á que os Presidentes de Republica se quedem no 
seu dever: não inter;venham, mas não favoreçam, não invadam a 
espheTa dos governos estaduaes, mas tambem não DS cubram da sua 
bôa sombra. Cesse, em summa, a União d~ ser guarda-costas das oly-
garchias locaes, e estas dentro em breve, expirarão naturalmente asphy-
xiadas na sua impopularidade." 

O SR. DrocLECIO BoRGES- Vou provar a V. Ex. que no Eapirito 
Santo não se póde dar isso. 

O SR. P .AULO DE MELLO - A experiencia já a tivemos na campa-
nha p1·esidencial; e as cousas agoTa peioraram. 

O SR . .An..NoLPHO AzEVEDO- E' possível que lá no Espírito Santo 
essa reacção não ~e tenha dado. Os meus nobres col'legas, porém ... 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - Nem se póde dar, como provarei. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - ... permittam que diacorde desse 

modo de vêr. Ella se vem dando já. E não é de agora, talvez devido 
á propria· acção dos meus nobre·s collegas, m!ls tambem do proprio 
Sr. :Marcondes, que, como toda a gente sabe, foi uma. invenção do 
monteirismo - foram estes os mais capitaes e mais graves argumentos 
contra a situação do monteirif!mO - em ·auas Mensagens começou: a 
fazer a reacção. A rea:cção está se dando dentro do proprio partido 
dos .Srs. lvlonteiros. Fói o homem de su~ .confiança quem veiu denun-
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ciar ao Estado e ao paiz os desmandos do -seu antecessor. Porque não 
esperar, pois, ·que, do.s proprros amigos dos actuaes situacionistas do 
E spíri to Santo~ pos-sa nascer essa reacção salutar, quando é certo que 
no Piauhy e em outros Estados e nos actos do ex-•Presidente Marcondes 
tão eloquentes atteatados colhemos de .que ella já se faz 1 · 

O SR. DIOCLECIOo BoRGES - Mostrarei por que não se póde esperar 
essa reacção. 

O SR. PAULO DE MELLO - Porque, com a ~ppressão que existe lá, 
desanimar-.se-ha; 

O SR. DrocLECIO BoRGEs - E' isso mesmo, como vou provar 
a S. Ex. 

O ·SR. _1\RN.OLPH'o AzEvEDO -- Por que não a começa r 1 
EsEes eram os termos a que me referi na expreasão de que usei 

no .meu parecer. A reacção ha de dar-se· fatalmente, quando não se dê 
no espírito publico, se dará justamente entre os proprios amigos da-
quel1les que se desmandam. E' em vão ·que a procuram impedir, princi-
palmente agora, no Espírito Santo, depois desta campanha em que 
aqui ·oe desnudou tudo quanto se tem pas-sado naquelle Estado. E' im-
possível . . . 

O .SR. PAULO DE MELLO - Isso não se acredita lá. 
O SR. ABzlloLPHOo AzEvEDo - ... que esse estado de c ousas até 

agora alli mantido permaneça. 
O .SR. P AULo DE MELLO - A pó.:~ isso, começam as perseguições 

violen~s. Não existe mais um jornal da oppoaição, tem-se matado 
gente; onde a sittração não tem eleitores, mata, assassina. 

O .SR. Ã.RNOLPHO AzEVEDo - E' possi vel que essas violencias 
se dêm. 

Não posso pôr em duvida o que VV. EEx. affirmam. Mas, o que 
não é licito a nós brazileiros é acreditar que neste paiz a educação 
política esteja de tal fórma abastardada que, no proprio gremio dos 
mal orientados não appareçam alguns que se contraponham a taes 
perversidades. · 

Devemos esperar que isso se d'ê. 
O SR. DIOCLECIO BoRGES - Isso se dá ; mas os proteatos são aba-

fados pela força dos que mandam. 
O .SR. .AltNOLPHO AzEVEDO - V ou agora, Sr. Presidente, dizer 

algumas. palavras sobre as emendas e substitutivos ·apresentados antes 
de concluir estas observações mal alinhavadas. 

Offerecem ellas tres soluções differentes: o reconhecimento da 
legitimidade do Sr. Pinheiro Junior, proposto na do nobre Deputado 
Sr. Paulo de Mello; a nomeação de um interventor para fazer novas 
eleições; e a eliminação, nas conclus1)es do parecer, da parte que 
constata · a legitimidade do •Governo do Sr. Bernardino Monteiro, apre-
sentadas pelo illustre Deputado Sr. Mauricio de Lacerda. 
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Pede-se a intervenção para pôr no Governo o Sr. Pinheiro Junior 
com os seguintes fundamento-a: 

1°, essa medida tem assento no n. 2, do art. 6°; 
2°, deve executar-se na fórma do n. 4, do mesmo artigo; 
3°, tem por base o reconhecimento daquelle pretendente pela 

Assembléa ~al presidida pelo Dr. Joaquim· Guimarães. 
Da exposição qu:e tive a honra de redigir perante a Commissão 

.de Constituição e Justiça ·ae· evidencia a impossibilidade em que estou 
de acceitar o substitutivo do Sr. Paulo de :Mello e em poucas palavras 
mostrarei á Camara que, para o effeito visado, não procedem os fun-
damentos offerecidos. 

Deve-se entender o n. 2, do art. 6°· como a garantia do vinculo 
.federativo em virtude da qual tem a União a faculdade de coagir os 
Estados ao reapeito e 8U'bmi.ssão ao que foi estatuído no art. ) 0 da 
Constituição da Republica. Por força do disposto · naquelle numero, 
isto é_, para manter a fórma republicana federativa, deve ser posto 
no Governo o Sr. Pinheiro Junior. Fórma republicana federativa é a 
iórma de governo do Brazil, que ·se caracteriza pela coexistencia de 
um Governo F edie1·al, representante da soberania nacional, e governos 
-estaduaes, J.:e.l,1rB"sentantes da autonomia dos Estados, ligados estes entre 
si e á União Federal por laços indissoluveis e perpetuas. 

Ora, Sr. Presidente, ninguem poderá dizer que o Estado do Espi-
:rito Santo quebrou o laço federativo, separou-se da communhão nacio: 
nal, revoltou-se contra o Poder Central pelo facto de não ter o Sr. Pi-
nheiro Junior á frente dos seus destinos. A Repulblica Federativa Bra-
zileira, com todoa os seus Estados unidos, está integra e tão completa 
como quando se organizou, sem fazer excepçã<> o Espirito Santo, cujas 
.autoridades e cujo povo manteem fídelidade ao Pacto Federal. 

Por força do disposto no n. 2, portanto, não ha necessidade de 
intervir nesse E·&tado, porque não est·á abolida, nem perturbada a inte-
gridade nacional nem sua fórma de governo constitucional por acto ou 
facto occorrido dentro do territorio ou da espib.era de acção daquella 
circumscripção politica. O que se pretende manter com essa interven-
ção está, sem ella, mantido alli e no resto do Brazil. 

O segundo fundamento é mais um conselho ou norma processual, 
que se <>fferece á acção do !Presidente da Republica ·quand'o tivesse de 
intervir, do que uma razão de intervenção. · 

O mbsti tutivo não decreta a intervenção, ·dá ao Presidente auto,. 
rização para intervir e, como es·aa faculdade não é uma obrigação,. 
·ficava-lhe · o arbitrio de intervir ou não. 

De _modo que a suggestão de fórma facultativa, podia conduzir o 
honrado Chefe da Nação a vetar essa lei, sob fundamento ·de que o 
'Congresso estava usurpando funcções privativas do Poder Executivo, 
-como são as de executar e fazer cumprir as leis, para lh'as devolver 
.como dadi>a ou favO-r. Além disso entre a·s leis existentes, cuja exe-
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oução deve o Presidente promover em todo o paiz e no meio das quaes 
sobreleva . a propria Constituição, que prohibe intervir no.s negocioa-
peculiares aos Estados, e essa autorização para uma intervenção desca-
bida ou exorbitante, estou certo que o Presidente da RepU'blica prefe-
riria ·usar ela 'ou a attribuição constitucional e desprezaria a autori-
zação. 

E' interessante assignalar quantas duvidas poderiam surgir si 
essa emenda fosse àpprova:da, porque, si não fosse aquella usurpação· 
que apontei, seria forçosan;tente uma delegação -de funcçõe.s privativas· 
do Congresso ao Presidente da Republica, o que é tambem inconstitu-
cional. Estas -leis devem ter caracter imperativo e constituem normas 
de conducta ohrigatorias. · 

Ao terceiro fundamento opponho o que ficou dito no parecer e 
é o seguinte : 

· "Quanto ao poder verificador, o Congresso, nenhuma duvid'a. 
tenho em affirmar .que não tem existeneia legal o que proclamou Pre-
sidente o .Sr. Pinheiro Junior, pelos seguinte.s motivos: 

1°, sendo os votos d·ados aos Deputados que o constituem receobido1r 
pelas mesas eleitoraes, organizadas nb dia 3 de maio, a eleição foi 
feita em vi:rtude da lei n. 1. 008, de· 30 de outubro de 1915; 

2°, a lei n. ·1. 008, marcando para a apuração de::sa eleição o dia. 
prefixado, 2 de junho, não póde, em hypothese alguma, .servir de am-
paro a diplomas expe·didos a Deputados em dia anterior áquella data; 

3°, não havendo diplomas legalmente expedidos, antes de 2 de 
junho, não poderia o novo Congresso ter-se reunido a 13 de maio para 
reconhecer poderes do Presidente eleito a 25 de março." 

' A primeira emend'a do nobre Deputado Slr. Mauricio de Lacerda 
m_anda supp1·imir a ultima parte da conclusão do parecer que dá o 
níotivo pelo qual ·ae opina pelo archivamento .da Mensagem, de sorte 
que ficaria sem objecto a decisão proferida, dando lagar a que, embora 
seni consequencias, ficasse a controversia re integrar. 
· Mai.s de uma vez se fez isso no Congresso: excluiu~se da conclmão 

a razão de decidir e as Mensagens foram archivada a sem a declaraç;ã() 
indispensavel sobre o merito da questão. 

Toqos os tribunaes decidem por applicação da lei ao caso concreto 
e com a affirmação sobre a existencia do .direito. O Congresso, ao 
tomar conhecimento de um pedido de intervenção, procede do mesmo 
modo: si o julga procedente e resolve a intervencão, vota uma lei de 
caracter imperativo mandando collocar no pode; ,quem, com direito-
á sua po.sse, della estiver privado; si o julga improcedente, resolve 
não intervir e declara que não intervem. porque a situaçã-o é normal 
e. está na posse do poder quem a elle tem direito. · 

Si forem eliminadas· as ultimas P!!lavras da conclusão, não se 
ficará sabendo qual o direito existente, que determinou a Tesoluçã& 
de· não intervir e a não intervenção ficará sem causa. Com o silencio 
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imposto pelo archivamento vae a declaração expreasa da abstenção. 
do af astamento, da inacção dos poderes federaes no caso. 

Quanto á segunda emenda do mesmo illustre e talentoso Sr. Mau-. 
ricio de Lacerda, acceita no seu voto vencido pelo eminente .Sr. Bar-
bosa Lima, poderia, .Sr. Presidente, f a2;er longas considerações, prin- . 
cipalmente tendo em vista na fundamentos em que a assentaram seus 
illustres propugnadores. Mas a hora está quasi a terminar e seria uma 
-imprudencia pedir sua prorogação. Direi, no emtanto, algo a respeito, 
em additamento ao que já expendi. -

Quer um quer outro d:os illustrados defensores da nomeação de 
um interventor, que áquelle Estado vá reorganizar os podere;;; políticos, 
reconhece que o parecer por mim ·elaborado é juridicamente funda-
mentado em disposições da Constituição e das leis do Espírito Sa11to 
e tanto assim é que ambos pedem a outra ordem de argumentos o apoio, 
que a legislação vigente lhes nega. Ora, Sr. P residente , o que desejam 
os nobre:; Deputado•a é então a deposição do Govemo legal d'aquelle 
Estado, decretada pelo arbítrio do Congresso. 

Onde está na Consti tuição F ederal o artigo que confere ao Con-
gressõ ou a qualquer outro dos poderes pwblicos a extraordinaria e 
e~druxula faculdade de depôr os governos legaes dos Estaclos ou mei!mo 
dos muni.cipios 1 

Quando o Poder Federal é chamado a dirimir um conflicto da 
ordem do que no.s preoccupa, tem por missão o "restabelecimento da 
ordem legal" e por mais discrecionaria que se entend'a ser a sua decisão 
não póde nem deve ir . ao ponto de provocar a de;;;ordem onde a lei 
foi cumprida. (~r.e importa para o caEo a quantidade ou a falta de 
qualidades dcs indivíduos posto-s em causa sob amparo deESa lei 1 

Os poderes publicas não podem julgar dos caracteres quando se 
lhes apresentam titulares de direitos garantidos por lei. l1:as a lei. é 
feita para c:-ear esses direitos, é uma lei ad-hoc, uma lei de poucos 
escrupulos, não recommenda ·aeus autores á estima publica. nasceu de 
motivos inconfessaveis, ·dizem os illustres impugnadores do parecer 
e eu proprio o frizei e aqui o repito. 

Mas, Sr. Presidente, é lei, lei votada pelo poder competente . com 
todos os requisitos con.stitucionaes, com todas a·3 formalidades regi-
meutaes, sob:-e o assumpto de sua attribnição pávativa. decretada por 
declarados motivos de ordem publica, taes como, o cumprimento de 
preceitos constitucionaes. que determinavam modificações na lei ante-
rior. Tem todos os caracteristicoa intrínsecos e extrínsecos de uma 
verdadeira lei. Como desrespeital-a 1 

Onde iremos nós buscar para o Congresso Federal o poder que 
lhe ·falta, para revogar essa lei ou qualquer outra sobre assumpto de 
exclusiva competencia do Congresw E·.stadual 1 Não ha maior defeito 
do que a falta de poder. E esse defeito pretendem os illustres Depu-
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tados que o uão seja só pelo facto 'de attingir certos e determinados 
indivíduos desta ou daquella parcialidade política? 

Os motivos extra-eonstitucionaes em que a·asentam os illustres 
Deputados a emenda de intervenção, podem servir para determinar 
acção de outras autoridades, em outra esphera de attribuições, . por 

· outros meios legaes, contra os · responsaveis pelos desmando-a, pelos 
prejuízos, pelas violencias, pelas prevaricações, pois o regimen é de 
completa e inteira responsabilidade política, civil e crimianl, expres-
samente consagrada no art. 82 da Constituição; contra os gestores da 
causa publica. Mas nem a intervenção é o meio proprio .de punil-os nem 
o- Congresso N acionai o poder competente para condemnal-os. Neste 
assumpto o Congresso só processa e julga o Presidente .da Repuhlica 
nos crimes póliticos e de respOll'ila•bilidade. 

And:am, nP.sta materia de intervenção, tão perturbados os espí-
ritos mais lucidos, tão deturpados os mais claros preceito~, que já. se 
confunde a autonomia do Estado, como personalidade política, repre-
·aentada pelos seus poderes publicas, com a sua delegação no Senado 
Federal igual para tados e sem possibilidade de reforma, com essa 
Yestimenta inconfundível que o distingue como parte componente do 
organismo federativo - com a soberania do povo estadual, parte inte-
grante do povo nacional, que na vida interna do Estado é a origem 
de todos os poderes locaes, como o é dos poderes federaes na vida 
nacional. 

Ma·s, no organismo composto de Estados federa·dos, a autonomia 
é do Estado, entidade jurídica e política que falla peia voz dos seus 
po-deres politicos, e não do povo, cuja voz se faz ouvir, lá, pelos Depu-
tados ás assembléas legislativas; e aqui, pelos representantes da Nação, 
que somoa nós os Deputados e não -os Senadores Federaes, embaixa-
dores dos Estados. 

E essa confusão de princípios e de idéas não parou ahi e nem 
mesmo sei, .Sr. Presidente, até onde irá, porque as attitudes mais 
logicas, mais claras, maÍ•3 justificaveis, são emombradas por quálifi-
cativos os mais extravagantes e descabidos. 

Dous foram os aspectos do estudo que fiz deste caso: o aspecto 
puramente jurídico e o aspecto ·partidario, as comequencias legaes do 
p:ámeiro e as inconvenienciaJs do segundo. Fui imparcial , fui justo 
e fui sincero. 

Pois bem, Sr. Presidente, a verdade é que dessas expressões, de 
que lealmente usei, para condemnar a ·aituação política do Espírito· 
Santo ... 

O SR. DrocLEcro BoRGEs - P raticando um acto de patriotismo. 
O SR. ARNOLPRO AzEVEDO - ... foram-me attribuir até ph!JnO-

menos de teratologia política, porque, ao mesmo passo que condemnava 
.a acção política de um partido, affirmava a esse partido o direito á 
permanencia no Governo. 
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Mas, como fazer de outra fórma, si dentro da Constituição tiuha 
de respeitar a autonomia do Estado, si ·dentro do regimen federativo 
não podia invadir as attribuições do Estado, sinão nos casos estrictos, 
estabelecidos na Coruati tuição ~ Não era possível proceder de outra 
fórma. 

Diziam, porém, quB, P.oder discrecionario, o Congresso como j!Jiz 
político, podia dar logar a esta intervenção, Não podia. 

A intervenção só .se justifica para restabelecer a ordem legal. 
_ Com que direito nós, Poder Federal. com o intuito de restabelecer 
a · ordem legal. havíamos de infringir a lei, para invadir as attribuições 
desse Estado? 

Era o mesmo que o jury, que é um tribunal quasi tão discrecio-
nario como o é o Congresso, quando julga casos políticos . viesse CO!l-
demnar á pena de morte, depois de abolida pela Constituição. -

Seria - dirão os nobres Deputados - illegalidade praticadf. 
pelo jury'. 

O .SR~ PAULO DE MELLO - O jury só póde absolver ou condemnar, 
de accôrdo com a lei. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - Contra o acto do jury haveria 1'C-

eurso para o Tribunal, e este Tribunal corrigiria os defeitos do jul-
gamento. 

Mas como e.~tabeleci o símile, suppondo que o jury tenha as mes-
mas attribuições di2crecionarias cl,o Congresso, isto é, que o jury poS'->1! 
reaolver os casos políticos, pergunto: · 

Seria possível que se restabeleoosre a pena de morte, por uma 
condemnação de tribunal discrecionario, como nós imaginamos que 
seria o jury, por essa comparação? Absolutamente, não! 

Não ha o que justifique esae procedimento do jury. dado que fosse 
uin poder diacrecionario. · 

O Congresso, pelo facto de não ter quem lhe tome conta.s, e~H 
qúestões políticas, póde infringir a lei~ Para decidir, deve infringil-a ~ 

O SR. DroCLECIO B()RGES - E' caso de saber si infringiria a lei 
na hypot.Cb.ese de que se trata. 

O SR. ARNOLPHo AzEVEDO - Elle é chamado a restabelecer a 
lei, não póde a pretexto ·de restabelecei-a, infringil-a, e no caso occor-
rente esta infracção iria ao ponto ·de fazer da Federação uma Repu-
blica unitaria com Presidentes de Estado nomead0o.3 pelo Congresso. 

Esta attitude, que eu entendi de meu dever tomar, em relação á 
solução do caso do Espírito Santo, é o effeito dé uma norma de con-
ducta tradicional e iuvariavel na política do meu Estado. 

O Estado de S. Paulo é um Es.tado legalista; os . seus hom('nS 
publicos teem sacrificado interesse-a partidarios á manutenção da odem 
e ao respeito ás autoridades. _ 

Haja vista o que se deu com a eleição do Marechal Hermes, para 
a Presidencia da Republica. Os políticos paulistas fizeram uma cam-
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panha como não houve igual. auxiliando -a poderosa mentalidade d{) 
Sr. Ruy Barbosa. Fomoo adversarios intransigentes do Marechal Her-
mes. No Congresso, empregamos todos os recursos e argumentos, para 
o effeito de que esta candidatura não ·fosse reconhecida; tínhamos, 
contTa esta candidatura, até o argumento da inelegibilidade, p(}is () 
candidato não era eleitor, não e.;;tava no gozo e exercicio de seus dilei-
tos ·politicos como exige a Constituição. . 

Demonstrámo.s (outros collegas e eu fizemos parte de commi·ssões 
de iuquerito), demonst1·ámos que esse candidato se apresentava eleito 
com documentos da mais descabellada falsidade. 

lYias o Congresso, apezar de tudo, reconheceu e proclamou legiti-
mamente eleito o Sr. Marechal Herines á Presidencia da Republica. 
Que fizemos nÓ!!, os paulistas? 

Pela voz -dos Sr.s. Cincinato Braga e Galeão Carvalhal, viemos á 
tribuna desta Casa e deelarámos que a nos3a opposição ao futuro. 
Governo era uma opposição constitu-cional,. que não negaríamos a esse 
Governo os meio~ de governar. 

Fizemos mais: na pratica de nossos acto.s, fomos além do que 
haviamos promettido. Cerca de um mez apó..s a .posse ·do Sr. Marechal 
Hermes na Presidencia d'a Republica, declarou-se a revolta dos mari-
nheiros; e que fizeram os políticos de S. Paulo? Pegaram armas? Ati-
raram-se á revolução? Absolutamente não. 

Votaram, nesta Camara, o estado de sitio pedido por esse GovernQ 
adversario. Fizeram mais: os podere3 publicas de S. Paulo puzeram 
á disposição do Governo legal da Republica a força armada do Estado, 
a qual esteYe em Santos, guarnecendo o porto, sob as ordens das auto-
ridades federaes. 

E' possivel que esses actoa signifiquem uma monstruosidade poli. 
tica, rep:-esentem phenomenos de teratologia política, quando reconhe-
cemos, respeitamos, auxiliamos um Governo adversario nosso? Si é 
manifestação de teratologia política o respeito á lei, á autoridade 
constituída, o meu parecer teve a qualificação que merecia, porque, 
coudemnando os. processos por que .se realizou a successão presidencial 
no Estado do Espírito Santo, concluiu acceitando a legitimidade do 
Governo Estadual. · 

Esta conducta tem sido uniforme na política do meu Estado, e 
não seria possível aq mais humilde representante· de S. Paulo (não 
apoiado~), aó pronunciar-se sobre uma questão con.sti tucional desta 
relevancia, quebrar e3sa linha de respeito á Constituição da Republi.ca. 

Que outros desrespeitem, rasgando suas bellas paginas refulgentes 
de garantias e-liberdades .sem iguaes em tO'do o mundo; nós continua-
rpmos a defendei-a como o patrimonio maior de nossa grandeza c o 
melhor monumento de nossa civilização. ( Mqc;ito beJm>· rnJuit-o bem. 
O <Jrodor é 1Yit•amente cw:npri?nentado.) 
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SESSÃO DE 12 DE -AGOSTO 

O Sr. Dioclecio Borges - Sr. Presidente, apezar de longamente 
··d·ebatido nesta Casa o escandaloso caso político do E spír i to 8anto, 
v::enho ainda uma vez occupar a preciosa attenção dos meus honrados 
.collegas, neste momento em que se vae encerrar a discussão do parecer 
.reconhecendo Presidente daquelle Estado o Sr. Bernardino J\IIonteiro, 
para que o meu paiz "fiqu'e sabendo da maneira impatriotica e fune3ta 
por que Ee resolvem as grandes questões de ordem política, neste angus-
tioso e triste momento da vida nacional. 

Antes de tudo, Sr. Presi'dente, peço licença a V. Ex. e á Casa 
para lêr um trecho do voto vencido do nobre Deputado e eminente 
republicano Dr. Barbosa Lima. 

O SR. BARBOSA LIMA - E' bondade de V. Ex. 
O SR. DIOCLECIO Bo•RGES - Bondade, não. E' apenas um preito 

de justiça que rendo a · V. Ex., asoim me expreasando, porque consi-
dero um dos mais notaveis ornamentos elo Parlamento N acionai; por-
que vejo que o caracter de V. Ex. se não dobra ás injuncções contem-
porizadoras de uma política toda hostil aos interesses supremos do 
paiz e que agora, ainda uma vez, condemn a es.aa maneira de fazer 
política, lançando uma sentença formiclavel contra a nefasta -olygar-
·chia dos Monteiros, .causadora da ruína financeira do Espírito Santo. 

O SR. To-RQUATO 1ioREIRA - E' uma recommen dação. 
O SR.' DwcLECIO BoRGEs - Demonstrando as razões do seu voto 

-vencido, disse -o grande brazileiro, depois de outras observações : 
"·Por outro lado, releva não esquecer o tremendo libello documen-

tádamente articulado no Senado da Republica pelo honrado Senador 
Muniz Freire, ex-Presidente do E :3pírito Santo, demonstrando ao p aiz 
-que o povo desse Estado tinha sido e est ava sendo victima de innomi-
naveis ladroices dos seus govemantes, impossibilitado de reagir contr a 
·O latrocínio official, por ter sido já então naquelle Estado "abolid'a 
a fórma republicana federativa '', garantida pela Constituição N acio-
nai a 'todos a:a brazileiros. · 

_Ora, a autonomia política dos Estados não é, não póde ser a -omni-
potencia dos seus governantes occasion aes contra a "livre manifesta-
ção ·das urnas", segundo -o eufemismo classico de que se valeu o Relator 
da Commi.>são de Justiça. 

A autonomia não é direito assegurado aos governantes, e 'sim elos 
governados para em cada Esta:do nomear os seus delegados temporari os 
·-que hajam de querer honradamente o producto das contribuições dGs-
tinadas aos •aerviços publicas, assegurando o pleno exm~cicio de to das 
as li-berdades características do regimen republicano. 

Cumpr& que a União, ameaçada no. seu p atrimonio , já uma vez 
>lesado pelos governantes do Espírito Santo,. restitua aos espir it o-san-
.tenses a tão fallacla autonomia política, a qual reside no p ovo, presen-
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temente, segundo o testemunho do parecer da Commissão de J u:stiça, 
substituído por um machinismo eleitoral e administrativo que é a 
negação do systema representativo, deformado e polluido pelas trafi-
cancias de grandes prevaricadores, dos quaes com propriedade disse 
no Senado da Republica o Senador Muniz ~'reire, comparando-os ao 
ciceroniano VerTes, que entrara pobre para a Silicia rica e sahira 
l'i.quissimo do Espírito Santo em ruínas. O meu voto é por todos estes 
fundamentos pelo substitutivo }:(auricio de Lacerda, emquanto não 
1·ecresce como é de mistér uma saudavel agitação vingadora que pela 
reforma da Constituição de 24 .de feverei:~·o venha libertar o povo 
brazileiro. 

1Pois, tolerar não é mais possivel um execrando systema politico 
cujos maximos .representantes officiaes 1se declaram impotentes para 
legalmente reprimir e castigar -o peculato apoiado na força e apostado 
em desbaratar o patrimonio nacional em um ambiente de corrupção 
crescente que ameaça a propria independencia e integridade territorial 
da grande ·Patria." 

Quem assim se exprime, Sr. Presidente, é um republicano que tem 
prestado grande somma de serviços á Patria. Para essas palavras pon-
deradas e ungidas de patriotismo chamo a attenção da Oamara, ne3ta 
hora em que se vae resolver a grave questão da s~coossão presi·dencial 
do Espírito Santo, queatão para a .qual, segundo >affirma o honrado 
Relator da Commissão de Justiça, não ha um remed.io na Constituição; 
a não ser este de entregar de novo aquelle arruina:do Esta-do aos m~s
mos :individu"Os que política e financeiramente o anniquilaram. 

E' de lastimar tambem, Sr. Presidente, que em face da anarchia 
que ora empolga o Espírito S1anto, se não encontre um meio de impe-
dir as depredáções e violencias de .que estão ;aendo . victimas todos 
aquelles que tiveram ·a altivez de repellir tão malsinada olygarchia. 

Homens independentes, que encaneceram nas lutas daquélle Es-
tado, por cujo desenvolvimento e prosperidade se empenharam com 
patriotismo e ardor, são agora perseguidos e torturados como li!Í sobre 
elles pezassem accusações de crimes monstruüsos. 

'Denho até repugnancia de trazer ao conhecimento da Camara, 
.Sr. Presidente, ,a .série interminavel de novas vinganças inquisitoriae.;l 
com que o jesuitismo dos Monteiros vae alijando do Espírito .Santo 
os seus melhores homens, conservando, apenas, em torno do seu Go-
verno, aquelles que :ae a-moldam passivamente ao aceno do Presidente 
para a obra de extirpação das ultimas energias do Estado. 

Assim é, Sr. Presidente, que nos ultimas dias recrudesceram as 
persegui9ões no Espírito Santo. No munici.pio de Guampary, varias 
famílias teem abandonado seus interesses e haveres, fugindo ás perse-
guições do monteirismo, .porque as autori•dades locáes,. agora, recebem 
ordens directas do ·Sr. Bernardino para não consentirem que os oppo-
sicionistas mais dedioados continuem a residir no Estado. 



- 339-

O Capitão .Antonio . Ferreira das Nevea, primeiro supplente de 
substituto de juiz federal, que alli mantinha uma casa commercial, 
foi obrigado, ha dias. a fugir com a f_amilia para a cidade de Rene-
vente, porque para isto fôra intimado pelos policiaes alli destacados. 

Não menos dolorosa foi a sorte . do Capitão .Sizenando Fernandes 
Martins, que teve ·de deixar aqu-ella cidade, á meia-noite, com 5Ua 
mulher e oito filhos pequenos. viajando, á pé, durante noite e dia,. 
para não ser assassinado pelos policiaes. 

'Ü .SR. ÀBNOJ.PHO AzEVEDO - O recurso contra os crimes desta 
natureza está no Poder J udiciario. 

O SR. DrocLECIO BoRGEs - Ainda hoje, Sr. Presidente, recebi 
um telegramma daquella cid.ade, dizendo que o.s funccionarios da 
Camara Municipal do Sr. Bernardino invadiram minha residencia e 
da.hi arrancaram as torneiras e encanamentos para que meus em-
pregados ficassem prill'ados de agll'a. 

Eis o que diz o telegramma: " ... Continuam peraeguições polí-
ticas nossos amigos. Encarregado serYiço d'agua escalou muro sua 
casa penetrando seu quintal de onde subt.rahiu torneiras e canos. -
Ajudante Procurador da Republica." 

Devo accrescentar, Sr. Presidente, que fui eu quem conseguiu o 
abastecimento d'•agua para Guarapary. com grandes esforços de minha 
parte, porque alli a agua era tão ruim que constantemente provocava 
epidemias. 

O povo, em homenagem a esse serviço, mandou construir, no jar-
dim publico, uma fonte a que deu o meu nome; entretanto. Sr. Presi-
dente, no dia em que o requ·erimento do Sr. Deputado :Mauricio de 
Lacerda cahiu, nesta Casa, fizeram alli grande fe.sta o.s prepostos do-
Sr. Bernardino :Monteiro e, como vingança mesquinha e propria dos. 
espíritos pequen0.3. damnificaram a fonte, ·arrancaram a placa que 
trazia o meu nome e a lançaram, em pedaços, ás portas dos meus 
amigos. E stes, por sua vez, foram maltratados e amea~dos em suas 
proprias residencias. 

O SR. ToRQUATO :MoREIRA - Quando o parecer fôr approvado,. 
ha de ser peior. Lato foi a introducção. 

O SR. DrocLEcro BoRGEs - Faço, porém, justiça ao povo de 
Gua1•apary. Não foram os habitantes daquella cidade que assim pro-
cederam. Essas depredaçõeb foram praticadas por meia du:zia de typos: 
descla-ssificados, para alli eiwiados ultimamente pelos Monteiros, e 
que, arvorados em chefes políticos de occasião, veem dando provas de 

. não possuir a menor noção de l'€sponsabilidade nem de respeito á ordem 
social. Os proprios governistas de hoje e que constituem a opposicãó 
anterior, cemuraram essas .scenas de vandalismo levadail a effeito pé'los 
prepostos do Sr. Bernardino. · 

No município de Santa Cruz não podem mais residir &s autori-
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dades federaes po1'que as violencias v1sam principalmente e.s:e3 func-
cionarios. 

O .agente dos correios, homem pacato e ordeiro, foi obrigado a 
abandonar a cidade, deixando acepha1a aquella repartição publica. 

O collector federal teve de fugir para a cidade de Nova .Almeida. 
para não ser assassinado. P.ara melhor conhecimento dos horrores alli 
praticados, peço a attenção da Camara para a leituTa de uma carta 
que recebi hontem do ·Coronel Neves Pedrinh::t, politico ·de honro:sas 
fradiçõe.s naquel1e município e que assistiu todas estas scenas: 

"Amigo Sr .. Dr. Dioclecio Borges _:__ Acho· me aqui e·m Santa 
Julia, corrido dos governistas de Santa Cruz. Alli, elles sitiaram 
minha casa com praças e c.apangas armadoa, durante ·seis dias e seis 
noites não consentiram que entrasse, para min·ha casa, nem agua. Os 

- nossos visinhos, pelos fundos das casas, nos mataram a sêde. Não dor-
·mimos com o grande tiroteio em frente á no·:ssa casa, ·cacetadas nas 
. portas, foguetões lançados <!O'bre o telhado, expl()dindo muitos a um 
só ten:)J)O, e, nesse ínterim, espancaram o negociante Manoel Feu:, que-
é governista, sómente por ser n1:eu parente e amigo particular. No 
dia seguinte, foi espancado em plena rua o nos.so amigo Antonio Della 
Fonte, que é guarda dos telegraphos. O espancamento foi feito por 
cinco praças de policia, com a presença do delegado que reuniu grande 
numero de homena e creanças, foTmando um grande circulo e ficando 
a victima no centro. Emquanto rece'bia as pancadas, eram erguidos 
vivas ao Sr. Bernardin<> !ifonteiro. Nessa mesma occasião espancaram 

. tambem a esposa do Sr. Della Fonte e o .Sr. João Moreira de Car-
valho> ajudante do Procurador da Republica. Não existe em Santa 
Cruz um só opposicionista cuja casa não esteja .sitiada. O agente do 
Correio foi in timado pelo Prefeito ·a retirar~se dentro de 24 horaa, 
com a família , e, antes de meia noite, os capangas arrebentaram todas 
as vidmças das casas do.s que· ainda permaneciam alli. o celebre tele-
graphista de Santa Cruz é quem está orientando os governistas para 
<> serviço de lynchamento, não respeitando nem aa famílias. Ha mais 
de 30 dias que não posso abrir minha oo.sa commercial, entregue aos 
bandidos. Os nossos ·amigos do interior do município estão tambem 
ameaçado.s e muitos já sahiram porque dizem os governiatas que, 
quando terminar o serviço ·da cidade, passarão para o cenn·o. P eço 
ao amigo o favor de ir ao Presidente da Republica solicitar providen-
cias para tantas victimas. Neste momento recebo notici·a de qu-e o pobre 
Della Fonte não se retirou ainda de ·Santa Cruz porque está de cama, 
gravemente ferido pelos bandidos do Bernardino, e já ordenou que 
vendesaem tudo que tem para deixar Santa Cruz. Do amigo grato, 
JIJsé das Neves PedrinluL." 

Em Affonso Claudio, Sr. Presidente, mesmo depois de presos, são 
~spancados, no xadrez. PS nossos amigos. Segundo uma carta do meu 
amigo Coronel Martinho Barbo3a, os Srs. Francisco Vasconcellos e 
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João Frizi~ira, que estão ·presos, foram tão barbaramente espancados 
que põem golfada.s de sangue pela bocca. 

Em S. J oão do Mtrquy, pela segunda vez, atacaram a residencia 
do pharmaceutico José Gonçalves, tiroteando-a violentamente. O nosso 
amigo Fernando Forxe, negociante, preso tambem no Muquy, apanhou 
tantas duzias de bolos que está com aa mão.s em estado lastimoso. 

Na propria .Capital do Espirito ·Santo, Sr. Presidente, repetem--se 
as scenas de vandalismo dos capangas• monteiristas. Contra o. vene-
rando Senador Domingos Vicente, cujo passado de gloriaa constitue 
um titulo de honra para aquelle Estado, foram lançadas muitas ·bom--
bas quando atravessava as ruas de Victo.ria, .sendo tambem vaiado 
pelos policiaes do Sr. Bernardino. Até o consul francez, Dr. MauTice 
Lotar, director do Banco Hypothecario, teve de soffrer as perseguiçõea 
do monteiri.smo feroz. Sua casa foi apedrejada pelos capangas que lhe 
'dirigiram toda série de improperios. 

Não me refiro aos acontecimentos desenrolados em .Santa Leopol-
dina, porque já se occupou delles o meu honrado collega Paulo de 
Mello. o .SR. ToRQUATO MoREIRA - Estão preparando a eleição sena-
torial. 

O SR. DwcLECIO BoRGEs - J ustamentê a este ponto é que desejo 
chegar. 

O illustre Relator disse que as oppo.sições deviam anegiment-ar-se 
no Estado, em uma reacção salutar, para dar comibate ao monteirismo; 
ma·s. como podem os opposicionistas levar a effeito essa reacção salutar 
si estão Eendo perseguido.3 de tal fórma qu'e são obrigados a se mudar do 
Esta:do? · 

O .SR. À.RNOLPHO AzEVEDO - Peçam garantias. 
O SR. DIOCLECIO BoRGEs - Mas não é possível essa garantia,· 

por.que em todos os municípios o Governo exerce directamente uma 
pressão geral, sem nome, inqualificavel. 

O .SR. ARNoLPHO 'ÃZEVEDO- Reconam ao haàeas-corpi!LsJ· e arma-
dos de uma sentença, si não fôr esta ;respeitada, o Governo poderá 
intervir. · · ! · · H ·!~l ! 

O SR. DIOCLECIO BoRGES - O haboos-cor~ não é possivel no 
Estado do Espírito Santo. 

O .SR. À.RNüLPHO AzEVEDO - Basta a ameaça de qualquer cons-
trangimento illega1 para dar logar ao habeM•cd.,rpU8. 

O SR. DwcLECIO BoRGEs - Evit·a a prisão mas não evita as per-
seguições e espancamentos. 

O SR. À.RNOLPHO AzEVEDO - Evita toda sorte de constrangimento 
illegal. . . 

O SR. ToÉQUATO MoREIRA - Para esse effeito, pancadaria não é 
constrangimento. O habeo.s-corpt~~iS evita a prisão, mas, si o individuo 
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· Eeria assassinado,. e, por isso, é que não volta. 

O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - O habeas-corpu;s garante ·a liberdade 
de locomoção . e residencia. . . . 

O SR. T.PRQUATO MoREIRA- .Aliás, hoje, em nosso paiz, é o menos 
que póde garantir, com a elasticidade que se lhe tem dado. 

· O SR. DIOCLECIO BoRGES - O illustre Relator está naturalmente 
suppondo que o Estado do Espírito Santo é . dirigido pelas mesmas 
normas .que o de S; P-aulo. . 

· O SR . .ARNO:F.PHO AZEVEDO - As unid-ades da Federação são todas 
iguaes. . 

O SR. BARBOSA LrMA - Foi talvez o maior erro da Constituição. 
A symetria foi o maior peccado do legislador constituinte: o conhe.-
cimento real da vida substituído pela ficção. 

O SR. · DrocLEcro BoRGEs - Nãó ha um só municipiü no Estado, 
d~ onde não cheguem diariamente noticias . ·de perseguições terríveis 
exeraidas pelo GoveTnO do Sr. Berna.rdino, Governo que aind•a não está 
reconhecido. 

O SR.· ToRQUATO :MoREIRA- Vamos vêr o que se fará ·aos empas-
telladói~s do jornal O Centro. · 

O ,SR. PAULO DE N ELLO - Estão fazendo o inquerito sem deixar 
que os nossos amigos deponham; Acabarão provando que nem existia o 
jornal!! · · · . 

O SR. DrocLEOIO. BoRGES - Não pretendo discutir este ponto que 
já foi largamente debatido nesta Casa. 

O honrado Relator, Sr. Presidente, veiu em ·auxilio do meu pen-
samento, no caso do Espírito Santü, si bem que ten'ha discordado, 
quanto á formula, relativamente á conclusão. · . 

· Lendo um ·magistral artigo do illustre jurisconsulto Dr. Thiers 
Velloso, publicado no Imparcial, encontrei observações tão precisas 
que podem responder perfeitamente aos argumentos do hünrado Rela-
tor; e, por isso, peço a attenção da Oamara para o que nelle se contém: 
· · "O caso é original; mas ninguem poderia prever que um Estado 
chegasse a um nível tal de corrupção, que tivessemos de assistir ao 
Par~amento da Republica constituidü em plenario, para julgar da 
immoralidade patente, · abrigada sob as roupagens solemnes de um sys-
tema leg.al; 

Para novos casos e não previstas hypotheses, p,orém, a jurispru-
dencia política, como· a judiciaria, tem de crear novos arestol3, e a sua 
acção será sempre salutar e efficaz, desde que ás suas decisões presid•a 
ü criterio da moral pU'blica ou particular, escla.recido pelos dictames 
do ·bOm "enso e de uma bôa· cultura mental. 
. ·.-Uma vez que o Congresso da Republica 1-esolvesse, no livre exer-
cício de .suas sober:anas attribuições ser ü acto deshonesto do Governo 
do Est;ado offensivo, como é inquestionavel, dos princípios cavdeaes do 
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régimen federativo, estava justificada a interferencia <lo Governo da 
U I;Üão nos negocio,;; locae&, sem necessida<le de réeorrer á immensa 
bagagem dos constitucionalistas ,alienígenas, que escreveram sob -a 
impressão de outros phenomenos, estimulado,s por <lifferentes tenden-
c~as e orientadGs por diversos sentimentos. 

Nós brazileiros temos, em um gráo demasiado, a preoccU'pação do 
precedente, e· o. véso de .querer sempre indagar si em outras terras já 
se deram casos semelhantes, e como lá os remediar-am; e quando não 
oa encontramos, em regra, resolvemos deixar sem solução o nosso pro-
blema. . . \; , ~ l 

Não .se preoccuou com isso a grande :raça, cujos singulares poderes 
de iniciativa organizaram a maravilhosa civilização neo-britannica, 
que floresce na America do N()rte. Elaboraram a sua Constituição 
de •accôrdo com as suas energicas tendencias de Irberdade e ·autonomia, 
e operaram um admiravel desdobramento dos eeoo principias consti-
tucionaes, á <msta exclusiva de .seu lucido bom senso pratico, empe-
nhado na conciliação <la mais ampla liberd'ade com a mais rigorosa 
moral social e política. 

E' inutil procurar, por exemplo, nas decisões de Marshall, essa 
estupenda carga de citações, com .que é costume, entre nós, opinar em 
assumptos de que difficilmente se encontram semelhanças na historia 
das mais corrompida-a communi<lades dos tempos modernos. 

· Raras vezes a verdade logiea tem sido mais deshumanamente tor-
tU'rada <lo que pelas desalmadas tenazes da inexoravel argumentação 
do muito illustre Sr. Arnolpho Azevedo, no parecer da Oamara sobre 
o Espírito 8-anto, que admira vermos subscripto por tant-as ;selectas 
mentalidades. Sentimos não .poder fazer delle uma analyse minuciosa, 
para mostrar que com al~ns leves retoques, pequenos córtes e duaa 
oú tres pinceladas, preata-se a concluir tanto pelo archivamento da 
indicação, quanto pela intervenção no Estado. 

Pelos argtrmientos do illustre parlamentar, o unico requisito e a 
unica virtude necessaria ao acto legislativo, para tornar-se em lei, 
reside total e exclusivamente no haver elle, . depois .de real ou appártm-
temente mexido .e remexido em tres discussóe-3, de passar ao fôrno da 
sancção nas fórmas do Regimento. . 

_De modo que; si o Congresso Estadual votasse e o Executivo sanc-
cionasse, a titulo de subsidio, ou mesmo :aem titulo, que a metade das 
rendas do Esta<lo seria honesta e fraternalmente distribuída entre oa 
Deputados vot-antes e ·Ó Presidente i9anccionante, o eminente Relator 
declaral-o.JJ.ia muito constitucion-al, uma vez que ao artefacto não fal-
tava um só dos temperos e condimenro:a regimentaes. E ahi estava uma 
fritada legislativ-a irreprehensivelmente caroavel do bom paladar d'os 
mais exigentes sybaritas constitucionaes. 

De facto, S. Ex. folhearia a Constituição da &publica de ponta 
a· ponta, e embalde procuraria um artigo ou paragrapho que pr()hi-



344 

bisse aquella exqmslta especie legislativa, como não encontrou ahi 
um :ao p.ceceno, que conaemnas3e a prorogação do mandato para ga-
rantir a certo cidadão a posse do poder. . · 

Si QS constituintes O.E) 91 desconfia.ssem de qu~, vinte e poucos . 
annos depoi.s, haver-se-hia de raciocin·ar por esse teor, teriam ao art. 11 
àa nossa Carta Política, onde se véd.a aos Estadoa, como á União, 
prescrever leis retroactivas, accrescentado, para uso e gozo da her-
meneutica con.stitucion·al do Sr. Arnolpho Azevedo e seus sequa·zes, 
mais esta monstruosidade: que igu:almente não lhes era licito pres-

;. crever leis imJTij()ra.es. · 

Buppunham ·esses ingenuos constituintes que, estatuindo a obri-
gação o.e cada Estado reger-se pela sll'a Oonstituição e pelas sua;a pro-
prias lwi.s (art. 63), seriam considerados como fóra da Constituição 
da Republica, rebeldes aos seus dictames e paasiveis de iuterferencia 
dQ Po,aer Federal, aquelles Estados que, em vez -de se regerem por 
leis pas3assem a governar-se por 'TW1"TY/Jll.<: eivadas da ma~a calva immo-
ralidade. 

Eis o infernal leito de martyrios, onde o Procusto da Commissão 
de Justiça, da Camara, desarticula por todas as juntas a desventura da 
logica, entregue indefeaa ·aos instinctos selvagens e ao cannibalismo 
das suas desnaturadas faculd·ades de argumentação. 

O raciocínio, porem, ainda qu~ inteiriço, sadio e quasi irrefra-
gavel, como o· do Sr. Ruy Barbosa, é uma arma -de que se não deve 
abusar, pois OS seus excéSSO.S vão dar ás vezea DOE mais destemperados 
absurdos, e mostrar qu-a elle, afinal,. não pas·aa de um artifício, como 
aliás quasi tudo o que é producção humana. 

Não me refiro ao nQme do grande brazileiro sem as reservas de 
admiração e reapeito devidos ao maior, .sob todos os aspectos, dos raro11 
vultos aetuaes, que se alteiam, não s6mente no campo da política ou 
do direito, mas em todo o vasto e complexo sc<mario da P atria. · 

O · extenso parecer do eminente constitucionalista, s01bre o acto 
do Congresso Espirito-santen8e, vae acabar até na justificação . da 
perpetuidade do mandato legislativo. 

Porque si o Congresso, que prorogou os seus poderes, tomasse 
umas tantas providencias, innocentes como a prorogação do seu man-
dato, eni face das quaes o Congresso successor ficasse indefinidamente 
impedido de .se installar, nunca mais o mandato desse Qutro terminaria 
den-tro da formula do Sr. Ruy Barbosa, de que o mandato dura até 
a installação da legislatura posterior. 
· Acredito que o preclaro Senador bahiano afinal daria como incon-

stitucionaes ·essas providencias, por mais .sérias que fossem as suas 
exterioridades de legalismo, afim de pôr termo, com a sua aütoridàde 
de consummado colliltitu'Cionalista, ao abaurdo, que justificou,. 'do man-
dato popular interminavel, ·no regimen 1·epublicano. . 

T:eria que appelliLl' para a falta de bôa fé e de mo-ralidade nos 
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intuitos ·deseas medidas legislativa~, apezar de todas as suas apparen-
cias de legitimidade. . 

Muitos actos inconstitucionaes e iUegae·a pode haver . e ha de 
haver por ahi toleraveie, por não terem sido praticadO'a com intuitos 
immoraes, sinão por ignorancia, inadvertencia, ou mesmo por nobres 
inspirações. O bom senso. neste caso, ensina a desneces·3Ídade da difficil 
applicação dc.s mais delicados e complexos apparelhps do systema, para 
declarar nullos e corrigir o.s effeitos a actos, que afinal não foram 
p::-ejudiciaes. quer â Nação, quer á sociedade. 

Actos ha, porém, in·eprehensiveis no ponto de vista do formalismo 
iegal ou legislativo, e ·que, entretanto, são inspiradoe pela mais diabo-
lica das concepções, na deebragada immoralidade dos seua secretos 
intuitos. 

Contra estes são licitas todas as innovações na processuali.stica 
judiciaria ou política, porque constituem medidas indispensaveia de 
defesa social. · 

Não foi certamente obedecendo a diversa orientação que. os dous 
maiores monumentos de sabedoria jurídica, no direito ·privado con-
temporaneo, os codigos civis allemão ·e suisso, puzeram expres.:;amente 
a bôa· fé como um dós requisitos imprescindíveis de todo ·a sujeito 
activo ou passivo de direito. 

o prcigreeso desenvolveu a argucia e a penetração dos e·apiritoo, 
tanto para o bem, quanto para o mal; muitos a c tos jurídicos, cuja 
ignora:da origem ~ f'ilia a uma rematada má fé, apresentam-se impec-
caveis no ponto de vista da lettra morta dos textos legaes, si o julgador 
não puder, nessa hypothet:e , invocar o Tequiaito essencial da bôa fé, 
pára obedecer .á lei céga tem de p1·oferir um julgamento de evidente 
e clamorosa injuetiça - ffurrvmu;m jus, summa inj71Jl"ia. . 

O certo é que immoralidade do acto do Governo Estadual, que 
prorogou o mandato do Congresso. para entregar o poder a quem lhe 
conviesse, s.e demomtra em qu:atro palavras triviaes a qualquer intel-
ligencia, nada, pouco ou muito esclarecida, porque se impõe pela sua 
propria meTidiana e inoppugnavel evidencia. Ao passo que; para esta-
belecer a theoria da sua constitucionalidade, foi mistér implorar do 
peregrino talento do maior do.s conatitucionelistas americanos um pare-
cer, que occupou oito columnas do J orn,al do Com/in.eri'cÍXJ. 

Só ·um numero muito restricto dé estudiosos, habituados a dila-
tadas locub.~ações, póde acompanhar o fio dos Eeua raciocínios, em um 
barathro quasi inextrincavel de subtilissimos argumentos, ·em um laby-
rintho de deducções; eni um dedalo de syllogis:rp.o.s, a cuj~ sahida niuitb 
poucos lograram chegar. mais fa·s.cinadoe da factura da expo·aição, que 
convencidos ~a proeede~cia da dout rina. . . 

E o motivo de ser tão facil a toda gente explicar e comprehender 
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aquella imm.oralidade, e tão difficil a sua demonstração da. sua consti. 
tucionalidade, consiste, como diz Camões, em 

: t • 

Que com claro juizD póde vêr-se 
Que faeil é a verdade de entender-se. 

. Da assídua, attenta e proveitosa leitura que, wmpre com a maior 
admiração, tenho feito e refeito, das grandes producções do eminente 
compatriota, ficaram-me ensinamentos, que DWJ.Ca mais me esqueceram 
tal a sua profU'Dda, .crystallina e incontrastavel sabedoria. 

·Uma dessas memoraveis lições ensinava D seguinte aphorismo, que 
reproduze de cór, pelo que não fio muito da fidelidade te:l>ct;ual da 
citação: "Mais vale um ignorante em bW!ca da verdade, que os ·dete 
sabios da Grecia ao serViço de um partido." _ 

. Eis por que assim me animo a emittir estes conceitos acerca de 
um parecer sobre direito publico, do mais autorizado dos nossos consti-
tU'cionali-atas, que reputo ao mesmo tempo a mais robusta e erudita 
mentalidade das duas Americas. 

O que siuto e lamento do fundo de alma é que um systema elei-
toral, que extinguiu a fiscalização das ~Ieições e instituiu outros prin-
cípios, rasgadamente anti-republicanos, não tenha revelado á analyse 
magistral do mai.s fulgurante genio -do liberalisn:w nacional Einão o 
·segredo, que ningu-em lhe pudera descobrir, -da sua mysteriosa, incon-
siste:iJ.te e problematica constitucionalidade ... Magisf:er dJixifJ. ·· 

· · Escrevendo estas observações, não tive em vista servir á política 
do meu partido no Espírito Santo, nem para issó abusaria da distincta 
hospitalidade das brilhantes columnas d'O l'TI"Up'O-rl7ixJ,l. 

A propria theae da immoralidade da situaçãó e das leis daquelle 
Estado, não a estabeleci; tomei•a do parecer da Camara Federal, do 
Sr. Presidente da ·Republica e dos homens de responsabilidade, a quem 
tenho ouvido a es.se respeito, nesta Capital. . 

O meu intuito foi expôr o meu ponto de vista jurídico, contrario 
á ··opinião da irremediabilidade do mal em nosso regimen, affirmada 
por esses mesmos homell'a para nos negarem a intervenção. 

Os políticos podem opinar em direito como quize:rem, mesmo por-
qu~ a -disciplina jurídica, manipulada e interpretada por elles, reveste 
quasi sempre a apparencia da maior e da mais monstruQsa das aber-
rações. -

Mas parà juri·atas inÍparciaes, de multa ou pouca autoridade, não 
pôde deixar de ser ponto de _ fé , que até as mais grosseiras fórmas de 
_governo dispõem de recursos para subjugar a deshonestidade; ainda 
mesmo encoberta e insidiosa, quanto mais as fórma:a aperfeiçoadas do 
regimen federativo, para reprimir á immoralidade, que campeia ria.s 
suas mais publicas, nocivas, insolitas e descompostas manife-stações." 

.Sr. Presidente, o artigo qu'e' acabo· de· Iêr é uma deasas sá'bias 
lições de direito que, . pela sua propria natureza, merece o estudo· de 
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todos aquelles ·que se intere~sain pelo desenvolvimento da nossa cultura 
politico-1juridica, porque constitue um energico protesto contra : ~- vJ.?-
lação dos direitos postergados. · . · . 

E' de lamentar, · entretanto, Sr. ·Presidente, que esse eloquente 
brado em pról da moralidade das nossas leis, não tenha encontrado 
agasa}ho nesta Casa, onde, infelizmente, Q caso do Espírito Santõ vae 
ser resolvido de -accôrdo com os interesses exclusivamente políticos do 
momento. flagrante prejuizo para o·s sagrados interesses nacionaes. 

Sr. Presidente, o caso do Espírito Santo -é UIJ?- caso extra,ordinario 
e sem exemplQ na historia política -de·ste paiz. · · · 

O SR. ToRQUATO. MoREIRA - Exactamente; o caso é· tãó extraor-
dinario que provocou da parte de um homem como o Sr. Wencesláo 

· Braz uma v<Mia naquelles termos; é tão extraordinario que·· provocou 
aquella manifestação excepcional do Sr. ,Presidente -da Republica. ·. 

· O iSR. DIOCLECIO BoRGEs- O honrado Relator da CommissãO de 
Justiça reconhece que a prorógação do mandato é um caso immoràl. 
Como, pois, se póde CI"ear a lei para uma •situação immoral? 4- este 
respeito, S. Ex. declarou mesmo o seguinte ('lê): "T:Odos sabem que 
o ex-Presidente Marcondes foi ao poder pelas mãos do seu -antecessor 
e que o actual P -residente legal teve sua candidatura apresentada em 
manifesto · assignado pelo .Sr. Marcondes. Appar-ecend·o divergencias 
sobre a escolha e temendo a íivre manifestação da: opinião eleitoral 
do Estado, garantiu...se o reconhecimento do candidato official, votando 
o •Congresso uma lei eleitoral ail-hoc, em virtude da qual ficou reser-
vado aos proprios membros desse Congresso o actQ supremo e inappel-
lavel da investidura política do Preoidente do Estado. Como eXBmplo, 
não é digno -de imitação e applausos." 

'Emfim, Sr. Presidente, seria ocioso discutir . ainda este assumpto 
que a Nação inteir'a conhece, como tambem plenamente Teconhéoo que 
o's detentores do poder, no Estado do Espírito Santo,· são olygarchas 
que se teem enriquecido á custa dos cofres publica-s. 
· E a C amara, votando <> parecer da Commis-são de Justiça, vae 
diier ao paiz que não ha remedio para a continuação desse mal! . 

Remedio existe, .Sr. Presidente, mas, a grande questão é _que, no 
momento actual, não con~m applical-o ao caso do Espírito Santo. 

Passando a outra série - de ·o.bservações, ·S:r. Presidente; venho 
trazer ao conhecimento da Camara outros factos que se veem juntar 
áquelles · que · teem -sido narrados nesta Casa e que teem por fim de-
monstrar novos aspectos da deshonestidade com que agiu no Governo 
o -Sr. J eronymo Monteiro. 

Sr. Presidente, o :Sr. Marcondes de Souza, quando Presidente, 
nomeou fiscal da E~preza Industrial do Espírito Santo, que explora 
a usina assucareira do valle do Itapemirim, ·o engenheiro F lorentino 
Avide.s, casado com uma irmã do Sr. Jerori.ymo Monteiro. Esse enge-
nheiro, distincto e de caracter digno, ( apoiad<Js), exa~nando ·a escri-
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pturação da referida empreza, VBrificou que o guarda-livros , fazendo 
as contas de despeza com a constru:cção -da usina e comparando-1a·s com 
a importancia recebida do Banco Hypúthec~rio, constatou uma diffe-
rença de mil e tantos contos, que não sabia em que tinha. sido em-
pregados. 

O SR. PAULO DE MELLO - Isto está na Mensagem do Sr. Mar-
con·des. 

O SR. To·RQUATO MoREiRA - E aquelle bôbo. dizendo tudo . isto 
nas Mensagens, ainda achou bom, para substituil-o, um dos Mon-
teiros. · 

O SR. DrocLECro BoiRGEs - Foi sciente deste· facto o director da 
empreza, que aconselhou o gu·arda-livros a que distribuísse essa impor-
tancia pelas diversas verbaB. Quer dizer que, mil e tantos contos des-
appareceram, assim, sem se ·aaber como, de.shonestamente. 

E é deste modo que teem sahido dos cofres publicas os dinheiros 
do E3ta·d:o, Eem que até hoje se prestassem contas. · 

Preciso narrar á C~tmara. Sr. Presidente, outro facto cuja gravi-
dade merece ser denunciada. · Quando o Sr. Jeronymo Monteiro deixou 
o Governo do Espírito 'Santo, escreveu um volu.moso relatorio cheio 
de- photographias e de cou:sas fantasticas referen-tes a inaugurações de 
serviços que não existiam e solicitou do Congresso Estadual, por inter-
media de uma lei. a approvação desses actos. Ne.sse tempo era eu 
Vice-P::-esid~nte em excrcicio daquelle Congre.sso. Na occasião eri1 que 
estava Eendo discutido o caso a que me venho referindo, o Sr. Mar-
condes decla-rou-me que absolutamente não sanccionaria a lei em 
questão, porque seria pactuar com os act.os illegaes da administraçãó 
do 1Sr. Jeronymo Monteiro, reconhecendo-os como legaes. 

Essa resolução presidencial causou· grande mo_vimento e agitação 
no Congresso do Estado. Os parentes do Sr. JE)ronynio interessaram-se 
para que áquella lei fos·se sanccionada. O Sr. Marcondes, porém. relu-
tava em não sanccional-a. Esperava.-se até um rompimento, quando por 
fim, os Monteiros. que não brigam com os governantes, tiveram de 
submetter-3e passivamente á vontade do Presidente. 

A lei não foi sanccionada, c como, pela Constituição, isso cabia 
ao Presidente do Estado, inventou-se uma promulgação da lei pelo 
pr?prio Oong_resso sob o fundamento de qu:e o 1Sr. Marcondes não a 
qu1zera sanccwnar. 

O ·SR. BARBOSA LrMA - Não a remetteram ao Presidente do 
Estado? 

O SR. DrocLECIO BoRGES - Não a _remetteram; entenderam que 
o Congresso por si podia sanccional-a, sem as fonnalidades consti-
tucionaes. · 

· Sr. Presidente, o Sr. Jeronymo :Monteiro .sabe perfeitamente que 
eu conheço bastante todos os . actos criminosos da sua administração, 
porque não igno:·a que ·privei intimamente · com o ·_ Sr. Marcondes, 
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quando era este •Presidente. Si nã.o trago ao conhecimento da Camara 
e do paiz outras tantas accusações, é sómente porque me foram ellaa 
confiadas na qualidade de amigo particular e desEe modo não me 
assiste o direito de revelar o qu'e me foi dito em confiança, na inti-
mid'ade, pelo ·Sr. Marcondes, com quem mantenho e cultivo as mesmas 
relações de amizade. Entretanto, Sr. Presidente, são tão terríveis as 
accusações, são tão graves os crimes ainda encobertos, que eu tenho 
·a certeza absoluta de que si fossem os mesmos trazidos ao conhecimento 
da Nação, o povo ajustaria contas, -então, directamente, com o insa-
ciavel delapidador -da fortuna do Estado. 

O SR. PAULO DE MELLO - No dia em que o povo se convencer de 
que é o ·soberano e não as autoridade-a que o governam. 
· O SR. DIOCLECIANO BoRGES - Ainda assim, a Camara e o paiz 

estão convencidos de que na administ ração do Sr. J eronymo verifi-
cou-se de facto toda essa série de deshone.stidades denunciadas nesta 
Casa, com documentos irrefutaveig; e, (co usa notavel!) nenhuma voz 
fe levantou em defesa do accusado!!! Nem o proprio Sr. Jeronymo 
tentou defende:·-fe! ! ! D'C· quando em vez, a titulo de defesa., manda 
que anonymos inaultem, pela imprensa, os repre~entantes da. Nação, 
porque elle não tem a coragem p:-ecisa para atacai-os de frente, ás 
claras, como fazem os homens de bem. E~conde-.se de traz do .fóco, faz 
o ataque traiçoeiro e, depois. vae rezar pela alma da victima, porque 
o Sr. Jeronymo é catholico, dos qr.:a suppõem que Deus é um eterno 
perdoa-dor de crimes. 

O SR. PAULO DE MELLO - E catholico praticante. 
O SR. DIOCLECIO BoRGEs - Eu mesmo, Sr. Presidente, fui uma 

das victimas dessas covardias anonymas. 
Foram publicadas em alguns jornaes desta Capital certas accusa-

ções á minha pessoa. Para que ellas porém, fossem verdadeiras, seria 
pr~ciso que eu tivesse ·~escido ao nível moral em · que permanece o 
Sr. Jeronymo Monteiro. 

· Tenho em mãos os documentos incontestaveis que não sõmente 
constituem a cabal defesa da minha reputação, como tambem concor-
rem para firmar a torpeza dos meios empregados pelo Sr. Jeronymo, · 
quando pretende accwsar homens que o atacam com sobranceria e 
altiv-ez. 

Es.~ea -documentos, Sr. Presidente, são sufficientes para levar á 
Cama:·a a certeza de que os homens sérios e.stão muito ·distantes do 
insaciavel devorador de apolices. 

O conde papalino . em artigo anonymo que escreveu contra mim, 
disse que eu, na qualidade de funccionario publico, procurei subornar 
mem swbalternos. Flagrante decepção para o Sr. Jeronymo, Sr. Pre-
sidente, porque a~ hoje nunca exerci cargo algum publico, estadual ou 
federal, nunca recebi dos . cofres publicas importancia alguma; a não 
<c r a titulo de . subsidio, como Deputado estadual e agora federal. 
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Com relação ao caso da firma Borges & Comp., que o Sr. Jero-
nymo procuTou interpretar de m~meira capciosa e ridícula, ()Om o ~~m 
de accusar-me, a Oamara· terá conhecimento do meu modo de agir, 

-ouvindo a leitura que. v-ou fazer de uma carta do illustre · jurista 
Dr. Aureliano Mourão ... 

O SR. To.RQUATO MoREIRA - E qu'e foi citada no tal artigo con-
tra V. Ex. 

O SR. DrocLECIO BoRGES - ... em .respqsta. a uma carta que 1ib.e 
dirigi, nos €eguintes termoa: "lllmo. Sr. Dr. A. Carvalho Mourão. 
Saudações. Lendo nos "A pedidos" do Jo'f'71.11,l do Oolmmklrcio, de 16 de 
maio proximo findo, uma carta que se diz por mim -dirigida a V. S. 
em 19 de junho de 1899 e na qual eu lhe fallava em comprar 
alguns funccionarios para facilitar negocias do meu interesse, peço 
a V. S. o especial obsequio de responder-me de-clarando si, de 
facto, dirigi a V. S. semelhante carta, assim como será favor dizer 
tambem, como socio que foi da extincta firma Borges & Oomp., qual 
o meti procedimento na qualidade de socio da mesma e si consta a 
V. :S. que tenha <~ido dada contra mim alguma sentença. Rogo a V. S. 
o obsequio de autorizar-me a fazer da suá resposta o uso que entender. 
Rio, 13 de junho de 1916. - Dwclecio Borges." : 

A re.sposta do . Dx. A. Mourão é a seguinte : "Exmo. amigo 
Sr. Dr. Dioclecio Borges. Saudações. Reapondendo a carta supra, de-
claro que ás minhas mãos não c-hegou a carta a que V. Ex. se refere, 
que me parece apocrypha, não só por conhecer o caracter de V. Ex., 
como porque não dependia de empregados publicas a solução do ne-
gocio. Nessa occasião já -havia a autoúdade competente. o delegado 
fiscal, feito em processo reglrlar, a concessão a Borgea & Oomp. das 
marinhas confrontantes a €eUs terrenos.· O acto do Ministro, suspe.n-
dendo a entrega do titulo, foi uma violencia que seria reparada por 
sentenga judicial, que nos serviria ·de titulo. Por se oppô.r o socio 
Britto a que ·ae inicias..'!e a. competente acção judicial, unico caminho 
que éu aconselhei seguir-se, e, verificando que os negocias da sociedade 
se afastavam da minha orientação -juTidica, retirei-me da flOciedade, 
muito antes de· proposta por Britto . sua dissolução. Durante o tempo 
em que foi sacio dessa firma cumpriu V. Ex. com zelo e couecção 
seus deveres sociaes. Póde V. Ex. fazer desta o uso que lhe convier. 

· Reitero os protestos de estima e consideração. Rio, 15 de jun'ho de 
1916. - A:wneliano Mourão." 

Assim se destroem, Sr. Presidente, as infamias que o Sr. Jero-
nymo Monteiro ma'!lda publicar nos jornaes contra os homens . que o 
não temem. 

' Para se fazer uma idéa dos meios imaginados pelo ~udacioso ca-
luí:n.ni.ador, ·basta que se diga que elle chegou ao ponto de subscrever 
os referidos artígos com a assignatura de um tal Sr. José Joaquim 
Rodrigués Brandão, ·fallecido ha muitos.' annos em Guarapary. · 
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O SR. TORQUATO MoREIRA - Apezar disso, foi ainda na ultima 
eleição, um dos ·eleitores do ·Sr. Bernardino Montéiro, em Guarapary. 

O SR. DrocLECIO BoRO:ES - Tenh<> em meu poder .a certidão de 
obito desae individuo, que é fallecido ha 12 aJ].nOS, e cuj(} teÔr _é O 

seguinte: 'T" • • • 

"Francisco Ramal'hete Game-iro, <>fficial j:n,terino do Registro Civil 
de Casamentos, Nascimentos e· Obitos, -desJ;e: :iirimeiro districto e séde 
desta cidade de Guarapary, por nomeação na fôrma da lei, etc. Cer-
tifico, por me ser pedido verbalmente, que, revendo os livros de regis-
tro de obitos existentes em meu ·poder e cartorio, em um delles, sob 
numero cinco, ás folh11;s trinta e sete verso e trinta e oiw, consta o 
regi-stro de obito da fôrma e teôr ·seguinte: Numero sessenta e seis_. 

·Aos quatro -dias do mez -de julho do anno de mil novecentos e quatro, 
nesta cidade de GU'arapary, Estado do Eapirito 'Santo, compareceu ·em 
meu cartorio o· cidadão Alexandre Rodrigues Brandão e declarou que 
hontem, ao meio-día, nesta cidade, falleceu 'de morte natural prove-

. niente de hydropesia, José · J. Ro•drigues Brandão, de setenta e cinco 
annos· de idade, mais {m menos, lavrador, natural e :residente deste 
mimicipio, ca·sado com D . . Bellarmina Maria ·da Conceição. Falleceu 
sem testament~ e deixou s.eis filhos legitimoa, o primeiro de nome 
J oanna. de quarenta annos; o segundo, Manoel, de trinta e oito annos; 
o· terceiro, Maria de trint-a e cinco annos; o quarto, Cecilia, de trinta 
e doU's annos; o quinto, Alexandre. -de vinte e nove anuas e o sexto, 
Sizenand"O, de vinte e seis annos de idade, cujo finado vae sepultar-se 
no cemiterio ~ublico desta cidade. E para conatar lavrei e&te termo 
em que assigilo com o declarante. Eu, Benedicto dos Santos Trindade, 
official do Registro, assignei. - Beneàlict.o dos &mitos Trinifaxl». -
Akxan.d-re &drig'Ues Brruruliía. Era o que se continha em o referido 
termo de onde bem e fielmente extrahi a presente a cujo original me 
reporto e dou fé. E eu, Fráncisco Ramalhete Gameiro, 'official inte-
rino do Registro Civoil; a transcrevi e assigno. - Capivary, ·Vinte e 
·quatro de junho de mil novecentos e dezeseis. - FrfliTI,CÍSCQ R'01m1J,lhete 
Ganrue!iro, official interino do Registro Civil." "Reconheço a· fir:ina 
retro como verdadeira de Francisco Ramalhete Gameiro, do . que dou 
fé. Gu-arapary, vinte e quatro de junhó -de :inil novecentos e dezeseis. 
Em testemunho da verdade, Man4;l Fernmnkles Lima. 

-8r. ··Presidente, esse accusador incorrigível, na faina ingrata ile 
cah}~niar ?S h_omens de bem, vae até ao fumió das sepultur-as. revol-
VellHo os tumulos, para depoia transporta·r ás columnas inamolgaveis 
da imprensa a dupla vilania de uma calumnia -- á minh·a pessoa e do · 
desrespeito ·á memoria de um pobre morto. -· · 
· Mas, Sr. Presidente, o Sr. JeronynÍo Monteiro não receiou lev-ár. 
a sna oU'sadia ao ponto de dizer; pela imprensa, que existe contra mim 
um proce!;ao por crime inafiançavel . Tão superior me considero ·a. · 
essas miserias, que pensei em não ser preciso defender-me dellae. 
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_·Aproveito, porém, a opportunida.Je de achar-me na tríhuna, para 
lêr á Camara uma certidão relativa- ao . tal crime, que só existe ou 
existiu na imaginação do Sr. Jeronyrmo. Eis o meu requerimento· e a 
respectiva certidão: 

"lllmo. Sr. escrivão da Quarta Vara · Cível. Dioclecio Barbosa 
Borges precisa, .a bem de seus direitos, que V: S. se digne certificar 
si, dos autos n. 2. 425 da di.saolução da firma Borges & Comp., que 
tinha nor "fim a exploração de areias monazíticas, consta alguma sen- . 
tença ~ondemnando o supplicante por crime ina.fi.ançavel ou de outra 
qualquer especie commettido como socio da referid·a firma, como tam-
bem precisa que V. tS. lhe dê por certidão o teôr da sentença proferida 
nos mesmos autos e pela qual foram adjudicados ao supplicante todo·a 
o.s bens e direitos da referida firma. Rio, 11 de agosto de · 1916. -
Di.oc~ecio Barbos1a Borges." · ~ · 

"Certidão - Olympio da Silva P ereira, serventuario vitalicio do 
officio ' •de escrivão da Qua·rta V ara Cível desta cidade do Rio de 
Janeiro, etc. : Certifico que revendo em cartorio os autos de "liqui-
dação" eni · qc.e é supplicante José ·Joaquim Alvea de Britto e são sup-
licantes o Doutor Dioclecio Barbosa Borges e Anni·bal Barbosa Borges. 
oolles consta cóm referencia ao pedido retro, () seguinte: Quanto ao 
primeiro item: Da sentença: e accórdãos lavrados nos referid<>s autos 
não consta ter o supplicante·Doutor Dioclecio Barbosa Borges sido con-
demnado por crime inafiançavel nem de outra qualquer especie com-
mettido como socio da firma Borges & Comp. Quanto ao. segundo item: 
O teôr da éentença pela qual fora-m a•djudicados ao .supplican~ todos 
os bens e direitos da referida firma é o ·seguinte: V'ílstos os autos: 
Julgo finda a liquidação da firma Borges & Comp. e !l.djudico todos 
ós bens e direit<>s da mesma ao socio Doutor Dioclecio Barbosa Borges, 
cessionario de todos oa ~;ocios, para <>S devidos e legaes effeitos, pagas 
as custas. :Rio, :Onze de setembro de mil novecentos e on'l!le. - Joá/J 
Radrigues da Costa-. Era ·o que se continha em a sentenç!l. aqui bem 
e fielmente transcripta e aos referidos autos me reporto, do_ qu~ dou 
fé nesta cidade do Rio de Janeiro. aos .doze de agosto de mil novecentos 
e · dezeseis. Eu, Olympio da Silva ·P ereira, escrivão, o sub~Jcrevi e 
assigno. Rio. 12 de agosto de 1916. - OlyJmpi.o da St1v.a Per.eit'!l.'' 

·Sr. Presi·dente, sinto-me satisfeito em poder tão claramente rebater 
as accusações com que o Sr. Jeronymo Monteiro julgou possiver man-
char a minha reputação. ' . . ~ 

O SR. PAULO DE . MELLO- Accusações que V. Ex. odestruiu \ com 
a maior facilidade. (Apoiados.) 

O SR. DrocLEcro BoRGEs - Essas accusaÇões ,sel"Viram apehas 
para fundamentar a certeza de que os homens, que só elle ataca, defen-
dem-se cabalmente com pouco tral>alho, ao passo que elle, accusado 
por todos, nunca se defendeu. · · . 

En't:retanto, Sr. Presidente, elL como simples brazileiro,· desejaria 
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immenso que o Sr. Jeronymo fize.;;se o me;:mo que estou fazendo: venha 
o conde a esta tribuna ou á impren-sa, defender-se das g;avissimas e 
innumeraveis culpas de qu'<' é accusado ! Venha limpar o seu nome, 
com altivez, sem o recurso dos ataques anonymos, claramente, do-
cumenta.clamente, para que, lá fóra,. não pareça que um repre:::entante 
da Nação, ta·xado de deshoneato pela opinião publica, nenhuma expli-
cação dá que o justifique pe:ante o paiz. 

Porque, accusado dos mais graves crimes qu'8 se póde praticar 
como gr.:::tor dos negocias publicas ·Je um Estado, conserva-se elle silen-
cioso, afastado da Camara, ,sem uma palavra de defesa~ 

.Sr. Presid-ente, vou terminar, porque já vae adeantada a hora 
e vejo que a Camara está cansada de ouvir a narração de tantas causas 
tristes ... 

O SR. ThRQUATO M:o:REIRA ~ Não apoiado. V. Ex. está sendo 
ouvido 110m muito prazer. 

O SR. DrccLECIO BoRGES - ... feita principalmente por quem 
não tem habitas da tribuna. Julguei, porém, necessario levantar a 
minha voz a favor dos opprimidos ·do Espírito Santo, procurando fazer 
com que a Camara comprehenda bem o horror que vae praticar, entre-
gando aquelles infelizes cidadãos aos nefa1=tos dominadores do Estado, 
e, que. si hoje exercem tão grandes perseguições, amanhã, então, lhes 
não rMonrhecerão nem mesmo o direito á existencia. 

Re$ta-me 8r. Presidente, lamentar a tristíssima· solução do caso 
político do Espí rito. Santo, injustiça clamorosa, deeepção pungente, 
que vem implantar o desanimo no espíri to ?.os que julgavam ainda 
possível nestes dias amargurados . da nossa Patria .a decantada regene· 
ração política e que por ella se bateram com patriotismo e dignidade, 
não roceiando immolar a propria vida, na esperança de arrancar das 
garras de uma olygarchia degradante e fatal os destinos ·sagr~Jos do 
Espírito Santo. . · 

Um consolo, entretanto, nos a,ssiste,. neste doloroso momento : é a 
certeza de que o Brazil inteiro applaude os esforços .dos denodados 
batalhadores dessa campanha pela salvação de U'm Estado ·que se 
anniquila e se perde. 

Oxalá, Sr. •Presidente, não sirva este procedimento -da Camara, de 
estimulo para a reivindicação ·revolucionaria de direitos, movimento 
impetuoso que a Nação terá de assistir asphy.xiada, quando o povo 
souber cump::-ir o seu dever. '(Muito bem,· mmtito b.em. O orador é muito 
fe7ticitado.) 

Encenada a discussão do parecer da Commis3ão de Finanças sobre 
as emendas offerecidas ao parecer n. 10, -de 1916, e adiada a votação. 

L··• 

Enc. da dis-
cussão 



Votação 

354 

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO 

Votação do pa"recer n. ·10, de . 1916, mandando archivar a Men-
sagem do Sr. Presidente da Republica sobre o caso político do Estado 
do Espírito .Santo; com parecer da Commissão de Finanças, contrario 
ao artigo do substitutivo e ás emend8!3 e voto vencido do Sr. Barbosa 
Lima (vi·de· parecer n. 10 A, de 1916) (discussão unica). 

O Sr. Presidente - A este parecer foram offerecidaa as seguin-
tes emendas : 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. V E' o Presidente da Republica autorizado a intervir no 

Estado do Espírito Santo, por força do art. 6°, § 2°, e na fórma do 
§ 4° da Constituição Federal, para o fim de collocar no Governo do 
Esta·d-o os Srs. Drs. J ooo Gomes Pinheiro Junior e Coronel Alexandre 
Cal~on, :respectivamente eleitos e .. reconhecidos pela Assembléa legal, 
presidida p.!)lO Dr. Joaquim Guimarães, Presidente e Vice-Presidente do 
~tado para o exercício de 1916 a 192(}. 
. ·Art .. _ 2.° Fica igualmente o Presidente da Republica autorizado a 
despender com a intervenção a quantia precisa, abrindo os necessarioa 
cred~tos. - Paulo de M~o. - Torqwbo A&reira. 

Supprima-~ de visto até final do período. - MWWT'ido de La,. 
oerda. · 

Art. 1.0 O Presidente da RepÜ.blica intervirá no Esta·do do Espí-
rito iSa:nto nomeando um interventor,. que deverá mandar proceder a 
novas ~leições paral Deputados, Presidente e :Vice Plresi1dcnt'a, de 
accôrdo com a Constituição e leis do Estado, limitando ·o interventor 
os seus acto.s,. até a posse do Presidente assim eleito e reconhEJcido, ao 
expediente da administração. · 
, A'rt. 2.0 As eleições de que trata, o artigo anterior deverão se 
:re!J:lizar 30 dias depois daquelle em que assumir a administração do 
Estado, para o fim declarado nesta leiJ, o interyentor federal. · 
· ·Art . . 3. • Doa actos da intervenção deverá o interventor apresentar 

circumstaneiado relatorio ao Congresso. 
Art. 4.0 O Poder Executivo abrirá, para o cumprimento desta lei, 

os necessarios creditos. 
Art. 5.0 Revogam-se a·s disposições em c·ontrario. - M'CIUricio de 

Laoerda. 

O Sr. Antunes Madel Junior (pela, ordlerm) - Sr. Presidente, 
por mais que me sinta ligado por)aços de sincera estima a quasi todos 
os d:istinctos membros da bancada de S~ Paulo; por mais, S r. Presi-
dente, ~ue sinceramente admire as q.n•alidades de cara,ç.ter, espjrit.o e 



coração e a ·singeleza ·do illustre Relator do . parecer; por mais · que 
desejasse ser agrada-.el a esses illustres amigos de S. Paulo, cuja 
orientação aprecio porque ella é, quàEi .sempre, a da bôa doutrina 
republica~a; por mais que eu queira seguir a opinião da maioria da 
Camara, á qual acompanho como parcella mínima, condicionalmente 
embora por virtU'de das responsabilidades do meu mand;lto de Depu-
tado independente; por mais que sinta devéraoa, no momento, ter 
de desobedecer á disciplina dessa maioria e ·ás ordens emanadas no 
nobre leader, não posso, de fórma alguma, acompanhar hoje aquelles 
que vão dar o golpe de morte no caEo do Espírito Santo,, reconhecendo 
como Governo o grupo ·que ora alli occupa o poder e que está mani-
festadamente capitulad·o como bando de políticos immoraes, pelo pro-
pri9 Relator do pa~r, Sr. Arnolpho Azevedo. 

· Não comprehendo, Sr. Presidente, como, em uma Republica que 
se . quer regenerar, em um regimen que aspira a ser o ideal de todas 
as de~ocracias, dentro de uma Constituição intangível, possa vir uni 
Deputado, com as responsa•bilidades pessoaes e· ·políticas do illuatre 
representante paulista, trazer á Oamara um parecer com ares de anna: 
de dous gumes,. no qual se ·d'á ganho de causa aos actuaes detentores 
do poder no Espírito Santo, por um lado, e por outro oo diz sincera-
mente, eloquentemente, que esee grupo de políticos está levando o 
Estado á ruina, á desolação e á miseria. 

O SR. CosTA REGO - Não ha nada mais alli para arruinar; está 
tudo arruinado. · · · . 

· O SR. ANTUNES MACIEL .T UNIOR - Não tomaria talvez mesmo a 
palavra, Sr. Presidexi.te, si S. Ex. o Sr. Arnolphp Azevedo não m'o 
autorizasse no seu parecer,. dizendo, a folhas 17: "que na maneira de 
ver e juigar estes ca·aos de intervenção ha interesses tão palpitantes 
e tão graves que éada um dos representantes da Nação, por mais hu· 
milde e desautorizado que seja - como eu o sou e S. Ex. tambem -~e 
ju:lga, tem o dever de manifestar sua opinião e assumir a reEponsabi· 
liãade della". 

-E' exaetamente o que faço, não só para assumir tal responsabi-
lidade, como para imputar a S. •Panlo, cuja política S. Ex. represep.ta, 
a parcella 'de responsa:bilida:de, presente-e futura,. que lhe caberá, pela 
crystalização ' da ·situação immo~al que se vae fazer no Espírito Santo, 
á sombra das allegações jurídicas que S. Ex. habilmente entreteceu nas 
paginas do parecer. . _ . . 

A situação do Espírito Santo, segundo as palavras _ textuaes do 
Relator, "é oriunda de ·desmandos encobertos por . actos legaes de 
notaria inconveniencia para o bem publico". Ohamo para isso a atten-
ção .da Camara. E, logo adeante, o Relator declara que é anti-inter-
vencionista e que prefere . erra~ em favor da autonomia dos Estados a 
errar - ao que se póde infeTit· das palavras 'Cle S. Ex. - em pról do 
bem publico e da moralidade l 
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Dessa premi•asa o nobre Deputado sahe_para acobertar-se na " leg~
lidade" que autorizará o voto da maioria. 

Declara, de facto, que a situação do Espírito ..Santo é legal, esque- · 
cendo quB essa legalidade é eonstatada quasi á força, porque ella se 
vem basear na proroga~rão calcula·da de uma assembMa suspeita, 
manipuladora ·de .uma lei eleitoral tad-hoc. Mas, ainda quando não 

. fosse preciso e·3se argumento· de ser forçada a sua argumentação, o 
facto de ser legal uma situação não me parece bastante, em caso tão 
especial, para justificativa do decreto contido no parecer, contra a 
intervenção, e isso de aecôrdo com a coherencia da propri11. bancada 
de S. Paulo, digo-o, por isto, Sr. Presidente: Esta·do que represento 
vive ha mais de 20 annos sob a mais clara illegalidade, declarada até 
pelo proprio Su-premo Tribunal Federal, illegali.d.ade que ·se deriva da 
sua Constituição, aberraudo dos principias da Constituição Fe-deral. 

~ Entretanto, quando aqui se discutiu esse caso, a bancada de São 
Paulo votou pelo parecer do' então Deputado João Luiz Alve.s, que 
reconhecia aquella manifesta illegali·d:ade. A legalidade ou a illegali-
dade qU'e S. Paulo reconhece tem, portanto, sua conveniencia; e é 
exactameute contra essa conveniencia, :Sr. Presidente, que protesto, 
em nome do patriotismo que o grande Estado preciaa ter. Demais -
a verdade é preciso que se diga e toda a gente sabe nesta Ca~a -
intimamente, o pensamento dos · illustres membros da bancada de Sã~ 
Paulo, como da maioria da bancada de Mínas. não era e nunca foi 
a favor da política "monteirista" no Espírito Santo. 

Quando se annunciou que o caso viria a plenario, pelo contrario, 
as correntes mais forte•3 da Camara se annunciavam a favor da opinião 
do Sr. Presidente da Republica. Só depois se operou a reviravolta, e 
della deu noticia aqui o Sr. Deputado Mauricio de Lacerda,. expli-
cando como se virificou e.ssa mudança e como o Sr. Senador Francisco 
f?alles . por conveniencia ele Eeu corrilho, veiu ao encontro daquella 
situação política, ·dos que são hoje os donos do infeliz Estado. 

O .S:&. MoREIRA BHANDÃO - Não apoiado. 
O SR. ANTUNES llimEL JuNIOR- O Sr. Deputado Ribeiro Jun-

queira foi directamente apontado como um dos interventorea nessa 
nova ·direcÇão da bancada,. a favor da dominação dos Monteiros e o 
Estado ·de S. Paulo, mansamente, resignadamente, com todo o seu 
patriotismo e moralidade, infelizmente, a seguiu. 

Peço perdão aos illustres Deputados si nas minhas palavras as•aim 
encadeadas de improviso pudesse ir algum aggravo ás ·suas persona-
lidades ou mesmo 'á 'aua política, o que não desejo absolutamente 
fazer. 
. Qu.ero apenas formular o meu protesto e demonstrar que,, vindo 
á · tribuna; para ·defender a minha responsabilidade, tal como o pediu 
o nobre Relator, fil·o sinceramente, embora tendo de accentua:r, e a 



contragosto,. es13as incongruencia.s do parec.er e ·da política do _ nobre 
Estado de S. Paulo . 

. Nestas condições, Sr. Presidente, tenho declarado meu voto contra 
o parecer do Sr. Arnolpho Azevedo; e tanto mais me sinto á. vontade 
para o fazer, quanto, na posição em que vou ficar, em ~inoria, talvez 
com menos de dez companheiros, vamos exactamente estar ao lado 
de S, Ex. o Sr. Presidente da Republica, que, quer se queira, quer 
não, mantém ainda hoje a.s mesmas opiniões a respeito do ca·so do 
Espírito Santo, e só não se pronuncia directamente, decisivamente, 
no .sentido de o vêr decidido de out"ro modo, porque isso não lhe per-
mittem os altos deveres-de seu cargo. Quem quer que prive com .S. Ex. 
- e eu desafio a bancada mineira a dizer o contrario, de coração, -
sabe que a opinião de S. Ex. é exactamente a mesma, hoje, que teve 
no primeiro •dia em que se tratou do caso. O gesto de S. Ex., pOl'tanto, 

· ahi ficará, em favor da nossa regeneração. Falhou~ Paciencia! -Fica-
remos nós, eu e o meu companheiro de repre.sentação, com esse gesto 
de 18. Ex., de quem somo•s, ahás, apenas amigos condicionaes, mas 
firme-sJ em uma leal solidariedade, emquanto o sejamos, como hoje 
o demonstramos, por esta attitude. (Muito b.em,· 1n1~ito bem.) 

O Sr. Ba~bosa Lima (pela ordem-) (*) - Sr. Presidente, sou 
o Relator de um voto em separado, dado, na Commissão de Finança.s, 
talvez um pouco tarde, em relação a esse caso; cuja importancia pa-
rece-me não encontrar nos nossos Anrllae1S parallelo possível, do ponto 
de vista em que me colloquei naquelle voto. 

O parecer da Comll!issão de Justiça, reforçado pelo apoio con-
aciente e motivado da mais poderosa bancada do Estado-Imperio na 
Federação Brazileira, constitue a mais aguçada arma que poderíamos 
encontrar no sentido de accelerar a victoria da campanha pela revi-
são da Constituição de 24 ·de fevereiro, porque este parecer .deixa de 
m;;tros o principio etemo da moralidade jurídica formulada, nada 
mais, nada menos, pelo vetusto Ulpiano. 

N on mrnne qúord l<ice;t hon.estv.m est. 
Depois de affirmar, com eloquencia que não podia ter sido exce-

dida, com o saber que pe·de meças ao dos mais competentes, depois de 
ter affirmado que a situação creada pela chamada legalidade no E3pi-
rito Sànto abe:tra por completo das normas mais elementares da mai~ 
grosseira moralidade politica, da mais rudimentar honestidade admi-
nistrativa, o parece:~; dado pela Oommissão de Justiça no seio de uma 
as.sembléa republicana tendente a affirmar o ascendente de uma Con-
stituição republicana, confes.sa desolado pelo orgão de seu . Relator que, 
posto que a immoralida·de tivesse' ultrapassado a tudo quanto é pos-
ei vel imag·inar naquelle Estado fari1igerado, o Congresso Nacional nada 

( *) Este discurso não foi revisto pelo orador:' 



-358-

mais. tem a fazer si não. o que~ Intervir! Sim, intervir, como fe:z; a Com-
mie-são de Justiça para examinar o caso que é submettido a seu estudo, 
á luz ·de -documentos· os mais copiosos; intervir, concluindo, .como~ 
Pela· fórma a que· aca·bo de me referir: a Com,missão examinou a 
especie jhridica submettida a seu estudo e opina que a C amara do:s · 
Srs. Deputados deve, em mna votação expressiva, significativa, pro-
nunciar'-se no senti·do de. . . declarar que aquella situação é legal, 
que aquella situação deve ser acatada pelD Poder Federal, deve ser 
prestigiada pelo Presidente da ~publica. que aquella situação está 
em perfeito nivel de .igualdade, para entreter a:s relações mais com-
pletas, previstas no estatuto basico, com os poderes da Republica. 

· · Poderia ter concluído de outra maneira ... 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Por· mandar sahir da cadeia todos 

os gatunos·. :. 
O SR. BARBOSA LIMA - Podia· ter concluído que a situação não 

era legal; concluiu que era legal. 
E nessa alternativa, que lhe era permittida pela deducção que 

resalta da propria argumentação do Relator da Commissão de Justiça, 
no parecer, verifica-' .. se qwe S. Ex., anti-intervencionista, conclue pela 
possibilidade da intervençã-o, não como nós, mas . como ,S, Ex. quiz : 
mas, em qualquer hypo.these, pela intervenção, para -declarar com 
repugnancia da sua propria consciencia que a situação é immoral, mas 
é legal. 
· · O meu voto, não o pude construir com as articulações necessarias 

para juxtapôr a minha consciencia de republicano a esBa conclusão 
que fu:lmina de morte a Constituição de 24 de fevereiro, porque se 
nesaa · Constituição, se na interpretação desse art. 6° da Carta Funda- . 
.mental, cabe um conceito de con~quencias tão funestas quanto é esse 
conceito .que se resume na phrase que acabei de emittir - é immoral, 
ma·B é legal - os brazileirüs, attingídos acaso pelas vicissitudes, pelas 
insidias da luta partidaria neste Estado, hoje, amanhã, no extrem-o 
N orte, depois no extremo Sul, agora em Goyaz e logo no Amazonas; 
os brazileiros, convencidos de que dentro da Constituiçã-o. de 24 de 
fevereiro o hospede predilecto é a immoralidade, o filho pr~mogenito 
e querido é a deshonestidade, alicerça·da por ·quatro annos de- preponde-
rancia pecuniaria á custa da contribuição de todos os jurisdiccionados 
de uina determinada olygarchia; os brazileiros em todos o.s Estad-os . 
pegarão em _armas e-forçarão a intervenção, ou, então, conjugados em 
u:m· -supremo esforço, virão refazer a obra ·de 24 de fevereiro e dar ao 
Pacto Fundamental a plasticidade, a flexibilidade necessaria para, 
dentro da lei, conter a aristocracia. dos traficantes felizes que se empo-
lei!am no:s po·stos governamentaes nas diversas unidades da Federação 
Brazileira. (Muito bem.) 

A legalidade!. . . Que é a legalidade? E' algum conceito vagD que 
não se subordine aos princípios eternos que moram na consciencia df' 
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todos os homens ci~ilizados ~ E' a legalidade alguma cousa de tão arti~ 
ficial que o primeiro traficante, -o prime-iro tratante em cujas mãos 
venha a cahir o Governo de um Estado,, possa constituil-a á sua ima-
gem e semelhança~ E' a legalidade aca•ao a .estructura fabricada dia 
a dia, de um certo nu-mero de leis preparadas com o intuito de afastat· 
dos postos publicas, dos postos electivos, todos os homens de b:em? 
Cabe a qualquer parcella da União, a qualquer Estado, cabe, acaso, 
no regimen da Constituição de 24 'ile- fevereiro, aos governantw de 
qualquer Estado,. a pretexto de culto estreito e acanhado á legalidade, 
preparàl-a, ageitando-a de modo a fazer hoje uma lei de qualificação 
ent1·egue a determinados es_poletas que al'l'olarão os indivíduos que 
muito bem entende-rem, e ei}tregarão a esses indiyiduos, como contra-
regra·.s da COJ11edia infame, os papeis necessarios para conduzil-os, com 
o nome de mandatarios do póvo, a uma assembléa, a qual assembléa 
digna delegada dessa confederação de tratantes conjugará todos os senil 
esforço.s e alicerçará no Governo desses Estados, em nome da autono~ 
mia das mesmas entidades da :[ede-ração, não a soberania do povo, mas 
a supremacia dos bandalhos ~! ( Mru.it·o bem.) . 

Senhores, a legalidade é_ alguma cousa de mais digno, de mais 
nobre, de mais elevado. E' como o qu-e · palladio tradicional confiado 
ao zelo, á. guarda da honestidade cívica que deve ser inamolgavel e 
inacces.sivel á-a combinações de corrilhos no Congresso IN acionai, e no 
dia em que a Nação Brazileira se convencer de que é no Congresso 
N acionai, que se consagra esse typo de legalidade victoriosa e feliz 
nas mãos dos traficantes, contra os quaes nada mais, nada menos do 
que a unanimidade na Commis·aão de Constituição deste ramo do Con-
gresso N acionai fulmina a sentença mais tremenda que poderia ser 
'lança·da contra um homem de brio,. contra um .homem de vulga.r pun-
donor, no dia em que a nacionalidade se convencer de que a tanto 
somos chegados, nesse dia o Congresso N acionai terá convidado os 
brazileiros a descrer na ·Constituição de 24 de fevereiro e a readaptal-a, 
modificando-a, revendo-a nos seus aleijões, para que ella fique capaz 
de caminhar de par com os impulsos da honestidade cívica que foram 
sempre o que ha de melhor no patrimonio dos brazileiros, qualquer 
qu-e fosse o regimen pólitico a que elles tinham estado sotopo-ato.s desde 
1822 até o proximo cep.tenario de nossa independencia, data em que 
espero não se dirá mais na primeira assembléa da Republica que a 
immoralidade triumphante e feliz conta com o apoio dos Poderes 
Federaes, po::que ella vem fantasia·da, como um arlequim infame, com. 
a mascara da legalidade. Por iaso . .Sr. Presidente, mantenho o meu 
-voto. (li'Iüito bem,· mtUito bem. O orodor é 1'/'t:witlo ou.mpri~n.tad..o.) 
\ --- . 
' - O Sr. A•r-no lpho Alle ve.do (pel.a ordem) - Sr. P residente, está 
me parecendo que ha equivoco no modo de ser encarado o parecer da 
Commissão de Constitu-ição e Justiça. Nem o Congresso N aci<>nal. 
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J.;lem a Commissão de Constituição e Justiça,, nem, muito menos, o seu 
modestíssimo Relator decretnu a legitimidade· -do Governo do Sr. Ber-
nardino · Mont€iro no Estado do E apirito Santo. 

_.- · {) SR. BAJi:BosA LIMA - -Está no parecer e está nas conclusões. 
O SR. Â.RNOLPHO ÀZEVEDO - 'À Commissão de Constituição e Jus-

tiÇa, como a Camar·a dos Deputados. não .decreta para a situação polí-
tica· do Estado do E'spirito ~anta causa nenhuma. À situ ação política 
do E·atado do Espírito Santo resulta da Constitu-ição -e das leis do 
ESpírito Santo. · 

o SR. BARBOSA LIMA - Então deéTeta esse julgamento. Ess~ é 
a sent€nça. · 
' O Sx. ÀRNOLPHO ÀZEVEDO -- O Congresso Federal, examinando o 
caso que lhe foi p roposto, isto é, examinando a reclamação de um 
pretendente ao · Governo do Estado do Espírito Santo, verificou que 
essa reclamação não veiu ·documentada, não foi provada, della não 
reimltava para o reclama,nte direito algum; indeferiu. 

O SR. BARBOSA LIMA - E dia virá em que nenhum reclamante 
poder-á obter certidão de couaa alguma com uma legalidade dessas. 
(Apqiados.) · · 

O .SR. ÂBNOLPHO ÀZEVEDO - O documento a que me refiro é a 
verificação do direito, que elle allega1 de governar o E spírito Santo. 
Isto não se conseguiu provar. 
. O _-SR. BARBOOA J;.nrA - Naturalmente, porque foi surripiado o 
eleitorad'o. 
~- O SR.' ÀRNOLPHO 'ÀZEVEDO - À constituição da Camara, qne reco-

nheceu o Presidente ... 
O SR. B.illBOSA LIMA - De onde veiu essa Cainara ~ De onde veiu 

esse eleitorà·do ~ De onde veiw essa situação~ 
- O SR. ÀNTUNES MACIEL JUNIOR (para o orado?') - O parecer 
({~nneça dizendo que o exemplo desta Camara não ·é digno de ·se imitar. 

O SR. Â.RNOLPHo ÀzEvEno - Não é digna de servir de· exemplo 
a trica políti ca de gue lançou mão o Congreaso do Espírito Santo, 

· votando · o adiamento da eleição para garantir seu poder de reconhecer 
o Presidente; não -é digna de imitação, mas qualquer parti-do, tendo 
em suas mãos a pratica de um acto destes, que venha beneficiar ~eus 
iJ:lteresses partidarios, não deixará de lançar mão delle por méros escru-
pulos de conacie.ncià. 

O SR. ANTUNES MACIEL JI·Nio.n. - Então V .. E'x. confessa que o 
regimen Iião presta. . 
· O .SR. Àn.NOLPHO ÀZEVEDO - Não confesso causa nenhuma; con-
stato, apenas .. _ 

O SR. ÀNTUNEs MA.CIEL JuNIOR - Confessa que a ÀBSembléa 
usou de uma trica politica,. mas que... . 

O &. ÀRNOLPito ÀZEVEDO - Não confesso nem desconfesso · eu 
constato a verdade. ' 
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O SR. BARBOSA LIMA - Passa. . . e non raggiorMJ, di loro. . . · 
O SR. ARN>OLPHO AZEVEDO - O Congresso •do Espírito Santo, 

~-diando a eleição, praticou um acto legitimo. Por que~ Porque a 
Constituição -d'O E spírito Santo, art. 39, n. 2, lhe dá o direito de 
legislar sobre o assumpto eleitoral e no assumpto eleitoral está com-
prehendida a attribuição de marcar o dia da eleição. · 

O SR. FARIA SouTo - Então podia adiar por um anuo ou doua ~ 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - Não podia adiar por um anno ou 

dous, porque a abertura do Congresso tem <lata fixa para sua sessão 
ordinaria annual. 

O SR. FARIA SouTo - Si o artigo não marca praz() ... 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO -Podia a Assembléa marcar um dia 

para a realização dessa eleição; marcou o <lia 3 de maio. Exerceu um 
direito Eeu e não prejudicou o funccionamento da sessão ordinaria a 
iniciar-Ee em 7 de setembro. 

O SR. BARBOSA LrMA- Ahi V. Ex. conheceu de meritis. 
O SR. ARNOLPHO AzEVEDO - Concluo que é legal o acto que foi 

praticado dentro da Constituição e das leis do Estado, por um Con..: 
gresso competente, na plenitude do exBrcicio de suas attribuições de 
legislar. 

O SR. BARBOSA: LIMA - Essa legalida•de bastarda é que repugna. 
O tS.R. ARN()LPHO AzEVEDo - Ao Congresso N acionai não cabe 

dizer sobre a sitU'ação do Espírito Santo, porque, examinando a recla-
mação de um pretendente que se julgava com direito ao Governo, a 
Commissão verificou que elle não tinha tal direito. 

O SR. BAR~OSA LIMA - Quem tinha~ O outro~ 
O SR. ARN-OLPHO AzEVEDO - Que faz o Congre&ao ~ Silencia, ou 

melhor, abstem-se deante- dessa situação que é normal. A Commissão 
nãq propoz decretar a l-egitimidade do Governo do Estado, porque o 
Congresso Federal n.ão tem competencia para decretar a legitimid:ade 
de nenhum Governo. Esm legitimidade resulta da Constituição e das 
leis do E'stado do E-apirito Santo. . 

O SR. BARBOSA LIMA - Quer dizer, não decreta explícita, mas 
implicitamente. E' uma distincção ou sub-distincção subti! que V. Ex. 
est<á fazendo. 

: O. SR. ARNOLPHO AzEVEDO- Não decreta explícita nem implicita-
m,ente; o Congresso N acionai abstem-se de intervir, indefere a recla-
mação. Indefere por que~ Porque ella não tem procedencia. ·Por que 
nãe tem procedencia ~ Porque a situação que lá se estabeleceu é legal. o 
Governo que lá exerce o poder é um Governo legitimo ... 

O .SR. BARBOSA LIMA - Eis ahi, reconhece. 
o SR. "ARNOLPHO AzEVEDO - ... legitimo porque está orgaJ,li.zado 

dé accôrdo com a Constituição-e as lei·s do Estado do Espírito Santo. 
Si ~o Congresso Nacional coubesse a attribuição de décl'etàr_ a 

legitimidade dos governos dos E.stadós, não have1•ia no paiz ·· governo 
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nenhum legitimo, nenhum governador poderia exercer as suas funcções 
sem o ·decreto de legitimação do Congresso Nacional. (Apoiad.o11 .e pr?-
tesbos.) !] · i - !' l 

· Não foi a Commissão de Constituição e Justiça nem será a . Ca-
mara do.s Deputados que venha decretar essa legitimidade. Essa legi-
timidade resulta das propria'i! leis e da Constituição do Estado do 
Espírito -Santo, repito mais uma vez. 

O Congresso não faz mais do que asEÍgnalar o facto e o Poder 
Federal silencia a respeito, respeitando a autonómia do Esta·do e obe-
decendo ás pre.scripções da lei suprema. 

O SR. ÂNTUNES MAciEL JuNIOR - E V. Ex. está aasigualando a 
miseria do regimen em que vivemos. ' · 

O SR . .ARNO!LPHO ÂZEVEDO - Todas as consideracões bordadas ao 
redo.r do parecer, permittam-me os nobres Deputados. dizer, não teem 
procedencia em face dos principias do regimen federativo. -

Eu me sinto convencido de que a Camara votará as conclusões do 
. parecer, porque não quer e não deve intervir nos negocio11 peculiares 
ao Espírito Santo, fóra das condições estabelecidas na Constituição 
da Republica. (Mtdfo bem.) 

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. conclue: "Visto estar exercendo 
o Governo 'o Pre!>idente legitimo Dr. Fulano dos anzóes", e isto, porque 
de agora, se chama silenciar ! 

O SR . .ARNOLPHO AzEVEDO -=- Era o que eu tin:ha a dizer. (Mt~ifu 
bem; mntito bem. O orador é cumpr.irnJenfKul.o.) 

O Sr. Mauricio .d'e .Lacerda (pela orclern) (*) -Sr. Presidente, 
confesso a V. Ex. que não é sem pe-dir to-da a yenia ao honrado Relator 
que me atrevo a oppôr alguma11 considerações áquellas que .S. Ex. acaba 
de produzir na tribuna. . 

O honrado Relator do parecer, estud:mdo a questão do E~tado do 
Espírito Santo, em uma dualidade de poderes premdenciaes . examinou 
juridicamente o assumpto, e, deante ·das allegações de uma e .de outra 
parte, juridicamente indeferiu por não se sustentai' perante o direito 
expresso a pretenção do grupo a qu-e .s-. Ex. se referiu como verdadei-

. ramente do pretendente, na significação peculiar a esta expressão. no 
Estado do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, acceito com o Sr. Arnolpho Azevedo que a situação 
deante da lei expressa no Estado do Espírito Santo seja. favoravel ao 
Sr. Bernardino Monteiro. 

De facto, o Congresso do Estad~, lançando mão de poderes que lhe 
são conf6ridos pelo artigo que o .honrado Relator citou, da Consti-
tuição do mesmo Eatado. adiou uma eleição que alli se feriria com o 
intuito de prolongar o :m,andato dos Deputados, partes desse mesmo 

(*) Este discurso )lã<l f?1 . :reviijto p~o orador. 
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CÕngre&So,. afim He que estes, :Cnteressados no pleito presi•dencia~, 
pude.ssem funccionar como juizes delle-. 

O honrado Deputado Sr. Torquato :Moreira demonstrou que a 
votação de semelhante lei, cujo objectivo só por si a tornava imm{>ral. 
foi além do mais subrepticia, não teve a publicidade extensa que todos 
os actos - legislativos carecem ter · para que revistam as modalidades 
necessarias a es·aa publicidade, como é exigida pelos regimentos e pelo 
consenso juádico dos povos. · 

Tl()das essas -demonstrações, porém, foram varridas pelo honrado 
Relator. que juridicamente examinando o assumpto, em these, Tecu:sou 
clandestinidade, por falta de requisitos essenciaes para essa classifi-
cação, á lei da reforma eleitoral espirito-·santense, .e, recusando es·aa 
clandestinidade, chegou á conclusão - a seu vêr forçada - de que 
semelhante lei, votada com os intuitos que acabo de declal'ar. podia 
ser immoral, mas era uma lei, com força jurídica, .com jus imperzi 
sobre os seus jurisdiccionados, isto é. S. Ex. estabeleceu um div~rcio. 
inconcebível juridicamente, contra toda·a as verdades da philosor-hí<l 
do direito, entre a lei e a m01.·al. . . 

O SR. FARIA Sou1•o- V. Ex. ·dá licença para umaparte~ O actu.al 
Congresso termina ~u mandato na sessão proxima. A 30 de janeiro 
de 1918 se devem realizar as eleiçõe.s para a nova legislatUTa; !!- 1 de 
março se fará a eleição do Presidente da Repnblica. Pergunto: Si o 
actual Congresso adiasse para agosto de 1918 as eleiçõe·s da nova 
Legislatura, afim de ser por esta mesma apurada,. em maio. a eleição 
presidencial, seria este um acto con.siderado legitimo, de~de -que o . 
Congresso tem oompetenê::ia ·para legislar <Sobre assumpto eleitoral 
federal~ 

O SR. MAURICIO DE LACERDA -Não entrarei no exame dessa parte 
da questão. 

- Por esse impossível e repulsivo divorcio entre a moral e o direito 
a que já me referi _se apUrou a legalidade· do.s actos da Assembléa e. 
portanto, suas conaeqnencias, tambem legaes, isto é, o reconhecimento 
de um Governo revestido de todo o valor jurídico para ser in discutido' 
e obedecido por toda a população espirito-santense. 

·O honra·do Relator errou fundamentalmente . em um ponto 
aquelle em ·que justamente me separei de S. Ex. na discusEão da 
questão. . 

O Conja-reBso. quando examina nm caso de intervenção em dada 
unidade da Federação, não faz esse exame como simples tribunal judi-
ciari:o, adstricto aos termos concretos e positivos da . legislação ordi-
naria ou constitucional: elle age como tribunal político .que, exami-
nando os fundamentos rooraes . e .sociaes da questão politica, Jecreta. 
com espírito interpretativo e deg-iferativo no caso, uma prov-idencia 
interventora, · que, na especie; serve como lei á . parte. Os tribunaes 
judiciarios, qu:ando julgam um caso de divergencia e~tre partes sobre 
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direitos que lhes competem' na especie, decretam com força de ·lei, 
mas como teem a sua esphera muito mais limitada para a sua inter-
pretação, no estudo de lei applicada ao caso occurrente, elles não 
podem, mesmo quando reconhecem que no rigor jurí-dico, no strictwm 
jus, na accepção legal, a lei, tomada nos seus devidos termos é mon-
strnósa, nos resultados para a especie que teem de julgar, n~o podem 
os tribunaes decidir sinão de accôrdo com o texto da -lei positiva. 
O 'Congre;;;so, porém. não. O Congresso, quando julga um caso de inter-
venção, que joga com os altos interesse~; sociaes e políticos da Federa-
ção, tambem funcciona, é verda-de, como tribunal, tambem julga. na 
especie, e na especie a sua sentença é um decreto de lei, destinad<l 
a obrigar a terceiros e a dar ao assumpto solução peculiar e propria; 
o Congresso quando ahi funcciona como tribunal, é como tribunal 
noliticó, . com uma esphera muito mais discrecionaria no ·direito de 
interpretar as leis poútivae para applical-a á especie occorrente . e a 
>:ua interpretaçãe em cada caso de intervenção vale por um decreto 

. rle lei, e· não depende de um caso em que elle tenha ·decretado por uma 
fórma outro em que seja solicitada a sua collaboração, porque em 
nenhu·m caso político de intervenção o Congresso se póde adscrever 
unicamente ao exame dos textos positivos dae lei•a ordinarias c da 
Constituição. 

Elle tem de- examinar na vida política da Federação todos os 
elementos sociaes, mo.raes e políticos da questão, e esses elementos 
politicoil, sociaes e mórae:S -da questão justamente são mais poderosos 
no caso occorrente de que o sopbi.sma de legalidade com que a situação 
espirito-santense EC mascarou deante da condemnação universal de 
todas as consciencias brazileiras. 

E tanto é assim. Sr.· Preédente. que e;;;se proprio Con~resso no 
caso do Ceará, reconheceu uma intervenção feita contra a Constitu-ição 
Federal, feitR co~1tra a _Constituição Esta·dual. 

O SR. Oso:&ro DE PArvA -Apoiado. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA- ... feita para depôr um Governa: 

dor, dissolver uma Assembléa e reconheceu dizendo que, .sendo politi-
camente m11ito mais damnosa outra solução que reve-renciasse o texto 
da Constituicão Federa I como da Comtituíção · Estadual a que me 
referi e _das leis {)rdinarias violad!is uaquella especie. as Camar:J.'l de-
creta.vap~ .o a,rchivamento da Mensagem do Sr: Presidente da Repu-
blica e a.pprovavam condicionalmente a intervenção no Ceará sob a 
invocação dos al.tos. e . grandes interesses da Fedemção, po!?sivelmente 
~ajs pe~·turbadQS ain~a si O CO!l!l;ressO, voltando .face. á questão poli-
ÍlCa, qmzesse encarar _apenas pelo lado juridico, pela estricta legali-
dade. de ante de textos positivos das leis ordiri~:ria:s . federaes" e esta-
duaes · _com~ é at.~ da . Const.itui~ãq republicana,_. o raso que· occorria 
n11quella untdade ·da Federação. 
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O ·congresso, entretanto, que assim funcciona, no caso do Espírito 
Santo, prudentemente e muito de arte, predisposto para a solução que 
se vae mbmetter a9 seu voto, esqueceu sssas re-galias, abriu mão dessas 
prerogativas, diminuiu a .sua funcção, tornou-a mecanica e automatica 
nos ·casos de intervenção; quer dizer: annullou a unica razão pela 
qual ainda se entrega ao Congresso N acionai a solução dos casos de 
dualidade politica nos Estados, que são justamente aquelles em que, 
além do exame da legalidade da .situação, o Congresso decreta a inter-
venção. depois de ser política e socialmente estudada. · 

·Si assim não fosse, Sr. Presidente, concluiríamos que o Congresso 
nada mais teria que fazer do que decretar que todos os casos de duvida 
na successão presidencial deviam vir ao tribunal ju-diciario, onde a 
interpretação estabelecida agora no parecer do Sr. Arnolpho Azevedo, 
cujo nome declino com respeito e estima que S. Ex. de todos merece, 
onde a incre;llação. que os juiz€S togados sempre dão e que o honrado 
Relator ·deu, seria no caso estrictamente legal, de accôrdo com os texto•a 
da lei, sem olhar a questão pelo seu lado -político-social. J ustameute 
o se affectar o caso ao exame ·das Camaras que fuuccionam como tri-
bunaes políticos, com esphera discrecionaria na •sua interpretação, foi 
por se ter previsto a elasticidade extrema de cada uma das mil e uma 
modalidades e sobretudo utilidades políticas e. sociaes de um acto de 
intervenção ou não intervenção em uma unidade da Federação Na-
cionai. . , 

O parecer. entretanto, fical'lá nesta Casa, para demonstrar a inuti-
lidade do P oder Legi•alativo em mais esta face das questões políticas e 
ficará como que convidan-do- o Poder Legislativo a decretar a sua 
incompetencia universal em todos os numeras do art. 6° e a entregar 
a interpretação estrictamente jurídica de todos os casos de intervenção 
á competencia dos tribunaes judiciarios, aos quaes não interessa saber 
o valor político nem social da questão e sim o valor jurídico, e que, 
de me1iflis, só examinam, deante do texto positivo das leis. 

Vê. portanto, V: Ex., Sr. Presidente, que o meu <l.issidio é pro-
fundo nesse ponto com o Sr. Arnolpho Azevedo, porque reclamo para 
o Congresso o exercício de prerogativas suas que alogumas vezes teem 
s~do, por isso mesmo que dellas se despe, revestidas pelos tribunae•.>; 
e os tribunaes teem. feito. justiça se lhes renda neste ponto, obra :p.lUito 
mais meritoria e mais elevada em tal aentido. quer para segurar a lei 
na .sua exp.ressão positiva, quer nos elementos constitutivos do direito 
que a reveste, os tribunaes teem feito obra màis sã e elevada do que 
o Congresso, cuja incoherencia e marchi:L. contradictoria em todos os 
casos de intervenção são bem digna ima~m da orientação política 
que ora preside os -destinos do vaiz . . a qual. ·~r. Presidente só . se póde 
fi~ZUfar como uma immensa ventoinha, variando ao capricho daquelles 
cujos bons pulmes a fazem gyt•ar a cada momento á procura de um 
norte. 
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O Governo, toda a política ilacional, não é múa do que um pr o-
digioso catavento, gyrando ao sabor das lufadas que veem, impulsio-
nadas pm· e.ste ou' aquelle grupo, dar-lhe tal ou qual -direcção .relativa-
mente á linha que une os pólos da terra. 

Esta ventoinha, Sr. Presidente, é bem digna da triste e lastimosa 
obediencia que o Congresso se vae impôr, por aolidariedade com ella; 
em seus movimentos continue a gyrar tontamente,, doidament•e ao 
sabor de todos os caprichos e de todas as combinações mutaveis dos 
interesEes .políticos occasionaes . a jurisprudencia desta Casa. 

Mais alto ficará ' fallando . cont.ra esta jurispmdencia, contra a 
propria Camara e caprichos desta política ventoinha; a condemnação 
lavra·da nas propria.s entrelinhas do parecer a uma Constituição e regi-
meu que declaram legal o fnnccionamento das quadrilhas, constitu-
cional o saque, figura política protegi·da pela autonomia estadual a 
dos •salteadores que substituem o bacamarte pelos decretos legislativos 

. arrancados ás Camara.s estaduaes, sem independencia e sem pudor; 
continue o .Congresso nessa obra de desaggregação; continue o Con-
gresso a ·desmoralizar essa Constituição Federal. que só tem servido 
para montar semelhante sj:.stema, ·Sr. Presidente, á sombra de uma 
autonomia, em que ninguem crê, toda gente sabe que não reside no 
povo, porque é praticada e executa·da contra o proprio povo; continue 
o Congresso a deliberai: .. reverente a uma autonomia de que elle sorri 
nqs corredores desta Ca:sa porque sabe que ella vive na lista de cães 
do Palacio do Cattete, porque sabe que para a autonomia dos Estados 
na sua successãó ee trama primeiro nas conversas palacianas o destino 
de quem deve •.'ler o candidato ou ·de quem não deve ser suffragado ri.os 
E.sta·dos e, afinal, nessa comedia, ha de se vêr quem rirá n1elhor. 

Riam-se agora os vencedores dessa traquibernia política do Espiríto 
Santo; riam~se, mas riam bastante. Rid,i pagliaci . .. porque - m.ieux 
1-ira qwi r•ira l'e ilemier!.,. (M1J,ito b.e'm>· m.uibo bem. O olr'at.lor é cum-
primenbudo.) 

O Sr. Preside,nte - Na fórma do Regimento, tratandO·ISe de 
discussão unica, que e-quivale a 2a, teem preferencia na votação o•a 
substitutivos apresentddo.s, salvo i'escilução da Camara em contrario. 

O Sr. Antonio Carlo·s (pela ordem) - Sr. P residente, requeiro 
a V. Ex. se digne consultar a Casa sobre ee concede 'Preferencia para 
o pare-cer da Commissão . 

. O Sr. Mauricio .de Lacerda (pela, ordem) - Requeiro V'otação 
nominal para esse reqnerimento - . apoio moral. 

Consultada, a Camara concede .a vot ação nominal de preferennia. 

O Sr. Mauricio de Lace·rd'a (pel.a ordem) requer a verificação 
da votação. 
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Procedendo-se á verificação de votação, reconheoo-se terem votado 
a favor 55 Srs. Deputados e contra, sete; total, 62. 

O Sr. Presidetjlte - Não ha numer9. Vae-se proceder á cha-
mada. 

O Sr. Costa Ribeiro (1° S.ec1~etm·io) ·procede á CJhamada do_s 
Srs. Deputados. _ 

Feita a chamada, respondem 59 Srs. Deputados. 

O Sr . . Pres~dente - Responde1·am á chamada 59 Srs. D~putados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO 

Vot<ação -do pareoor n. 10, de 1~16, mandando aTchivar a Mensa-
gem do Sr. P~sidente da Republica sobre o caso político do Estado 
do Espírito 8anto; com parecer -da Oommissão de Finanças contrario 
ao artigo substitutivo e ás emendas e voto Yencido do Sr. Barbo.sa 
Lima (vide parecer n. 10 A. de 1916 ) (discussão unica) . 

O Sr. Presidente -A este parecer foram offerecidas as emendas 
lida,;; já na ses~ão anterior. 

O Sr. Arno·lpho. Azevedo (pela ordem) - Sr. Presidente, sim-
plesmente quero requerer a V. Ex. consulte a Casa sobre si concede 
preferencia na votação, para as conclusões do parecer. 

O Sr. Presidente - O -Sr. Deputado Arnolpho Azevedo re-
quereu ... 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - . .. preferenc1a para a votação das conclu-

s~es do parecer. Os Srs. que a concedem, queiram se levantar. (Pa1.csa-.) 
Foi conoodida. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Perdão. V. Ex. não attendeu ao 
meu pedido -de palavra. preteriu o meu direito. 

O SR. PRESIDENTE - Eu estava annunciando uma votação, que, 
pelo Regimento. não _podia •Ber interrompida. 

O SR. MAURICio DE LACERDA - Quando V. Ex. dizia: o Sr. Ar-
·nolpho Azevedo "requereu" - eu pedi a palavra e V. · Ex., talvez 
acoroc,oado pelos pf!iw; qu-e acolheram o meu pedido de palavra ... 

O SR. PRESIDENTE - 'Â. Mesa não attende a psiits, nem a quaes-
quer manifestaçõe-s de outra especie. 
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O .SR. MAURICIO DE LACERDA - Peço a V. Ex. que não pretira o 
meu direito. 

O Sr. Aruolpho Azevedo ahi está e póde dar testemunho do facto. 
S. Ex. fez o Eeu requerimento, terminou, e V. Ex. começava a annun-
ciar a votação quando pedi a palavra. 

O Sx. PRESIDENTE- A Mesa não podia interromper a votação -do 
requerimento: · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - -Eu disse ."Pela ordem", e V. Ex. 
declarou approvado o requerimento pelo methodo symbolico, quando 
eu ia pedir a ~otação nominal. -

E' natural que esse caso do Espírito Santo passe assim. Não 
extranho. Apenas extranho que da parte -de V . Ex. '!Iaja tal pressa 
na votação. 

O SR. PRESIDENTE -A Mesa cumpriu o seu dever. 
O .SR. MAURICIO DE LACERDA - Perdão. Eu insisto. V. Ex. tem 

todo o poder na mão, mas eu não posso ficar com o meu direito pre-
terido. · 

O Sr. Árnolpho Azevedo fallou e quando V. Ex. iniciou a sua 
noticia aos Srs. Deputados, pedi a palavra pela ordem para requerer ... 
que como processo de votação fosi!'e preferido o nominal. 

V. Ex. não me deu a palavra e annunciou a votação pelo methodo 
symbolico. 

O SR. PREsiDENTE - V. Ex. na occasião em que eu submettia a 
votos o requerimento devia ter reclamado e não reclamo.u. · 

·o SR. MAURICio DE LAcERDA - Como po-dia reclamar si V. Ex. me 
creou uma situação de facto, deante da qual eu não podia fazer valer 
o lll€U direi to ? 

Insisto, portanto, no m:eu pedido ·de votação nominal. 
, O SR. P RESIDENTE -'-- Sinto não JJOder acceitar o requerimento do 

nobre Deputado, visto já ter sido realizada a votação. 
O que S. Ex. póde fazer é requerer a verificação da_ vot.ação. 
O SR. MAURICIO DE kcERDA - Pois requeiro a verificaç~o da 

votacão. 
O Sx. PRESIDENTE- Muito bem. A Mesa vae fazer a verificacão. 

· O ·Sx. M.A.urucro DE LACERDA - Muito bem, não; muito mal. V ae 
com o meu nrotesto. 

o SR. PRESIDENTE - v·ee-se. procede1' á verificação. 
. P rocedendo-ge á verificação da votação, reconhece-se tet'em votado 

a :favor 92 Srs. Deputado•s e contra. 12; total, 104. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Vae-·se proceder á cha-
mada. i 

O Sr. Ços~a - R~be,irc> (1° 8ecreÍ;a,rio) proce.de á chainada dos 
Srs. Deputados. · 

Feita a chamad11, respol).dem 108 Sr.s. Deputados. 
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O Sr. Presidente - Re~ponde1:am á chamada 108 Sra. Depu-
tados: , · 

Ra numero para proseguir-se nas votações . 
. Vou submetter novamente a votos a preferencia na votação da 

conclusão do parecer n. 10, de 1916, Tequerido pelo Sr. Arnolpho 
Azevedo. 

Posto novamente a votos o requerimento do Sr. Arnolpho Aze-
vedo, pedindo preferencia na votação para a conclusão do parecer 
n. 10, de 1916, reconhece-se terem votado a favor 88 Sru. Deputados 

·e contra. 7; total, 95. 

O Sr. P re sident e - Não ha numero. Vae-se proceder á cha-
mada. 

O Sr. Juve na•l •Lamal'tine (2° Secretario, se·rvindc de 1°) pro-
cede á chamada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, respondem 92 Srs. Deputados. 

O Sr. Pre side nte - Responderam á chamada 92 Srs. Depu-
tados. 

Não ha numero para se proseguir nas ·votações. 

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO 

Votação do parecer n. 10, de 1916, mandando archivar a Mensa-
gem do Sr. Presidente da Republica sobre o caso político ·do E stado 
do E spírito Santo; com parecer da Comnüasão de F inanças contrario 
ao artigo do :aub~titutivo e ás emendas e voto vencido do Sr. Bar-
bosa Lima (vide parecer n. 10 A, de 1916) (discussão unica). 

O Sr. Pre s ide-nt e - A este parecer foram offerecidas as seguin-
tes emendas. 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1.0 E' o P residente da Republica autorizado a intervir no 

Estado do Espírito Santo, por força do art. ao. § 2°, e na fórma do 
§ 4° da Constituição F ederal, para o fim de collocar no Governo do 
Estado os Sm. Dr. José Gomes Pinheiro Junior e Coronel Alexandre 
Calmon, respectivamente eleitos e reconhecidos pela Asaembléa legal, 
presidida pelo Dr. J oaqu'Í.m Guimarães, Presidente e Vice-Presidente 
do E stado para o exercício de 1916 a 1920. . 

Art. 2.° Fica igualmente o· Presidente da Repuhlica autorizado 
a despender com a intervenção a quantia precisa, abrindo os necessa-
rioo creditas. - Paiú.J de Mello. - Torquato Moreira. 
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. :supprima-sc de visto até f inal do p~riodo. - Matwiciol de La-

cer.d:a. 

Art. 1." O Presi-dente -da Republica intervirá no Estado do Espi-
rito .Santo, nomeando uin interventor, que deverá mandar proceder a 
novas el~ições para Deputados, Presidente e Vice-P1-esidente, de a~
côrdÇ> cóm a Constituição e leis do :E'stado, limitando o int~rventor 
os seus· actos até a posse do Presidente assim eleito e. reconhecido ao 
expediente da a-dministração. 

Art. 2.0 As eleições de que trata o artigo anterior deverão Ee 
realizar 30 dia.s ·depois daqu.<elle em que assumir a administração do 
E3tado, para o -fim declarado · nesta lei, o interventor federal. 

Art. 3. 0 Dos actos da intervenção deverá o interventor -aprooentar 
ciicumstanciado · relato.rio ao Congresso. 

Art. 4. 0 O Poder Executivo abrirá, 'para o C-umprimento ·desta lei, 
os necessarios creditos; · 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. - Ma-uJ1'Ício de 
Lacérda. "' 

O Sr. Mauricio de. Lacer.da (pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. que consulte a Casa sobre si concede preferencia na 
vota9ão para o meu substitutivo, e votação nominal para a pre(e-
renCia. 

São; portanto, uous requerimentos. 

O Sr. Preside-nte :__ O Sr. Deputado Mauricio de Lacerda re-
quer preferencia para a votação do substitutiyo, e que esta seja feita 
pelo methodo nOminal. · 

Consultada, a Oamara rejeita o requerimento de votação nominal 
da preferencia na votação para o substitutivo do Sr. Mauricio de 
Lacerda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela orà'-em ) ' requer a · verificação 
da votação. 

Procedend.o-se á verificação da ,votação, reconhece-se terem votado 
a favor 18 Srs. Deputados e contra, 99; total, 117. 

O Sr. Preside-nte - A votação nominal foi rejeitada. 
Consultada. a Camara rejeita a preferencia, na votação, para o 

substitutivo do Sr. Mauricio de Lacerda. 
' O Sr. Mauricio de Lace·rd•a (pela ordem) requer a verificaçã<? 

da votação. 

Procedend o-se á verificação da votação, reconhece-se terem votado 
a favor 12 Sr3.' Deputa-dos e · contra; 108; total, 120. 
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O Sr. Preside·nte - A preferencia foi negada. 

O Sr. Joaquim de Sa•Ces (p1ela m·Chem) - Peço a V. Ex., 
S:. P residente, que consu.:lte a Casa si concede prefe_rencia na yo~açào 
para a ·conclusão do parecer d~ Commis~ão de Con.stüuição 0 J ris .iça. 

Consultada a Camara app~ova o reque-rimento do Sr. Joaquim ue 
Salles, pedindo preferencia na ~rotação p ara a conclusão do pu~·ecer 
n. 10, de 1916, 

O Sr. Presi.iente- Vou submetter a votos a seguinte conclusão 
elo parecer n. 10, de 1916: . . 

·"E' a Commissão de Constituição e J ustiça ele parecer que seja 
archivada a Mensagem de 31 .de maio, do Sr: Presidente ela Republica, 
referente á dualidade de AsEembléas Legislativa•3 e de :Presidente~ no 
Estado ' do Espírito .Santo, visto estar exercendo o Governo o Prei'i-
dente legitimo Dr. Bernardino de Souza Monteiro e ser tambem legi-~ 
timo o Congre.sso Leg1slativo; que lhe deu a investidura daquelle cargo" 

O Sr. Mauricio .de Lacerd•a (pela ord8m) - Sr. Pr~sidente, 
vou requerer a V. Ex. votação nominal para este parecer: 

Não me illuclo sobre o espectaculo numerico que a O amar~ acaba . 
de dar, em torno das idéas d o honrado Relator. Quero, pül'ém, fazer 
um appello, e o faço, •;;em a menor ligação de sympathia ou de soli-
dariedade politica, quer com o Sr. Presidente ela Republica, quer com 
o grupo vencido no Estado do Espírito Santo. . 

Um dos resultados da luta política naquelle Estado favoneada tão 
directa quanto estrepitosamente _pelo S:-. Presidente da Republicã, foi 
o pode1· publico representado pela pesEoa do · Sr. Bernardino Monteiro, 
instaurar nada menos de 200 processos crime.:s. 

O SR. DIOCLECJOO BoRGEs - Com o apoio ela Camara. 
O SR. MAURICIO D:E: LACERDA - Acredito· que a maioria governa-

mental :possa entre&ar o E'stad_o a esse ou aquell~· grupo, possa deixar 
em pos1ção falsa o Sr. Pres1dente, mas .a pos1ção em que, nem a 
maioria, nem o Sr. Presidente ela Republica podem a.apirar .ficar, é 
justamente a da negação da justiç!l e da consagração das perseguições . 
políticas no Estado. 

A Camara sabe, repito , que nada menos ele 200 proce·ssos crimes ... 
O SR. DwcLECro Bo-RGEs - Afóra o.s as.aassinatos que teem si d~ 

praticados lá. · 
O Sn.. JI'LAURICIO m: LACERDA - Ahi não posso pedir a resm-reição 

dos mortos; eu me contento em salvar os vivos. Os 200 processos 
in·stailrados pt'Jas tropelia.;; poiiticas realizacla,s naquelle Estado, du-
rante a luta pela successão presidencial naquelle depart amento da 
Fe·deração, merecem, •Sr. Presidente, a attenção da Camara, como a 
atten~ão elo · Governo. 
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Sei que, no Senado, neste momento, se vota um projecto de· amnis-
tia; nada custa, não só á 1·epresentação espirito-santeuse naquella 
Casa, como ao proprio Sr. P residente da Republica e aos amigos que 
o~ 'apoiam na politlca federal, fazerem additar uma emenda áquelle 
projecto amnistiando os perseguidos espirito-Gantenses, que tiveram 
a velleidade de acreditar que o Sr. Presidente da Republica só tinha 
uma palavra e que a política brazi1eira girava em torno de altos inte-
resses e elevada moralidade e não em torno da reprovavel sophistica 
que consagra como ba,se do direito a ausencia da moral e o divorcio 
entre o direito e a moral. 

Espero que a honrada bancada espirito-santense, no .Senado, e o 
.Sr. Presidente da Republica, por seUB Senadores, por seus · a:ri:úgos e 
Deputado,s que o apoiam, se apiede:o:t um momento dos 200 persegui dos 
no Estado do Espírito Santo e lhes concedam a amnistia que merecem, 
quando não ~>eja por se terem batid? por uma liberdade que é loucura 
nestes tempos, ao .menos pela loucura ainda maioT ele terem acreditado 
que o Sr. Wencesláo Braz governava alguma causa na Republica. 
( Jl11uito b<em,) · 

Consultada, a Camara approva o requerimento do Sr. -Mauricio 
de- Laeerda, pedindo votação nominal para a conclusão 'do parecer 
n. 10, de 1916. 

O sr: Presidente - Vae-~e proceder á chamada para a votação 
nominal. 

- Os senhores que approvarem a referida conclusão, responderão -
Sj~, ~os que rejeitarem, responderão -Não. 

O Sr. Costa R.~beiro (1° SeC1~e'va.rio) procede á chamada dos 
Srs. Deputados para a votação nominal. 

Feita a chamada, .respondem - 8im, approvando a referida con-
clus~o do parecer n. 10, de 1916, os Srs. Monteiro de Souza, Antonio 
Nogueira, Aga.pito Pereira, Justiniano Serpa, Passas de· Miranda, 
Castello Branco, Barbosa Rodrigues, Bento de Miranda, Ho•sannah de 
Oliveira, Cunha MachadD, Luiz Carvalho, Ag·ripino de Azevedo, Dun-
shee de Abranches, Luiz Domingues, Antonino Freire, Eduardo Sa-
boya, José Lino, Eduardo · Studart, Frederico Bo·rges, Ildefol).so Al-
bano, J uvenal Lamartine, :Affonso Barata, Maximiliano de Figueiredo, 
Cunha Lima Balthazar Pereira, Caldas Filho. Costa Ribeiro Julio 
Maranhão, Netto · Campello, Estacio Coimbra,· Gervasio Fior~vante. 

-Gonçalves Maia, Erasmo de l1:acedo. José Paulino, Mendonça Martins. 
~ntonio Rolemberg, Gilberto Amado, Octavio Mangabeira, Palma: 
Prisco Paraiso, João Mangabeira, Carlos Leitão. Augusto de Freitas, 
Arlindo Leone, José Maria, Eugenio Tourinho, Pereira Braga, Flavio 
da .Silveira, Nicanor Nascimento. Pedro dos Reis, Florianno de Britto, 
Souza e Silva, Verissimo de Mello, R-amiro Braga, Raul Vei'g't

1 
Raul 
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Fernªndes, Joaquim de Salles, Pedro Luiz, Sebastião Mascarenhas, 
A.rthur Bernardes, Ribeiro J unqueir.a, Antonio Carlo.s, João Penido, 
Silveira Brum, Senna Figueiredo, J OoSié Bonifacio, Antonio Martins, 
Gomes Lima, Antero Bo.telho, Francisco Bressane, Lamounier Godo-
fredo, Domingos de Figueiredo, Christiano ·Brazil, Moreira Brandão, 
Waldomiro de Magalhães, Mello Franco, Francisco Poliello, Carlos 
Peixoto Filho, Galeão ·Carvalhal, Ferreira Braga, Carlos Garcia, Pru7 
dente de Moraes, Alvaro de Carvalho, Oesar Ve-rgueiro, Alberto Sar-
mento, Palmeira Ripper, Francisco Alves, José Lobo, Rodrigues Alves 
Filho, Costa Junior, Hermenegildo de Moraes, Ayres da Silva, Pereira 
Leite, Luiz Xavier, João Perneta, Alberto de Abreu, Calso Bayma, 
Lebon Rlégis, Alvaro Baptista, João Simplicio, Evaristo Amaral,. Gu-
mercindo Ribas, Augusto Pestana, N abuco de Gouvêa, Marçal Escobar, 
Domingos Mascarenhas, Joaquim Osorio e Simões Lopes (108). 

E re-spondem - não os Srs. João ElYJaio, Julio de Mello, Oosti!-
Rego, leão Velloso, Paulo de Mello, Dioclecio Borge_s, Barbosa Lima, 
Vicente Piragibe, Faria Souto, Mauricio de Lacerda, Mario de Paula, 
A.laôr Prata, Bueno de Andrada, Antunes Maciel Junior e Rafael 
Cabeda ( 15). · · 

O S r. Preside·nte Re·3ponderam á chamada 123 Srs. Depu-
ta:dos. 

V ae-se proceder á leitura dos nomes dos .Srs. Deputados que res-
ponderam sim e niúJ. 

O Sr. Costa R~beiro (1° Secr:etario) procede á leitura dos nomes 
dos Sra. Deputados que- responderam ~m. 

O Sr. Pre side·nte - Responderam sim 108 Srs. Deputados. 

O Sr. Juvenal Lam•art.ine (2° Secret.alrio) procede á leitura 'dós 
nomes dos Srs. Deputados qu~ responderam não. 

O Sr. Presidente - Responderam não 15 Srs. Deputados. 
A. conclusão do parecer n. 10, de 1916, foi approvlllda. 
Vou submetter a votos a seguinte emenda : 
Supprima-se de visto até final do período. - Ma-urricio de La-

c·eràa. 
O Sr. Mauricio de Lacer.dia (pel.a ordem) ___;_ Sr. Presidente, 

não desejando de modo algum contribuir para que a Camara 5e dê ao 
espectaculo de parecer tomar em consideração o que nenhuma con:ai-
deração lhe merece, peço licença a ·V. Ex. para requerer consulte a 
Casa sobre si consente na retirada da minha emenda. 

OonsU'ltada, a Camara concede a retirada da referida emenda do 
8-r. Mauricio de Lacerda. 
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: O Sr. Presidente Foram prejudicados os strbs titutivos dos 
Srs. iPaulo de Mello e outro e Mauricio de Lacerda. 

O Sr. Costa; Re•go (pe1~a onJt;m) - Sr. Presidente, pedi a pala-
vra apenas para declarar que votei sómente contra a conclusão do pare-
cer, estando, porém', de pleno accôrdo com os períodos da parte expo:. 
sitiva do illustre Relator da Oommis.são, referentes á situação de des-
calabro moral e financeiro na administração do Estado do Espírito 
Santo, do que resultou a inve'stidura do Sr. Bernardino Monteiro. 

O· Sr. Presidente - V. Ex. queira mandar por escripto a ·sua 
declaração de voto. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto: 
Declaro que votei sómente contra a conclusão do parecer, estando 

de perfeito accôrdo com os periodos da parte expositiva do illu·stre 
Relator, referentes á 1situação de descalabro moral e financeiro de 
que resultou ·a investidura no poder, como P.residente do Estado do 
Espírito Santo, do Sr. Bernardino Monteiro. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1'916. - Oo'fsta Re-go. 

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO . 
O Sr. Jeronymo Monteiro (para uma expli caçího pessoal) 

Sr. ·Presidente, em uma das ultimas ·sessões, penso que na do dia 21, 
tive ense,jo de offerecer á consideração da Oamara um requerimento 
de informações ao Governo, relativo á nomeação de um escrivão para 
a Oollectoria Federal no municipio do Alegre, no E:atado do Espírito 
Santo. 

Baseei esse .meu requerimento em dons documentos, que parece1·am 
poder esclarecer o assumpto, justificando as minhas duvidas. 

Não me preoccupava nessa occasião, como não me preoccupa, já-
mais, a vaidade fatua de que a minha palavra pos,sa exercer influencia 
sobre a Oamar.a. 

Este . pensamento só deve impressionar .as grandes mentalidades, 
os espíritos dos homens de eleição e não o do humilde e obscuro orador. 
Não procede, poÍJs, a pondertação feita pelo Deputado que procurou 
responder ás minhas palavras. 

'Tenho adoptado sempre por norma, nesta Casa, fazer acompanhar 
as minhas asserçõe-s das provas que .as fundameiJtam, como se poderá 
vêr dos merus trabalhos. Este modo de proceder resulta d.a observação 
que venho desde . muito tempo fazendo da maneira de discuti r nesta 
O amara, 
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Em geral, assentam em affirmações f alsissimas e até invero~Ímeis 
os mais fortes argumentos. Armam-L>e, desse modo, accusáções violen-
tas, partindo muit·as vezes de inveTdades absurdas e quasi ~Sempre calu-
mniosas. 

Isto tem contribuidQ para desmQralizar · a palavra do represen-
tante da Nação, prevenindo contra ella o espírito publico. Não dese-
j.ando que a minha pa ra seja tomada nesta conta, procuro sempre 

.documental-a. Do que acabo de dizer terei occasião de dar á Camara 
uma prova exuberante. · 

ST. P residente, apresentand·o aquelle requerimento, ' não quiz, 
como aqui se affirmou, . servir: ·aos interesses do collector federal de 
Alegre, meu correligionario e excellente amigo. 

Esse funccionario, filho de ÍalJ,lilia illustre e das maÜ;; antigas e 
distinctas do meu Estado, exerce o cargo com uma correcção invejavel, 
tanto assim que no período da salvação - branca ~, empregaram 
os salvadores todos os esforços e até procooso administr.ativQ para o 
demittirem e não ·o conseguiram, em vista da ;;ua irreprehensivel con-
ducta. E' um homem digno e honesto, que não .consentiria siquer no 
emprego de tão baixos xecursos para proveito proprio. · Além di•sso, 
as vantagens que ·dahi lhe .adveem são de tal insignifican.cia que não 
podem despertar a attenção de quem quer que seja. 

Quanto aos meus odios, que, "como potenta9,o", busquei servir 
com tal requerimento, no intuito de prejudicar um individuo "que 
não consegui vencer nem corromper", como aqui Ee di&3e, preciso 
deixar consignado, Sr. Presidente, uma vez por todas, que não cos-
tumo ter e manter e muito menos exercer Qdios em terreno algum, 
e ainda menos na política. Trato QS meus adversario-.a com muito maior 
attenção do que a que elles me dispensam. 

Falla-se muito nos odios ·que contra os meus adversa rios exerço; 
entretanto, são ·de tal ordem que o unico effeito até hoje registrado 
de minha vingança contra os inimigos politicôg tem consistido em me 
amparar na verdadeira e legitima vçntade popular do meu Estado e, 
por ella fortalecido, dar-lhes combate e vencei-os em toda linha. De 
outro não se tem nQticia. E si o houver, que venha a publico, mas sem 
mentiras, sem falsidades. . 

Tudo o mais que aqui se diz é palavra para armar effeito. 
Mesmo neste caso, de que me occupo, dQu prova, com, o;; documen-

tQs, de que não •sirvo a odio algum; denuncio apenas uma irregul.a-
I'idade. 

Não conheço esse Sr. José .1'!:uraleida, nomeado escrivão da Ool-
lectoria do Alegre, e com elle jãmais tratei ou · conversei .. Assim send,o, 
não .podia tentar vencei-o ou corrompel-o; primeiremente, po,rque 
não é dos . meus habitos corro)Ilper .a quem quer que seja, e depois 
porque não desperta enthusiasmo em ninguem vencer um individuo 
de máQs costumes, brigador e turbulento, como esse. ' 
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Quanto ao meu "potentado" de que se occuparri tanto os meus 
adversarioe, e citado pelo Deputado, que me procurou respond,e-r, cu 
nada posao dizer. Apen-as acato o reconhecimento que, em geral, <>S 
mem -adversarios fazem da singular influencia de que gozo no meu 
Estado. Preciso dizer-lhes, po1'ém, que ella resulta sómep.te da muita 
confiança -que os meus conterrane<>s depositam neste seu obscuro pat rí-
cio, que tem procutado 13ervir com muita ded' ção. Não vem do bafcj<> 
official. 

.Sr. Presidente, o 1-equerimento de informações; que apresentei á 
Oamara e de que ora me occupo, foi motivado pela duvida, em que 
me achava, sobre si o nomead<> escrivão da Oollectoria do Alegre, tinha 
ou não a qualidade de cidadão brazil:eiro. Essa duvida resulta,va d{l 
facto de haver esse individuo pedido· contra o nosso Governo a pro-
tecção do C<>nsul de Hespanha, como o fez em principio (2) de· outu-
bro ultimo. Este acto mostra claramente, ou que · Muraleida, apezar 
de eleitor, "Bi o era ou si o é", não tinha mais a intenção, o animo, 
de se considerar brazileiro; ou, o que é peior, que elle é um grande 
especulad<>r. MEU!, deiXando de lado essa circumstancia, eu preciso 
salientar que a simples "allegação" de que Muraleida é. eleitor não 
prova a sua qualidade de eleitor; póde dar essa presumpção, mas não 
a prova. 

E' verdade que, para ser eleitor, deve o individuo provar que é 
brazileir<>; mas sabemos todos como essas provas Se fazem deficiente 
e nullamente e é por isso que· a nossa lei na<> acceita o titulo de eleitor 
para prova alguma extra-eleit<>ral. Ainda agora, a nova e ultima 
reforma eleitoral desprezou por completo o titulo de eleitor. Não o 
acceitou para documentar <>u provar fact<> algum da vida do indi-
viduo, .a não ser a idade, e, isto mesmo, só emprestou esse valor aos 
títulos expedidos até o anno de 1908, isto é, ha oito annos. E:asa restri-
cção significa, mui 'claramente, que são tão p<>uco valiosos esses do-
cumentos que a unica funcção, que se lhes .póde emprestar, foi a de 
attestar que ha oito annos um individu-o "LOC dizia" maior de 21 annos. 
Isto traduz bem a validade de taes documentos. 

Pois, é com ·a allegação - sem prov·a -de que o Sr. Muraleida 
é eleit<>.r ~ tem o titulo de· eleitor - que se prete·ndeu provar ser elle 
brazileiro. Julgo Úma prova muito fallivel, maximé deante do appello, 
recentíssimo, feito por Muraleida ao representante do Governo de 
seu paiz, pedindo-lhe protecção. · 

_ O telegramma expedid<> por MUTaleida, de Alegre para esta Capi-
tal, dizendo-se: candidato á ~leiçã<> de vereador, não prova a sua qua-
lidade de eleitor ou de brazileiro. Todos vemoo, ·a cada passo, indiví-
duos francamente inelegíveis concorrerem a ele-ições e não eleitos, 
disputarem o recon]leciment<> dos seus poderes, apezar de sabel-os 
null<>s em absolut<>. Bem recente é o e::~remplo que tivemos, no pleito 
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- presi-dencial ultimo, no Espírito Santo, onde o Sr. Pinheiro Junior, 
inelegível, foi feito candidato e pTetendeu fazer-se Presidente. 

Aquelle telegi~amma prova apenas como é trefego e especulador o 
seu signatario e foi nesse sentido que eu o trouxe ao conhecimento 
da Oamara. 

··Não é procedente, nem razoavel, Sr. Presidente, compararem-se 
os executivos fiscaes movidos contra José R. Muraleida com os que 
se movem contra o Coronel Ramiro de . Barroo, Dr. Oa:ndido Borges 
da Fon.seca e outro_s, como fez o Sr. Deputado que me pretendeu res-
-ponder. Estes são processos fiscaes, cobrando restos de impostüs,· não 
liquidados no tem.po . dev.ido, por esquecimento doSI devedo~, são 
processos oriundos de dividas do anno de 1888, isto ê, de 25 .annos 
atrá's ;, processo!? que teem alcançado innumera:s pessoas, subindo a 
cobrança á fabulosa quantia de mais de 30. 000 contos. Aquelle.s são 
cobranças de. multas, isto é, de penalidades, de castigos, de penas 
impoetas ao individuü que procurou fraudar a Fazenda, fugindo á 
obediencia da lei, como se vê claramente do regulamento respe:ctivo; 
são processos por contravenção, po::.- infracção da lei. Não teem seme-
lhança uns com os outros. Mas, mesmo que tivessem inteira ·seme-
lhança. não é razoavel que se queira justificar um acto máo do Go-
verno Federal. - nomeando para a repartição arrecadadora um indi-
viduo que está sendo processado, ·por ter fraudado a Fazenda, - com 
outrü máo do Governo do Estado, - nomeando para cargos estaduaes 
pessoas capazes e idoneas. mas. que, por méro esquecimento, se vêem 
executadas por uma divida de impostos de profissão, do anno de 1888,. 
ou de 25 annos atrás! O Governo Federal está regmeramxl:o o pa'iz, 
e não póde praticar actos, como este, de nomear para uma de suats 
collectorias um individuo defraudador do fisco e da sua ·propria 
F-azenda. O Governo do Estado, entretanto. si o fizesse·, teria para 
isso licença plen·a. porque é um Governo de.sm.omüimdo, 6em Mree, 
senb prograrnnn:a, ~m MiJem,, sem lJSC1"Upulos e . •• SlJim salvadores e até 
sent h.Orrvens, como daqui se procurou provar. 

Mesmo que os casos se parecessem muito. não é razoavel que para 
o serviço da Fazenda Publica seja .escolhido um individuo que eat•á 
e€mdo, não "que e-steve", mas "que está" sendo processado por se haver 
negado a pagar impostos que por elle eram devidos á Nação. Um 
Governo de regl!!neradores não faz Ísto, metamo porque precisa ser e 
plwecer regenemdor. 

Os espancamentos de que se queixa o . Sr_ Muraleida, e de que 
fallou o Sr. Deputado, que me pretendeu responder, são devidos ás 
rixas antigas com os seus desaffectos de Alegre. Com taes ·factos nada 
tem a_ vêr o Govemo do Estado, ou a situação ·política. A prova de 
qu~ os opposícioni-stàs se acha1n em Alegre plenamente· ga.rantidos 
é que lá est~o os maÍE encarniçados inimigos da situação, chefiados por 
Elydio Rates, e vivem todos perfeitamente- bem. 
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O Sr. Manoel 'Florentino, apezar de provocador, não volta para 
aquelle município, simplesmente por conveniencia de seus interes.c;es. 
Confirmando estas minha.s informações leio o telegramma que hontem 
recebi rsobre .este caso do Sr. Dr. Levino Chacon, respeitavel magis-
tra:do, actualmente Chefe de Policia do Espírito Santo. E' concebido 
nos seguintes ·termos: 

"Victoria, 28-XI-16. - Deputado Jeronymo 'Mo.nteiro Respondo tele 
gramma. -- Manoel Flo·rentino e José Rienda Muraleida, apeza·r de terem 
tomado parte saliente nos f_act.os que se desenrolaram em Alegre por occa-
siã:o da luta politica havida no Estado, voltaram para ahi, vindos -de Santta 
Lúzia do Carangola, onde -se relfugiaram, receiosos talvez da reacção por 
parte do Governo; com toàas as gara.ntias que ·lhes offe.reci e a muitos outros, 
quando andei em excursão ·pelo sul. · 

. Chegados ao Alegre, Manoel Florentino continuou a 'injjlll"iar e Ínfamar, 
em pasquins e boletins, ·que distribuía, ao juiz de direito da Comarca, 
Dr. Diniz do Valle. Sentindo, fPorém, que a população, em peso, revoltava-se · 
cpm o seu prooeder, mudou-se espontaneamente .com a familiã para Ma-
nhuassú, onde continúa a rabulejar. 

José Muraleida, homem rixoso e violento, teve um -attricto com dous 
indivíduos d-o qual resultou ·luta coroporal, e, ou por covardia, ou por espe-
culação, embarcou no dia immediato publica'mente com destino a Santa -
LuzJa e dahi vive a se fazer de victima e a dizer-se perseguido pelo Governo 
do Estado e ]1ela ~olieia. 

AfiHrmo-lhe, sob min'ha honra de magi.strado e com a responsabilidade 
do cargo ·q·ue ora aqui occupo, que nenhum deS>Ses d<1us .i-ndivíduos, llClffi 
ou"tro qualquer adversario politico do Gorerno, tem soffrido pe!l".seguição 
alguma, e muioto menos é victima de aggressões ou espancamentos por parte 
da policia. Todos teem tido as .maiores garantias, que, pensam eUes, devem 
ir ao pl>nto de se julgarem com o direito de injuriarem, calumniarem e amea-
çaa·em as autoridades constituídas ào Estad<l. 

Deve ·O meu bom amitgo coinprehender que as garantias offerecidas e 
dadas pelo Governo não podem chegar até esse extremo. · 

Felizmente, os conselhos, a calma e a prudencia .teem conseguido, allia-
dos á energia, contra os auda.ciosos e ·insolentes, e cO'mo não podem dar 
éXJpansão a -es.tes ~eus máos .instinctos gritam e dizem-se pers:egui-do-s. Pó-d·e, 
pois, o meu illustre amigo, fazendo o uso que lhe convier d as informações que 
ora lhe presto, contes-tar eom toda a segurança a iuffirmação que na Camata 
fez o illustre De·putado ·Dr. T orquato Moreira, que ine conhecendo de sdbejo, 
não .póde pôr em duvida a minha palavra, e a a:t'firmação em contrari<~, que 
faço, de 1qU\l ilo Estado a ordem publica ac:ha-se inalterada, e que nenhum 
cidadão, mesmo o mais ferrenho a!l·VTCrsario, .tem soffrid·o ·a menor violencia, 
coacção ou aggressão á -sua pessoa, e qu.e, pelo contrario, tem encontrado 
as garantias por .parte da policia e do G-overno, cuja tolerancia tem causa.do 
admiração -a muitos e des-go&tos a outra-s q\lle não teem o· cr.iterio e a calma 
preci-sos para se con•formar.en~ com essa tolerancia dispensada a adversarios, 
que ta,nt<J mal fizerann, .como cfizem, ao Estado. 

Saudaçqes. - (ass.) Levino •Chacon." 

Essas são. Sr. Presidente, as palavras verdadeiras, que eu pre-
cisava dizer sobre o ás.sumpt'o daquelle requerimento. 
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•Aproveito agora o ensejo de me achar na tribuna para, desde 
logo, dar as prova,s daquillo qti.~ acabei de affirmar, isto é, de que 
nesta Casa se abusa da . bôa fé · cóm que são '()Uvidos '()S representante3 
da Nação, fazem-se asserções a.s mais ousadas, baJsea:das em inverdades 
as mais clamorosas, quasi sempre em injurias e calumnias. 

Alasim é que dos Anon!aes de.sta Camara consta ter dito o .Sr. Dio~ 
clecio BorgeE: 

"O Sr. Coronel Marcondes de Souza, quando Presidenté, nomeou fiscal 
da Empreza Industrial do Espírito Santo, que explora .a usina .assueareira 
do . vrulle do Ltapemkhn, o engenheiro Florentino Avidos, casado com uma 
irmã do Sr. · Jeronymo Monteiro. Esse engenheiro, distincto e de caract.e·r 
digno (apoiados), examinando a ·escripturação da referida em!PTeza, veri-
ficou que o guarda-livros, fazendo as contas da despeza com a construcção 
da usina e co.mparando-a.s com a impol'taneia reoebida do Banco Hypothe-
ear.io, constatou uma diflferença de mil e tantos contos, que não sabia em 
que tinham si.do empregados." · 

"FQi sciente deste facto o ·director da ernpreza, que aconselhou o guarda-
livros a que distribuiss·e essa importa·ncia pelas diversas verba·s. Quer dizer 
que, mil e tantos contos desa1>parec·eram assim, sem se sa'ber como, desho-
nestamente." · 

"Sr. Presidente, o Sr. Jeronymo Monteiro sabe perfeitamente que eu 
conheço ba'Stante -!Qdos Qs aetos criminosos da sua adrninistraçãQ, porque 
não ignora que privei intimamente com o Sr. 'Marcondes, quando era este 
Presidente. Si não trago ao conhecimento da Camara ·e do paiz outras tantas 
aecusações, é sómente · porque me foram ellas confiadas na qualidade de 
amigo particular e, des·se modo, não me assiste o direito de revelar o que 
me foi dito em confiauça, na intimidade, 'Pelo Sr. Marcondes, com quem 
mantenho e cu.ltivo as mesmas relações de · amizade." (Diario do Cong., de 
22 de agüsto, 1916, fls. 2.118, col. 2•.) 

Nada do que ahi está é verdade, como se vê dos documentos se~ 
guintes: 

"Vieto·ria, 30 de agosto de 1916, - Sr. Dr. Jcronymo Monteiro. - Lendo 
o discurso pronunciado pelo Dr. Diocle<cio Borges, na Camara Federal, na 
sessão de 12 do eü:ITente, deparej, com sux,iresa em dons trechos do rererido 
discurso, referendas a meu I'IC'Spei-to que não exprimem a verdade. O pri-
meiro é na parte que diz que Q Dr. Florentino Avidos, examinando as contas 
da Industrial, verificou um desfal4ue de •mil e tantos contos de réis. As 
minhas Mens·agens de 1'913 e 1914 explicam todos os negocios da C0ornpanhia 
Industrial com a maxima clareza, sem a menor referencia ao ex-official da 
Companhia Industrirul, o Dr .. F. Avidos, que nunca me fallou .ter encontrado 
desfalque nas conta·s da referida companhia. O segundo é na par.t.e em .que 
diz ter eu lhe 'contado reservadamente factos criminosos praticados por si, 
quando Presidente do Estado. Autorizo ·ao nr. Jeronymo contesta~ pela 
fôrma 4ue julgar mais conveniente as affirmativas dos dous trechos do dis-
curso alludido. Sem mais, sou de V. Ex., amigo obrigado. - (assi.) Marcon-
des de Souza." 



....... 380 

"Bello Horizonte, 19 de outubro de 1916. - Jeronymo. -:-- Recebi hon-
tem, á tarde, sua carta de 17 do corrente, e a'J)resso-me a. responder. Li o · 
trecho do discurso do Dr. •D'iocleci-o Borges, que V. me remetteu e devo dizer 
que h-ouve da parte delle evidente engano. Eu não pres.tei tal informação, 
nem encontrei qualquer dif.ferença entre as quamtias fornecidas pelo Banco 
HYJpotheca.rio á Companhia Industria·l do Espi·rit-o Santo e o di.spendi(} por 
esta !feito. Quando eu deixei o cargo ·de director fiscal da Companhia, cargo 
que só occupei por seis mezes, apresentei ao Sr. Coronel Marcondes um 
relatorio em que discriminei as diversas propriedades da Companhia. e as 
despez-as com clla.s effectuadas, a-ssim como em geral .todas as outras. Sendo 
todos os .seus pagamentos feitos com di-nheiro fornecido "pelo Banco Hypo-
thecario e Ag·ricola do Estado do Espírito Santo, visto que nenhuma renda 
ella 'J)oswtüa, parecia ,que o debito d·a Compan•hia ao Banco devi-a ser igual 
ao total de suas despezas ef.fectuada,s, ao p.asoso que as ·excedia de mii e 
tantos contos. Essa di,f1fcrença, si não me falha a memoria, -o Sr. Corone·l 
M-arcoud·es de Souza disse, em Mensa~em, que não sabi.a de onde provinha 
e dahi partirr sem duvida o que dis5e na •Camara o Dr. Dioclecio Borges; 
entretanto, s-abendo-se que a Companhia Industrial do ESIJl'irioto Santo, ao s·c 
constitui-r, tomou logo um emprestimo de sete ou oito mil contos por "d-e-
bentures" e que todos fica,ram em poder do Banco; sabendo-se mais que, 
além desse emprestimo, o Banco fornece dinheiro por emorestimo em conta 
corrente á Companhia e a juros, logo se conclue -que .a di·fferença referida 
provinha desses juros durante dons annos já naquella época decorridos. 
Não tenh-o presente o meu <ardhivo particula-r e não posso, por isso, precisar 
dg;talhes; -penso, porém, que tudo esclarece o que acima fica dito. Pôde. V. 
usar desta resposta como lhe convier. 

Saudando-o affectuosamente, me subscrevo. com apreço, seu cunhado 
e a.migo affectuo·so - (ass.) Florentino Avidos." 

"Rio de Janeiro, novembro de 1916. - Dr. Jeronymo Monteiro. -
A ttenciosas sa udacões. 

Em resposta â sua prezada carta. sobre factos ·referentes ·á Companhia 
Industrial do Espírito .Santo, cabe-me dir.er o ·seguinte: Empreiteiro des·sn 
ernpreza e em contacto com os seus directores, jámais ouvi dizer que qual-
quer destes ou o Sr. Marcondes de Souza mandara distr~buir pel.as diversas 
obraos que se con·struiram, quaesquer quantias despendidas a mais e sem 
explicação do .seu d-estino. Com alto apreço, subscrevo-me. Amigo, attento, 
criado e obri-gado. - (ass.) Augusto Ramos." 

O· mesmo Deputado Dioclecio Borges dlisse: 

"Quando o Sr. Jeronymo Monteiro deirou o Governo do Espírito Santo, 
escreveu um volumoso relatorio cheio de photographias e de "cousas fan-
tasticas referentes a i-naugurações de serviços que não existiam c solicitou 
do Congresso Estadu-al, por intermedio de uma lei, a a.p.pr(}vação desses 
actos." Nesse tempo era eu Vice-Presidentce em exerci cio daquelle Cougre~so. 
Na ocasião em •que estava sendo discutido o caso a ·que me venrho '' refe-
rindo, ·o Sr. Marco.ndes declarou-me que a-bsolutamente não sanccionaria 
a 'lei em questão, porque seria -pactuar com os actos illegaes da administra-
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ção do Sr. Jeronymo - Montei.ro, reconhecendo como legaes." ("Diar. do 
Cong. ", de 22 de agosto de 1916, fls. 2.118, col. 2•.) 

~ Não é verdade. O relato rio final de minha .administração e que 
não podia .deixar de .ser volumoso, porque o meu Governo executou, 
.de facto, muit<ls serviços, nada contém que não seja a traducção dR 
verdade. Em muitas das actas das inaugurações dos melhoramentos que 
levei a effeito no E~apirito Santo "lêem-se as· assignatura.s dos Srs. Dio-
clecio Borges, Paulo de Mello e Torquato Moreira". Isto significa 
que e·stes l!enhores não s6 assistiram a diversas inaugu·rações desse3 
melhoramentos, 'como aind·a attestaram a realidade dos nie:..=lmos, assi .. 
gnando as actas respectivas { taes como .as das inaug-urações do abaste-
cimento da agua, da illuminação electricta da .Capital, do Archivo 
Publico, da Bibliotheca Estadu-al, da Fazenda Modelo, ·dos Palacios 
do Governo. do Oongresao. do Tribunal de Justiça, etc.). Estas actas 
-estão U'anscript3!3. a fls. 99 a 107 do tal volumoso relatorio de que 
faila o Sr. Dioclecio Borges. Si se tratasse .de cousas "f.antasticas", 
as inaugurações não deviam merecer a presença desses Deputados e 
as respectivas actas não seriam por 'SS. Exs. assignadas., como acon-
teceu. 

· Si eram inaugurações de serviços que não existiam. não as devia ter presidiqo o Sr. Paulo .de Mello, como o fez. na qualidade .de Pre-
sidente do Congresso Legislativo e nem teriam sido assignadas por cen-
tenas de pess-oas, como o foram. 

Dahi resulta que. ou o Sr. D'ioclecio Borges faltou á verdade, 
quando assir.stiu ás inaugurações e assignou as respectivas actas, pois, 
como diz S. Ex., não existiam os serviços. mas, isto não é possível, 
porque os servioos lá estã:o. utilizados pelos que lá 1·esidem e pelo;; que 
lá chegam; ou S. Ex. mentiu, quando pronunciou as palavraa qne tran-
screvi de seu discurso de 12 de ae;osto findo, mostrando-se um calu-
mniador perverso e :3Cm consciencia. 

· ~·Para · que todos possam verificar o alcance e a grandezf't da fal~i
dade ·desse •Deputado, faço recolher, ·á Bibliotheca Nacional, um exem-
plar desse volumoso relatorio. . 

J .ámai-s solicitei do Congresso Legislativo ou de qualquer dos 
Srs. DeputadQ!a estaduaes a approvação des...c:es meus actos. por inter-
media de uma lei, como falsamente affirma esse Deputado. . 

O documento que passo a lêr é a prova completa do que asf!evero: 

"Victoria, 10 de novemlbro de 1916.- Illmo. e Exmo. Sr. Dr. Jerouymo 
lllonteiro. - Rio. - Saudacões affectuosas e sinceras. 

Em relação ao que affirmou d atribuna da Camara dos Dc.putadns o 
Sr. Dioclecio Borges, sobre a approvação do relatorio de V. Ex. pelo Con-
gresso do Estado. cumpre-nos declarar, em nome da verdade e sob :a nossa -
palavra d·e cavalheiros, ·que V. E'x. não solici<tou de nenhum de . nós e Jle'm 
IHI'S insinuou, directa ou indirectamente, a nossa manifestação naqueHe 
sell'tido. Fizemol-o espontaneamente, ·cert{Js de que assim procedendo, práH-
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cavamos um acio de estricta justiça. e rendíamos um preito sincero aos assi- · 
gnala·dos serviços prestados por V. Ex. a esta terra e dos qua,es eramos tes-
temunhas presenciaes e os unicos juizes e que estavam exuberantemen te 
exposto.s e comprovados no substancioso relataria CO'lll que V. Ex. encerrou 
o ·seu brilhante ;período •governamental. 

Valemo-nos mais uma vez desta opportunidade para reiterar a V. Ex." 
os protestos da nossa subida estima e profunda consideração. 

De V. Ex., amigos muito admiradores. (ass.) - M. Teixeira de Lacerda. 
- Etienne Dessaune. - Cesar Machado. - Antonio H. da Fonseca e Castro. 
-Henrique Gonçalves Laranja.- Nestor Gomes.- Manoel Alves de Barros · 
Junior. - Porfirio Furtado. - Virgilio .Silva. - be.putados e•staduae.s em 
1912." 

(Firmas reconhecidas pelo tabe.Uião interino Pergentino Antonio Bo-
telho.) 

Entretanto, o que é verdade, sendo admiravel e até pittoresco 
ne,ssas. villanias, sem nome, é que o 1Sr. Diodecio Borges, que agora 
diz que -o"volumo,so relataria estava cheio de vhotographias, de causas 
fantasticall , referentes ás inaugurações de ·serviços que não existiam", 
foi o mesmo individuo. de nome Dioclecio Borges, que, na qualidade 
de Vice-Presidente do Congresso, em exercício, assignou a seguinte 
msolução: · 

"-Resolução n. 1: 
O Pl'esidente do Congresso Legislativo do Estado do Espírito Santo, 

usando das attribuições que l·he confere a Constituição do Estado, resolve·: 
P.romulgar ·o ]}rojecto n. 41, apresentado e votado unanimemente pelo 

Congre•sso Legi·slati<vo. approvando o relataria do ex-Presidente Dr. Jeronymo 
de Sou,za Monteiro, no quatriennio de 1908 a 1912. O Sr. 1 • Secretario faça 
puobHca~. 

Paço do Congresso Legislativo do Estado do Espírito Santo, em 30 de 
dezembro de 1912. - (ass.) Dioclecio Barbosa Borges, Presidente." 

(-Fi..rma reconhecida pelo ta.bellião Simão Machad•o B. Mello.) 

Dahi reólulta que, ou o 1Sr. Dioclecio Boi·ges faltou á verdade em 
1912 , quando promulgou essa Resolução, approvando os actos de que 
trata o volumoso .relataria, ou faltou á verdade, agora, quando occupou 
a tribuna desta Camara, na sessão de 12 de agosto findo. 

O que é fóra de duvida, porém, é que nesta historia, o 81· . . Dio-
cl~io Borges· "trucou de .falso", :pelo menos uma vez. 

Será possível que S. Ex. e-ia amador tambem do "sport'' da 
mentira~ 

Disse ainda o Sr. Di()clecio Borges: 
"Foram publicadas em alguns jornaes desta Capital certas accu·sações 

á minha pessoa. Para que ellas, porém, fossem verdadeiras, seria . preciso. 
que eu tivesse descido ao nível moral em .que permanece Q Sr. Jeronymo 
Monteiro. 

Tenho 1em mãos o·s documentos incontestaveis que não sómente consti-
tuem ·a cabal defesa da minha reputação, como tambem concoJ:Tem pa1•a 
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filimar a torpeza dos meios empregados .pelo Sr. Jeronymo, qua.ndo pretende 
accusar homens que o atacam com sobranceria e altivez. 

Com relaçã-o ao caso da firma Borges & Comp., qu,e o Sr. Jeronymo 
procurou interpretar de maneira capciosa e ri-dícula," com o fim de accusar-
me, a Camara tel'á conhecimento do meu modo de agir, ouvindo a leitura 
qu,e vou fazer de uma carta do illustre jurista Dr. Aureliano Mourã-o ... 

O Sn. ToRQUATO MoREIRA - E que foi citada no tal artigo contra V. Ex. 
O SR. DJoCLECIO BoRGES - , ... em resposta a uma car.ta que lhe dirigi, 

nos ·seguintes •termos: IU.m. Sr. Dr. A. Carvalho Mourão. Saudações. Lendo 
nos ".A pedi-dos" do Jornal do Commercio, de 16 de maio proximo findo, 
urna carta ·que se .·diz !por mim dirigida a V. ·S. em 19 de junho de 1899 
e ua qual eu lhe fallava em comprar alguns- funecio.narios para facíli.tar 
negocios do meu in teresse, peço a V. S. o especial obsequio de responder-me 
declarando si, de facto, diri-gi a V. S. -semelhante carta, ·assim co.rno sem 
favor dizer lambem, ·como socio que foi da extincta firma Borges & Cornp., · 
qual o nneu procedimento na qualidade de sodo da mesma e si consta a 
V. S. que tenha sid-o dada contra mim alguma sentença. Rogo a V. S. o 
obsequio de autorizar-me a fazer da sua resposta o uso que entender. Rio, 
13 -d·e junho de 1916. - Dioelecio Borges." 

A resp<>sta do Dr. A. Mourão é a seguinte: "Exrno. amigo Sr. Dr. Dio-
clecio Borges. Saudações. - Respondendo a carta supra, declaro que ás 
minhas mãos não chegou a carta a que V. Ex. se refere, . que me parece 
apocrypha, não só por con'hecer -o caracter de V. Ex., como porque não 
dependia de empregados pu'blicos a solução do negocio. Nessa occasião já 
havia a autoridade competente, o delegado fiscal, feito em processo regular, 
a concessão a Borges & Cornp., das marinhas confrontantes ·a seus terrenos. 
O acto do Ministro, suspendendo a entrega do titulo, foi urna viole·ncia que 
seria repara-da por sentença judicial, que nos serviria de . titulo. Por se 
oppôr o socio Brito a que se iniciasse a competente acção judicial, unico 
c;~.minlho que ElU aconselhei ·seguir-se, e, verificando que os negodos da 
sociedade se afastavam da minha orientação jurídica, retirei-me da socie-
dade, muito antes de proposta 1>or Brito sua dissolução. Durante o tempo 
em -que foi socio dessa firma cumpriu V. Ex. com zelo e correcção seus 
deveres sociaes. Pôde V. Ex. fazer desta o uso que lhe convier. ReHero os 
protestos de estima e consideração. Rio; 15 ·de junho de 1916. - Aureliano 
.lfo·uião." · · 

(Diar. Congr., de 22 de agosto qe 1916, fls. 2.118, fine e 2.119 v.) 
Assim se destroem, Sr. Presidente, as infarnias que o Sr. Jeronyrno-

~lonteiro manda publkar nos jornaes, contra os homens que o Iião temem!,; 

Não é verdade o que ahi se affirma, conforme provam os documen--_ 
tos que passo a lêr. Antes de o fazer, porém, asseguro que nada tenho 
com as publicações feitas contra · o Sr. Dioclecio Borges, com a publi-
cação de 16 de maio findo, nos "A pepidos" do JO;rnal do C!omilnreci<J, 
nem com quaesque.r outras, ainda que queira o Sr. Dioclecio Borges 
attrib-q.ir-me a autoria e a responsabilidade das mesmas. Os documen-
tos seguintes são attestados do que affirmo : 

"Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1916. - Exrno. Sr. Dr. Jeronymo 
Monteiro. - Respeitosas saudações. - De ordem do Sr. Director, respondo á 
carta de V. Ex. - .. A publicação "a pedrdo", de 16 de maio findo, á qua~ 
V. Ex. se refere e relativa no Sr. Dioclccio Borges, niio' foi feita por ordem. 
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üu conta, ·Úem sob a responsa.bilidade de V. Ex. Com estima e consideração 
de V. Ex. attento amigo e admirador. - (ass.) Sebastião Sampaio, secretario 
do Jornal do Çommercio," 

POUTICA DO ESPIRITO SANTO 

T.eJ~do lido hoje nos "A pedidos" deste jornal o r~pto a mim lamçado 
pelo Sr. Dr. Díocleci.o Barb~sa Borges, Depu•tado Federal, devo declarar que 
convém buscar outro alvo, porque o escolhido está erra'lio, conforme o de-
monstra o documento que a este acompanha. 

. ".Rio de Janeiro, 19 de maio de 1916 - I.Umo. Sr. redactor d'O Paiz. -
Peço-lhe· o favor de responder junto a esta, autorizando-me a .fazer da 
resposta o uso que julgar .conveniente, si em qualquer tempo fui collabo-
ra.dor desse brilhante orgão, si nelle escrevi uma só linha, uma palavra 
siquer, ou -si fui, de alguma fórma, inS')lirador de qualquer opinião emittida . 
. pelo O Paiz. 

Antecipadamente agradecido pela gentileza da resposta, sou attento 
criado e admirador. - Jeronymo Monteiro." 

"Rio de Janeiro, 19 ·~e maio de 1916 - Illmo. Exmo. Sr. Conde .Tero-
nymo Monteiro. - Em l"f'sposta á carta de V. Ex. cumpre-me declarar quo 
jámais V. !?:x. co.Jlaborou neste jornal. 

Quanto á propaganda relativa a ter V. Ex. sido, ou não, inspirador de 
qualquet opinião emittida pelo O Paíz, declaro que este jo·rnal não recebe 
insp irações de quem quer q.ue seja, sendo orientado ·exclusivamente pelos 
seus directores. Si as perguntas consta•ntes da carta de V. Ex. se relacionam 
com a .poU.tica do Espirito Santo nesta ultima phase, a .attitude "invaria-
Velmente" seguida pelo O Paiz em relação á autonomia dos Estados, basta 
para ·que o uosso pronunciamento contra a tentativa de intervenção do 
Governo Federal no Espírito 'Santo, tenha a sua explicação logica nos ante-
cedentes desta folha, sendo impert.inentes e inadmissíveis quaesquer inter-
pretacões de· 'Outra natureza . .Oe V . .S • .attento venerador e O<briga'<lo - João 
Lage." _ 

Rio, 19 de maio de 1916. - Jeronymo Monteiro. 
(Do Jornal do Commercio, de 20 de maio de 1916.) 

Como ahi se vê e como affi1·mei e replto, .eu nada tive com 111S 

nccusações a que se refere o Sr. Dioclecio Borges, pu:blicadas. em 16 
de maio findo, nos "A pedi-dos" do J orml do Commerdio \1 nem com 
outras publicações feita·s a ref:peito da sua má oonducta, em qualqner 
das folhas desta Capital . 

. Devo agora asseve1•ar. com os documentos que vou lêr -á Camara. 
que tambem não é verdade o que disse o Sr. Dioclecio Borges. com 
relação á sua seriedade e correcção nos negocias da firma Borges 
& Comp., ·assim como não traduz a verda-de o que vem consignado na 
carta, que lhe mandou o Dr. Carvalho Mourão em resposta á solici-
tação do mesmo Sr. Dioclecio, em 13 de junho de 1916. 

Entretanto, antes de pro:se-guir preciso deixar consignado que eu 
não me daria a0 trabalho de tocar em tlll ªs~ulnpto, ÇOJU que Jlaga, 
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tenho que vêr. Entretanto, desde que esse Deputado quiz me attribuir 
ingerencia no ca.so, condescendi em estudal-Q, fazendo em cariorio a 
verificação do que foi affirmado nesse "a pedido" e, desse estudo me 
resultou a convicção absoluta,. de que a defesa produzida por S. Ex. 
não deatruiu quaesquer das accusações que contra elle foram documen-
tadamente articuladas. 

Eis os ·documentDs : 

" ·Certifico ·que revendo, em meu cartorio, os autos de liquidação da 
firma Borges & Comp., em que é supplicante José Joaquim Alves de Brito, 
so'Cio da mesma firma e supplicados Dioclecio Bal'bosa Borges e Annibal 
Barbosa Borges, socios da dita firma, delles consta e ora me foram apontados 
e vel'balmente pedidas por certidão verbo ad verbum as peças dos teôres 
seguintes : · 

Documentos ns. 3 e 4, a f·ls. 53 - Recebi do caixa da sociedade Borges 
& Comp., a importancia de 1 :200$ (um conto e duzent!l'S), indemnização 
paga a Manoel Freire Netto, pela transferencia de seus direitos sobre a posse 
de terras em Mayambá. Guarapary, vinte de abri.l de mil oitocentos e noventa 
e nove. - Dioclecio B. Borges. Estava collada e inutilizada uma estampilha 
do Estado do Espirito Santo, do valor de quatro·centos réis. Fica em meu 
pQder _fornecida pelo caixa da sociedade Borgeos & Companhia a quantia de 
setecentos mil réis, para indemnizações de posses necessarias ainda a obten-
ção de marinhas. Guarapary, -vinte e tres de abril de mil oitocentos e noventa 
e nove. - Annibal Barbo.ça Borges. Rio, nove de abril de mil novecentos e 
um. - Dr. Carvalho Bhering. Estava collada e inutilizada uma estampilha 
do valor de trezentos réis." (Compare-se esse .doc. com o de n. 41.) _ . 

Documento n. 13, a fls~ 68 - Amigo Britto - Saudações. - Preciso 
que me empreste 400$ (quatrocentos mil réis) hoje, para fazer um paga-
mento urgente. Pedi para Vietoria, porém, como com certeza demorará ·a 
v.ir, portanto peço-~he que me obtenha, pois preciso muito. Logo que receba 
lhe darei. Até logo, recado do v• ami• Dioclecio Borges. Rio, quatro de outu-
bro de mil oitocentos e noventa e nove. Estava collada e inutilizada uma 
estampilha de trezento•s réis. 

Documento n. 27, de fls. 86 - 1:500$000. - Recebi do Sr. José Joaquim 
A.lves de Britto a quantia de um conto e quinhentos mil réis, por conta dos 
tres contos que ficou de fornecer para a compra de uns terrenos lllOS quaes 
somos socios, con-forme consta de sua carta em m~u poder. E por ser ver-
dade firmo o presente. Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1899. - Dioclecio 
Barbosa Borges. Firma reconhecid·a opor Evaristo Valle de Barros. 

Document o n. 32, a fls. 100 - Guara.pary, 27 de março de 1900. -
Illmo. Sr. José Joaquim Alves de Britto. - No dia 21 do corrente escrevemos 
ao amigo, indo a carta pelo Itapemirim no mesmo dia, hoje 27 não tivemos 
avi,so algum pelo telegrapho, conforme esperavamos, de aocôrdo com a 
dita .carta; entretanto, o .prazo expira-se no dia 4 de abril proximo futuro, 
portànto não se ·pôde operder tempo, só queremos que o amigo não nos 
culpe, foi a·visado em tempo. O arame, cavadeiras, etc., foram deséarregados 
na Victoria, de fôrma ,que temos de pagar novo · fre te e armazenagem; o 
bom tdo commandante prometteu-nos traz·er, porém, não ligou importancia, 
de fôrma que opodiamos ter tomado providencias para voltarem no mesmo 
vapor e !por causa do Vacca Brava tivemos este prejuízo; já providenciamoo 
para vir na primeira occa.sião. Quando tiver de mandar alguma cousa faz 
vêr ao seu 'despachante que é para Guar&pary. Até hoje não ti'Vemos resposta 
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do telegramma em que perguntamos si podia seguir, naturalment-e desap-
pareceu a necessidade, pelo que foi !bom a nossa: consulta. O Borges deixou 
de vír no Itapemirim porque os negocios de areia tinham tomado aspecto 
favoravel exig-indo a estada delle, e até hoje nada. Sinto não poder gastar 
com viagens e estada ahi agora, para desamarrar este negocio que tantas 
contrariedades e gastos nos tem causado, é preciso dizer-lhe que ai·nda não 
tive desengano, pelo contrario, sinto-me corajoso e esperançoso, isto com 
referenda ás marinhas, porque o nosso particular não tem duvida, princi-
palmente nos •pertencendo o contmto com o Governo do Estado, eu não terei · 
aín,da _J>ara depositar, }>Orque não quero prejudicar as da marinha, i-sto é, 
com receio dos especuladores fazerem alarma e o ta.l Ministro mandar força, 
engenheiros, etc., se bem que fique provado ser esse ·terreno particular, 
que para isso tambem é que queremos prussar a cerca separando os 33 metrO<S 
d~t marinha; mais vem embaraçar o negocio da marinha, posto que tenha 
estado parado; porém devemos preparar tudo para na primeira occasião 
li6 entrar no tra.balho ·encontrando tudo bem encami·nhado, podendo desta 
fórma fazer-se um carregamento ligeiro, ,para isso é que vamos fazer o bar-
racão que servirá de deposito de areia e instrumentos que é para quando o 
naJVio aqui chegar pouco demoral'-se, quando approximar-se isto V. man-
dará uma bôa balança, acho mesmo que a areia depositada devia ser en-
saccada, digo ser já ensaccada e talvez mesmo não precisava exportar-se 
ensaccada, qual a razão de não i_r a granel, poupando~nos est e trabalho e 
despeza? Junto a esta vae a nota das despezas com o barracão e cerca, Já 
tenho adeantado o dinheiro, as madeiras já estão tirando, empreitei o bar-
racão, dando sómente o zinco, o que foi muito barato, poi-s só em barro 
(que como sabe tem que carregar de .longe; ·porque o barracão é no arei ali) 
tem que gastar muito, disse-me elle que está com a madeira quasi prompta, 
quasi toda ;~~rómpta, assim como os moirões para a cerca, eu mandei tirar 
mil, a cerca foi que não empreitei porque .querem muito caro e eu fiz o 
ca.leulo que com quatro -homens, seis dias darei tudo prompto. o zinco com-
pramos na Victoria muito bom, folhas grandes, a 6$500. Peço que mande 
a importancia da nota junta sem falta pelo ltapemirim, entregue ao com-
manàante, .que .procurarei. Quero dentro em pouco tudo prompto, sómente 
esperando nossa resolução na extraeção. Até agora nada pude fazer porque 
a~s cavadeiras ainda não •chegaram, porém, vou preparar a areia, conforme 
seu pedido, para seguir pelo Itapemirim, não mando antes }>Orque 
póde extraviar-se. Acceite com a Exma. familia dos socios e amigos cordiae-s 
cumprimentos e subscrevem. - Annibal Barbosa Borges. - Dioclecio Bar-
bosa -Borges. Firma reconhecida por Gabriel Ferreira da Grnz. · 

Documento n. 34, a fls. 102 - Ferragens e artigos semelhantes - Freitas 
Couto & Comp., •successores de Gonçalo de Castro & Comp. - 72, rua do 
Hospício. - Ao Sr. José Joaquim Al-ves de Brito - Venderam: Rio de 
Janeiro, 4 de agosto de 1900: 

12 enxadas Guia 3/2 a 3$700 ................. , ................ . 
12 pás ....................................................... . 
C;trreto ............................ , ....... , ................ . 

Total., ........................................ . 
5 metros de té.la de metal a 15$ . ............................... . 

Total .....•........ ·- ............. , ........... . 

44$400 
36$000 

3$000 

83$400 
75$000 

158$400 
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Heéebemos. Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1900. - Por Freitas Couto 
& Comp., Moraes. Remettido para Guarapary por Annibal Barbosa Borges. 

Documento n. 33, a fls. 103 - Guarapary, 27 março de 1900: 

Empreitada do barracão ................ : . ................... . 
5Q telhas de zinco, frete, carreto, despacho e descarga ....... . .. . 
SaJ.do a no~--so favor na conta apresentada em janeiro ......... . 
Telegramma para Victoria e Rio ..... , ...................... . 
1. 000 esta,cas ou moirões para cerca ............... : . ........ . 
Calculo de feitio, da cerca, seis dias, sendo: dous homens a 2$ e 

dous a 3$ por dia .......................... . .......•..... 

Total ...................... , ...... .. ......... . 

500$000 
363$000 

9$450 
19$440 

300$000 

- 60$000 

1:251$890 

Documento n. 35, a fls. 104- Rio de Janeiro, 31 de dezembro . de 1900 
- O Exmo. Sr. Joaquim Alves de Brito. - Emmanuele Cresta & Com;p. -
Pagavel ao prazo de - e em falta pagará o juro de 1 o/o ao mez. 

Deve - 1900 - Março. 
Comprad-o a Dias Garcia & Comp., por sua conta e ordem, e ·reiiJ.eUi.do 

a Anniba-1 Barbosa Borges - "Guarapary". 

ABB - 20 rolos de arame farpado, 1• farpa junta c. 19$ . .... : . . 
1 encapado com grampos para arame Rg. 20 c., $850 ........... . 
1 esticador ·para arame com manivella ....................... . 
1 amarrado com meia duzia de pás de bico grande e reforço . .. . 
1· encapado com s·eis •cavadeiras americanas com mollas c. 20$ .. . 
Encapamento, frete, carreto· e despacho ....................... . 

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

380$000 
17$000 

9$000 
18$000 

120$000 
62$400 

606$400 

Documento n. 36, a fls. 105 - Silva .Monarcha & Comp., n. 1. 476, 1 :000$, 
travessa do Commercio n. 18 - Recebemos do Sr. Joaquim Alves de Brito, 
JlOr ordem de Annirbal Barbosa Bor.ges e conta de •Pedro José a quem credi-
tamos, a quantia de 1:000$000. Para clareza firmamos o presente em dupli-
catà. -Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1900. - Silva Monarcha & Comp. 

Documento n. 38, a fls. 106 - Guarapary, 20 de março de 1901 -
Sr. Albino Simões - Tendo sido con~truido pelo senhor um bar.racão, nos 
terrenos denominados "Areaes ", nesta cidade, venho pedir-lhe que me res-
·PO·Iida junto a esta, o seguinte: 1 •, si foi construido por si o barracão? 2•, 
por quanto foi tratado?; 3•, si já ·está pa·go e se recebeu em dinheiro?; 
4•, por quem foi dada a ordem para construcsção?; 5•, si nos ditos terrenos 
ha alguma cerca de arame farpado ou alguns moirões fincados para a cerca? 
Pela verdade de suas res.postas muito lhe agradece Augusto Cunha Filho. 
lllmo. Senhor, respondendo seu favor, devo dizer-lhe o seguinte: ao 1 •, foi 
por mim e Antonio Pedro da Silva construido o barracão .de que trata; 
ao 2", pela quantia de 150$000; 3•, em generos; 4•, pelo Sr. Manoel Borges; 
ao 5•, f inalmente, não ha cer.ca de qualidade alguma nos areaes, ha·vendo 
apenas alguns moirões espalha·dos pelas ditas arêas; é o q-ue cumpre-me 
respande.r-lhe, podendo V. fazer desta minha resposta o uso que lhe con-
vier. Seu criado e o<brigado. - A rôgo de Albino Simões, Pedro José Simões. 

' Testemunhas: Simplicio de Almeida RQ'drigues, José Carlos Leal. Firma 
reconhecida (Pedro SimÕP.s) por Custodio Pereira Rodrigues Bran!lão e por 
Dario Teixeira da Cunha. 
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Documento n. 39, a fls. 107"- GUarapary, 21 de março de 1901 -< 

Sr. Enéas Pomponét.- Sabendo que o senhor foi o chefe da turma que estava 
encarregada pelos Srs. Dr. Dioclecio Barbosa Borges e Annibal Barbosa 
Borges, de fazer as explorações nos terrenos denominados "Areiaes ", nesta 
cidade, venho pedir-lhe o favor de responder-me com toda a verdade ás per-
guntas seguintes: 1•, qual os seus vencimentos?; 2•, se está pago e se recebeu 
em dinheiro?; 3•, se sabe por ·quanto foi tratada a construcção do barracão 
e si já está pago e si foi pago em din'heiro e por quem?; 4•, si sa·be se as 
compras de terrenos até hoje feitas em nome de José Joaquim A1ves de 
Brito, Dr. Dioclecio Barbosa Borges e Annibal Barbosa Borges foram feitas 
com dinheiro de algum desses senhores ou fornecida por outro não men-
cionado?; 5•, si lhe consta que o Dr. Dioclecio ou Sr. Amiibal tenham capi-
taes? Sem motivo para mais lhe agradéce. Seu cro. e obro.- Augusto Cunha 
Filho. 

Exmo. Senhor. - Em resposta ao que acima me pede, tenho a dizer-lhe 
o seguinte: 

1", meus vencimentos eram de cem mil réis mensaes. Ao 2•, estou pago, 
porém, recebi em generos em casa do Sr. Pedro José; 3"; sei que foi tratada 
por 150$ e que consta não ter sido todo ·pago em dinheiro, e sim em generos 
em casa do mesmo Pedro José; 4•, sei pelo Sr. Annibal Barbosa Borges que 
o dinheiro fôra fornecido pelo socio Brito; 5•, conheço-os ha tempo e não 
me consta possuírem capitaes. 

P.or ser verdade o que digo autorizo fazer uso desta minha resposta 
para o fim que vos convier. Guarapary, 21 de março de 1901. Seu crdo. obr., 
Enéas Pomponét. Attestamos ser verradeira a assignatura de Enéas Porpo-
nét, por termos della conhecimento. Guarapary, 21 de março de 1901. -
José Qoe.lho Leão. - Simplicio de Almeida Rodrigues. Firma reconhecida 
no tabellião Custodio Pereira Rodrigues Brandão e por Dario Teixeira da 
Cunha. _ 

Documento n. 40, a fls. 109- Guarapary, 20 de março de 1901.- Illmo. 
Sr. José Brandão - Tendo o Sr. Jos·é Joaquim Alves de Brito comprado aos 
Srs. Dr. Dioclecio Barbosa Borges e Annibal Barbosa Borges as partes que 
os mesmos senhores tinham nos terrenos denominados "Arêas ", nesta ci-
dade, e satbendo que o senhor foi o fornecedor dos moirões ·para uma cerca 
de arame farpado, venho 1ledir-lhe que me responda junto a esta, o seguinte: 
1•, por quem foi chamado para este trabalho?; 2•, quantos moirões foram 
encoonmendados e quantos entregou?; 3•, por quanto foi tratado? 4•, ·si 
está pago de todo o seu trabalho e si recebeu em dinheiro?; 5•, si o trato 
foi dar os moirões no logar ou fincados no chão?; 6•, si sa·be que até hoje 
haja aJlguma cerca de arame farpado nos terrenos acima mencionados? Pela 
verdade de suas respostas muito lhe agradecerá. - Seu crdo. e obro., Augusto 
Cunha Filho. 

Illmo. ·senhor. - Respondo o seguinte: 
Sendo eu fornecedor dos moirões que delles se trata, fui chamado por 

Dr. Dioclecio Barbosa Borges; foram encommendados 500; foram tratados 
por 200$; só recebi 20$; recebi em dinheiro os 20$; tratei de dar os moirões 
no logar estendidos pelo terreno e não fincados; emquanto o mais nada 
sei e póde desta fazer o uso que V. S. entender. Com estima e consideração 
sou de V. S. criado e obrigado, José Brandão. 

Guarapary, 20 de março de 1901. Firma reconhecida por Custodio Pe-
reira Rodrigues Brandão e -Dario Teixeira da Cunha. · 

Documen,to n. 41, fls. 110 - Escriptura de compra e venda de uma posse' 
no logar May.mbá, .que fazem corno comprador Borges & Cornp., e como ven-
dedor Manoel Freire Netto e sua mulher, S;;übam quantos este instrumento 
de ·escriptura virem, que no anno de 1899, aos 20 dias do rnez de a•bril do 
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dito anno, no lagar .denominado Maymbá, do mumcipio de Benevente, depois 
de terem untformemente contratado e ajustado como comprador Borge~ & 
Cqm~ •• representado neste acto pelo sacio Dr. Dioolecio Barbosa Borges, ê 
como vendedores, Manoel de Freire Netto e sua mulher; pelos vendedores 
foi dito que sendo senhores e possuidores de uma posse de terra no lagar 
denominado Maympá, a qual limita-se ao noz,te, com terreno devoluta, ao 
sul a .foz do lago Maymbá, a -éste o oceano e a óeste a estrada de Benevente 
a Guarapary, della faziam venda como de facto vendido tcem de hoje para 
sempre pelo preço c quantia de · 200~ que· neste acto. recebeu em moeda cor-
rente da Republica, ficando o comprador sugeito ás condições seguintes: a 
consentir os vendedores colherem as lavouras que ·no dito lagar existem, bem 
como poderão continuar a laovrar os mesmos., Por terem assim combinado 
pediram que lavrasse a presente escriptura, na qual assignam a rôgo dos 
vendedores por não saberem lêr e escrever João Freire de Andrade e José 
Freire Sobrinho com as testemunhas abaixo firmadas Dioclecio Barbosa 
Bo.rges, Carlos Teixeira Ribeiro, Alfredo Augusto Pimentel. (Comp'are-se essa 
escriptura com o documento n. 3.) 

Guarapary, 20 de abril de 1899 - Firmas reconhecidas por Custodio 
Rodrigues Pereira. 

Documento n. 42, a fls. 112 - Escriptura de venda de duas posses de 
terra no lagar denominado Maym:bá, que faz como vendedora Anna Marianna 
da .Conceição e como compradores BOI,ges & Comp., com séde na Capital 
Federal. ·PeJa presente escriptura de venda passada aos vinte dias do mez 
de maio de 1899, no lagar denominado Ubú, faz venda de duas posses Anna 
Marianna da Conceição, residente no Jogar Ararú, município de Anchieta, 
pelo Jlleço e quantia de 200$ que recebi em moeda corrente ao assignar-se 
estas referidas posses, limitam-se ao norte c•m terrenos de marinha, ao 
sul com o carrego Tambassica, a este com Gambôa, ao óeste com Posses 
Criminosas. E como ajustaram e contrataram passam aos compradores 
Borges & Comp., representados neste pelo sacio Annibal Barbosa Borges 
todo o domínio e senhorio da referida ·posse, ficando os referidos 
compradores senhores e possuidores livre de qualquer onus judi-
cial e extra-judicial e de poderes em causa propria para obtenção do titulo 
definitivo pelo Governo do Estado. Pelos outorgantes Borges & Comp ., re-
presentados pelo sacio Anniibal Barbosa Borges; foi dito que acceitava a 
venda e transferencia das posses referidas. Por assim haverem con vencio-
nado o outorgante vender aos outorgados Borges & Comp. todo o domínio 
jus a posse pelas clausulas constitui1as se obriga por si e seus herdeiros 
representantes e successores fazer esta venda bôa, firme e valiosa e lhes 
pôr a. salvo de qualquer duvida. E por não saber lêr e escrever a outorgante 
Anna Maria da Conceição pediu-me para escrever a presente escriptura e 
assignar a seu rôgo, em presença das duas testemunhas abaixo assigaadas. 
Povoação de Ibú, 29 de maio de 1890. - Joaquim Domingos de Alcantara. 
- Annibal'Barbosa Borges. Como testemunhas: Marcolino Francisco de Jesus. 
- Antonio José de Alvarenga. - Antonio iosé da Rocha. Firmas reconheci-
das por Custodio Pereira Rodrigues Brand·ão. 

Documento n. 43, a fls. 115 - 19 de junho de 1899 - Dr. Mourão. 
- Por meus telegrammas deve ter tido conh ecimento que estamos muito 
embaraçados, portanto deve trabalhar com afinco afim de que nos sejam 
já concedidas .as marinhas. Preciso de recommendações fortes dahi para 
que vença as difficuldades. Neste momento chega ao meu conhecimento que 
o Minístro telegraphou ao delegado fiscal para não nos cnrl:edet· as marinhas, 
não sei si é exa_cto, entretanto vou inda·gar e lhe telegrapharei. Preciso com-
prar algumas pessoas para dar ·andamento aos nossos negocio.s, portanto 
talvez precise de dinheiro; se puder me remetta com urgencia. Passei pro-
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. curação ao Dr. José Monjardim para ser nosso advogado, pois precisamos 
muito de um advogado que trate de nossos interesses e que :tenha influenc~a 
na política e no Governo. Inda,gue ahi o que ha sobre o negocio no Ministe.rio. 
Estamos trabalhando com todas as forças. Não perco um só momento. Diga 
ao Britto que não escriwo a elle po11que esta servirá para ambos, e estou tão 
preC>ccupado, que não sei o que escrever. Disponha do ami-go e criado. 
Diaclecio Borges. 

Accordam a fls. 196 v. - Vistos, relatados e d iscut idos estes autos <).e 
appellação em que são partes como appellantes o Dr. Dioclecio -Barbosa 
Borges e Annibal Barbosa Bórges, e como appellado José Joa·quim Alves de 
Britto: Accordam em Camara, negar provill}ento ás appellações constantes 
dos termos de fls. 152 v., e 172 v. para o ef.feitó de confirmarem a sentença 
a fls. 148-150, por seus fundamentos, conforme ao direito e á prova dos 
autos. Custas pelos appoellante~. Rio, 18 de novembro de 1901. - Rodri-
gues, P. -:- Miranda. - Guilherme Cintra. - Pitanga, vencido em face da 
clausUila do contrato. - Salvador Muniz. - Espinola. 

Accordam a fls. 216. - Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
embargos de nullidade, etc. Accordam em Camaras reunidas desprezar os 
emba11gos a fls. 204, por serem de materia velha e já decidida no accordam 
embargado. Custas pelos embargantes. Rio, 24 de julho de 1902. - Rodri-
gues, P. -Miranda . .:.___ Guilherme Cintra. - Pitanga. - Fernandes Pinheiro. 
Dias Lima. Espinola. - Miranda Ribeiro. - Salvador Muniz. 

· Era o que se continha e declarava em as ditas e mencionadas peças que 
aqui ·bem e .fielmente fiz extrahir por certidão dos autos ao principio decla-
rados, aos quaes me reporto, e, depoi's de esta coruferir e em ·tudo achal-a 
conforme, sem cousa alguma que duvida possa fazer aos originaes, a sub-
screvo e assigno, nesta cidade do Rio de J·aneiro, aos 28 de outubro de 1916. 
E eu, Olympio da Silva Pereira, escrivão, o subscrevo." 

Após haver confrontado (como qualquer pessoa o poderá fazer) 
os documentos dos autos, transcr1ptos nessa certidão, ·com a publicação 
do Jiomal do Com;rruercio, fiquei surpreso (como certamente ficará 
quem •ae dér ao mesmo trabalho) da facilidad\3 com que se abusa da 
tribuna desta Oasa, com o intuito de embahir a opinião. 

Não é difficil demonstrar a cal:va . capcic,sidade da defesa do 
S.r. Dioclecio Borges. que faz lembrar a historia do gato 1uivo. 

As accusações contidas no referido artigo do Jornal do Ciom-
mercw, confirmadas pelo-s documentos copiados dos autos, provam 
de modo inilludivel que o Sr. Dioclecio Borgea, depositaria da con-
fiança do seu ~ocio, Sr. J o.sé Joaquim Alves <le Brito, abusaJ'a dessa 
confiança, apropriando-se, por varias vezes e em differentes occasiões, 
de diversas quantias. · 

A prova accu.satoria que o Sr. Britto produziu nos autos (de fls .. 43 
a 48 v.) roborada com 50 documentos (de fls. 49 a 121) foi apreciada 
pela -sentença do juiz no seguinte conside~ a fls. 150: 

"Considerando. . . . .... ............................... . .. , ......... . 
. Que os abusos praticados pelos supplicados, referidos a fls. 43, acham-se 

devidamente comprovados pelos documentos juntos aos autos ••. " 

/ 



391 

Os abusos referidos á fls. 43 são os seguintes, expostos detalbadamente 
na petição (de fls. 43) que passo a lêr: · 

"José 1oa-quim Alves de Britto requer a V. Ex. a juntada aos autos da 
dissolução da firma Borges & Comp., dos inclusos documentos, com o3 quaes 
pretende provar: 

1°, que em 25 de março de 1899, por instrumento particular, devidamente 
inscripto na Junta Commercial, e do 'qual exhi,be uma via devidamente rubri-
cada (doc. de fls. 4), c~lebrou-se entre o supplicante, Dioclecio Bal'lhosa Bor-
ges, Annibal Barbosa Borges e Aureliano Martins de Carvalho Mourão a so-
ciedade que gira sob a firma Borges & Comp., para o fim de eX!plorar a 
extra~ção 'de areias amarellas e outras quaesquer industrias, que se j u lgas se 
convenientes; 

2°, que para essa spciedade e pelo alludido contrato obrigou- se o suppli-
cante a entrar com a quantia de vinte e cinco contos (25 :000$), que d everia 
constituir. o .capital inicial, o que effectivamente fe"z, como demonstram os 
documentos de ns. 1 a 9; ficando livre aos demai s socios . entrar com o 
capital addicional, proporcionalmente ás suas quotas de lucros, o que, fa ltos 
de recursos, não puderam fazer; 

3°, que nas compras de terrenos e demais despezas com a concessão de 
marinhas, se havendo esgotado por completo o capital d o supplicante, uni co 
real e effectivamente realizado, sem que pudessem ser iniciados, como ainda 
não foram, os trabalhos de extracção de areias (documento n. 1), teve ainda 
este de adiantar outras sommas, igualmente absorvidas em despezas geries, 
e que até o presente ainda não reembol sou (documentos n s. 1, 10 e 11). 

4°, -que não podendo os outros socios pro·ver a esse reembolso, pelo 
alludido moti.vo de . não possuírem capital, resolveram Dioclecio e Annibal 
fazer cessão ao supplicante de vi1tte por cento de su as ·quotas, em remune-
ração ás despezas já feita s e ás que de futuro se viessem a .fazer com a 
obtenção de mari•nhas (doc. n. 12) retirando-se Mourão, detpois de ·lhe haver 
cedido, a titulo oneroso, o respectivo quinhão (documento a fls. 11); 

5°, que por esse acto e dês d'essa data ficou a sociedade Borges & Comp. 
restricta ás pessoas do suppli cant e, de Annibal e Dioclecio, e alterado o 
contrato social na parte a que se refere o doc. n. 12. 

6°, que os d on s ultimos -socios, não podendo contr ibu ir pécuniariamente 
para o desenvolvimento da sociedade, por isso que não possu íam, como Ja 
disse, recu1:sos, carecendo de Tecorrer, para as mais urgentes necessidades da 
vida .á liberalidade do supplicante (d·ccs. sob ns. 13 usque 24), ao envez 
de o auxiliarem com seus es-forços, relações · e act ividade, como era de seu 
interesse e dever commum, procuraram desde o principio EXPLORAR-LHE A BÓA 
FÉ É A CONFIANÇA NELLES DEPOSITADA, EXTORQUINDO-LHE, SOb varias pretextos, 
soMMÁs IMPORTANTES, e desviando quantias recebidas com determinado des-
tino e mzgmentando, para se apoderar da differença, o preço de certa:; 
acquisições. Assim, 

a) em 27 de outubro de 1899, escrevia-.lhe o prim eiro, Annibal, (doc. 
n. 25) ter descoberto em terreno proximo ao da firma extensas jazidas de 
·areias ainarellas, fazendo-lhe comprehender a necessidade de adquirir tal 
terreno e pedindo para isso dous contos e seiscentos, primeiro (doc. n. 25), 

· depois tres contos de réis ( doc. n. 26 ) . Comquanto estivesse já nessa "epoca 
esgotado o capital social (doc. n. 1), entregou o supplicante a Dioclecio, 
que se achava então nesta ·Capital, a quantia de um conto e quinhentos 
(1 :500$), remettendo igual somma a Annibal (does. ns. 27 e 28) para que 
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em seu nome e para elle supplícan te ultimassem a acqms1çao; ~e porque pela 
clausula 5• do contrato social esse terreno comprado embora á custa do 
supplicante, devesse pertencer á Sociedade, estipulou este a porcen tagem que, 
na exploração ou venda do mesmo, caberia de direito aos outros socios 
(doc. n. 29). Pois bem: de posse do d inheiro, adquiriram estes o terreno, 
não por tres contos, mas por trezentos mil réis (doc. n. 30), não para o 
supplicante, mas para os tres conjuntamente (mesmo doc.), de méros mau-
datarias que eram passando a co-proprietarios e figurando .como taes na 
escriptura. E não contentes ainda de assim se haverem a.possado de causa 
alheia com expressa violação do mandato .recebido, sem se lembrarem ao 
menos de restituir ao supplicante o excedente do dinheiro recebido, pro-
curaram ainda alienar o terreno e conseguiram-n'o em parte: quando, alguns 
mezes mais tarde, para salvar sua propriedade, teve aquelle de adquirir 
por compra os ·quinhões de tão honestos socios, viu que uma parte delles 
fôra vendi-da, e consta da escriptura - á Fuão Durval (d.oc. n. 31). 

b) Em 27 de março desse me.smo anuo, accusa·vam Annibal e Dioclecio, 
em carta collectiva, o recebimento de arames e pás, coll) destino á cerca e 
trabalho ·nos terrenos da firma (doc. n. 32); juntando igualmente a conta 
das despezas que diziam feitas com um .barracão que haviam empreitado 
(doe; n. 33). O material enviado foi adquirido á custa do supplicante quando 
já exgotado o capital social (does. ns. 1, 34 e 35) e a conta apresentada foi 
paga não obstante, pela remessa de que dá noticia o doc. n. i16. Ent retanto, 
são h oje para elle pontos incontroversos: 1•, que o materi1rl enviado não 
teve até-·hoje o competente destino; 2", que a C()nta remetti-da foi 'proposital-
mente angmentada em quasi todas as verbas, para que os socios que a con-
feccionaram guardassem a ditferença; 3•, .que, mesmo assim, não se acham 
ainda pagas as déspêzas que nella figuram. Os does. de ns. 38, 39 e 40 
são prodigos em esclarecimentos e o seu conteúdo nada deixa a desejar. 

c) O doc. n. 3 accusa o recebimento de um conto e duzentos correspon-
dentes á "indemnização paga a Man·oel• Freire Netto", pela transferencia 
feita a Borges & ·Comp., do seu direito sobre a posse de terras em Maymbá; 
o doc. n. 41, instrum ento dessa transferencia, mostra que a referida cessão 
fôra feita p~la quantia de duzentos mil réis, locupletando-se Annibal e 
Dioclecio com a somma de um conto ile J'ézs, nessa pequena transacção. 

Mesmo jogo ·e mesmo procedimento com respeito á compra feita a Anna 
Marianna da Conceição; essa foi igualmente feita por duzentos mil réis 
(doc. n. 42), enviando os socios do supplicante ao seu ingenuo caixa os 
does. ns. 2 e 7 A, para fazer crer que· o fôra por -um conto e· oitocentos, que 
immediatamente receberam (does. ns. 7, 7 A e 7 B). Cumpre ainda notar que 
os citados acima são terrenos de pouca valia, sim, mas de existencia real; 
outros ha, e não poucos, a dquiridos para a firma pelos mesmos interme-
diarias, mas que só existem, ao que c:msta, nos mappas organizados por um 
delles, empregado na repar tição estadual de terras. Estes ultin1os terão sido 
requeridos, ao que se diz, por um homem de palha, sendo depois compra das 
a concessão e supposta posse em identicas condições e com iguaes lucros aos 
.a.pontados acima; 

d) ai.nda fói:_a dos casos acima narra dos, dirigiram ao supplicante os 
seus dignos socios varias pedidos de dinheiro, ora a pretexto de novas 
acquisições· necessarias ·e i·endosa0, ora invocando despezas da sociedade, 
ei!tre as quües não hesitavam em contar a corrupção de: funccionarios (doc. 
n. 43); uecessariamente nOIVos ardis para apanhar d.i nheiro ao seu incauto 
e ingenuo fornecedor. rDe como taes dinheiros eram empregados, dão extensa 
rwticia os documentos juntos sob os ns. 38, 39 e 40. 
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Isto posto, provará mais: 
6• Que assim se tendo incompatibilizado <::om seus sacias actuaes, merc~ 

da m;neira irregular, QUIÇÁ CRIMINOSA, por que -procediam, procurou_ o· sup-
plicante dissolver amigavelmente a firma Borges & ·Comp., o que nao con-
seguiu. 

7.• Que, entretanto, desapparecida a confiança que deve reinar entre o:; 
co-interessados c uma empr!'za qualquer e ex.gotado o capital social antes 
de iniciados os trabalhos de extracção, para o que se necessitam machinismos 
montando a dezenas de contos, a sociedade não pó·de mais attingir ao fim 
que se pro_2unha, pois: · · 

a) o supplican tc que tem sempre adcantudo á sociedade as necessarias 
somma~ e isso muito além de sua quota de capital, não está absolutamente 
disposto a confiar novas quantias a seus dignos sacias, com destino á com-
ora referida, .aoliás excluída expressamente das dcspe.zas a que se obridou 
(doc. n. 12); - i"F~~Wf, 

b) Os :Sacias Dioclecio e Annibal não tcem c não podem, pois, realizar 
s·eu capital; isto está eXJplicita e sobejamente confessado 111os does. ns. 44 
e 45 e -outros; c é tanto mais \'erdadeiro que para indemnizarem o suppli-
cante dos gastos excedentes ao capital 'inicial, tiveram dt: ceder-lhe 20 % 
dos respectivos quin-hões; 

c) ainda mesmo que, como allega .-\nnibal, a fls., o começo dos traba-
lhos ' de extracção d epe:nda do titul·o de concessã-o de marinhas ainda não 
obtido, não é menos ceflto que, o·btido esse titulo, faltarão os machinismos 
oor insufficiencia do ca)Jital. 

8.• Que constados como se acham os factos acima arguidos, a socil"" 
dade 1Borges & Comp. deve ser declarada dissolvida. 

9.• · Que a tal dissolução nã-o se oppõe, oomo se pretende, a clausula 
20 do contrato, que só cogita da fórma de liquidação "no caso de dissolução 
social -sem a liquidação da quota de cada um feita por accôrdo" - reza a 
citada clausula in principio. E in fine dispõe: "não póde ser requeri'lla judi-
cialmente a liqnidação, etc." o que tudo se ·deverá cumprir em observancia 
ao disposto no Codigo Commcrcial. 

10. Que requerendo, portanto, a dissolução judicial da ÍÍirrna (de onde 
sua liquidação que deverá ser tentada pela fórma ex;pressa no contrato), o 
supplicante usou de um direito e assentou o seu pedido em e:x.pressa dispo-
siçã,o da legislação commercial, direito e pedido que nenhum facto privado 
podia validamente tolher. 

11. Que, sendo assim, deverá o meritissimo juiz, declarando dissolvida 
para todos os effeitos a filrma Borges & Comp., nos termos dQ pedido de 
fls. 2, ma-ndar -'Proceder á liquidação da mesma pela fôrma .prevista no con-
trato social. Com 50 does. Rio, 8 de abril de 1901. - Dr. Tito Cesar de Car-
valho Bhering, advogado. 

Prestando-te attenção aos documentos qu:e acabo de lêr. chega-se 
facilment::J á convi·cçã-o- de que a conducta do Sr. Diocle-cio Borges no·s 
negocios dessa firma, Bor~s & Comp., nada tem de séria ou de 
correct.a. 

Ha abusos graves que foram reconhecidos e proclamados -repeti-
damente. 

A rentença, que julgou provados os abusos narrados na. peticão 
a cuja leitura acabei de proceder, foi confirma-da por d,b~R acêórdioa 
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da Côrte de Appellação deste Districto Federal, conatantes da certidão 
que li anteriormente. . 

A defesa do Sr. Dioclecio Borges deveria e só poderia consistir 
na apresentação de documentos que destruíssem a prova plenamente 
feita contra eHe nos autos, perante o Juiz do Commercio, mais tarde 
perante a Côrte de Appellação, e, pela publicação do Jornal do Com-
m,ercio, perante o tribunal da opinião publica. 

Bem longe disso, S. Ex. limitou-'.:Oe a oexhibir a certidão de uma 
sentença do juiz da causa, julgando finda, em 1911, a liquidação 
firma Bo-rges & Comp., que fôm .inici:ada em 1900, e adjudicando-lhe 
como eessionario de todos o-s socio-s, todos os -bens e direitos d-a me:;ma 
firma; como si essa sentença o eximisse daG faltas e prevaTicações 
CÜ'Ilstantes dos documentos supra. 

A carta do Sr. Dr. Ameliano de Carvalho Mourão, declarand-o 
que lhe parece, apocrypha a carta escripta pelo proprio punho do 
Sr. Dioclecio Borge.s, em 19 de junho de 1899 e que se acha nos autos 
a fls. 115, (carta em que o Sr. ~.Dioclecio Borges f(J,llJ.LV'a e•m comprar 
alguns funccid,rua1·ios para facilitar neg.oc-ios de se:u interesse), não tra-
duz a ve<rd&de, não só porque trai documento está feito e 'assignado pelo 
Sr. Dioclecio Bol'ges, como ainda porque elle existe nos autos citados 
a fls. 115, para quem quizer lêr. 

·Além disso, essa carta foi junta aos autos em 23 de abril de 1901 
pel<J advogad'o do Sr. Britto, foi um ·dos documentos em que oo bB.<seou 
a .sentenra de fls. 148, nfio J·enck· .;do _;ámais objecto de ·:üLtC!'1:t~l'i·1 

no espaço de 11 annos que durou o pleito-. POT que só agora, em um 
movimento de condescendencia. e depo.is da solicitação do interessad-o, 
é qn(' o 8r. Dr. Carvalho Mourão allega que eUa lhe parece apocrypha? 
Não procede semelhante declaração, tanto mai.s qll'anto elb. vem acom-
panhad.a; da affirmação de que o Sr. Diocle-cio Borges emq-q-anto socio 
da firma Borges & Comp., cumpriu com zelo e correcção os seus deve- . 
res sociaes, quando os documentos, por mim agora lido~. apreciados 
devidamente pela sentença, pT•ovam., á •exuberanci•a, que isso não é 
verdade. 

E' preci<~o salientar que o Dr. Carvalho Mourão deixou sem res-
posta o topico da car-ta do Sr. Diociecio Borges, em que este pergunta: 
"8ri colfb8ta a F. S. que tenha ~id,o riada contra '1'111Ím a}gwma sentença." 
Pois, a sentença de fls. 148 não é tão contraria ao Sr. Dioclecio 
Barbosa Borges? ! (Vide nota 2). 

·Em sua falha tentativa de defesa, prevalece-se S. Ex. do facto de 
não ter sido condemnado em accãô criminal. · 

Não o pod.ia- ter sido, po~que não fúi proposta contra S.' Ex. 
acção de t al natureza, e ao juiz da V ara Commercial, embora jul-
gasse, como julgou, p-r-ova·das as accusações, fáltava compe·tencia para 
pronunciai-o criminalmente. · Mas os conhecimento-s jurídicos dos. pre-
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cla.I:o.g collegaa convenool-oE~hão -de que tal acção era perfeitamente 
cab1vel como observou um JOrnal desta Capital, nos seguintes termos : 

"os documentos que motivaram a sentença duas vezes confirmada do 
juizo commerc'ial eram mais "do que sÜ.f.ficientes para fundamentar oont'l'a 
o S~. Dioclecio Borges uma acção criminai por apropriação indehita cara-
ctenzada . por u·buso de confiança, delicto inafiançavel ·em fuce das nossas 
leis penaes." 

A quem tenha duvidas sobre o que acabo de dizer e queira se 
certificar da verdade dos factos e dos do-cumentos, eu indico ainda 
uma vez o?-'de se acham os auto.s ·da liquidação da firma Borges 
& Co-mp., nos quaes se encontr.am, não indicias leves, pOTém provas 
plenas. E' no cartorio ·da antiga P Vara Commercial, hoje 4a Vara 
Civel, á rua dos Invalidas n. 152. nesta Capital. Não é longe. (Veja-se 
o documento n. 1.) 

O Sr. Dioclecio Borges disae tambem : 

" iAproveito, porém, a ·opportt~nidude de achar-me na tribuna, paii"a lêr 
á Camara uma certidão relativa ao tal crime que só existe ou existiu na 
imaginação do Sr. Jeronymo. Eis o meu requerimento e a respectiva cer-
tidão: 

"Illmo. Sr. escrivão da Quarta Vara Cível. - Dioclecio Barbosa Borges 
precisa, a hem de · seus direitos. que V. S. se digne certificar si, dos autos 
n. 2.425 da dissolução da firma Borges & Comp., que tinha por fim a explo-
ração de areias monazíticas. consta alguma sentença condemnando o suppli-
oonte por crime inafiamçavel ou de outra quaLquer es;pecie commettido comQ 
socio da referida fi:rma, como tambem precis.t (jUe V. S. lhe dê por certi-dão 
o teôr da sentença proferida nos mesmos autos e opela qual fo·ram adjudi-
cados ao su.pplicante todos os bens ·c direitos da referida fi1·ma. Rio, 11 de 
agosto de 191-6. - Dioclecio Barbosa Borges." Certidão. "Olympio da Silva 
Pereira, serventnario vitalício do officio de escrivão da Quarta V-ara Cível 
desta cidade do Rio de Janeiro, etc.: Certifico que r~endo em cartorio os 
auto"s de "liquidação" em que é supplicante José Joaquim Alves de Britto 
e são su,pplicados o doutor Dio"cleciQ Barbosa Borges e Annibal Barbosa 
Borges, delles consta com referenda ao pedido •retro o se-guinte: Quanto ao 
primeiro item: Da sentença e accórdãos lavrados nos referido-s autos não 
consta ter o supplicante doutor Dioclecio Barbosa Borges sido condemnado 
por crime imafiançavel nem de · outra qualquer especie commettido como 
soei o da fiorma Borges & Comp. Quanto ao segundo item: O teôr da sentença 
pela qual foram adjudicados ao supplicante tod•os os bens e direitos da 
referida firma é o seguinte: Vistos os autos: Julgo finda a liquidação da 
firma Borges & Comp. e adjudico todos <Os bens e direitos da mesma ao 
socio doutor Diocl~cio Barbosa Bor.ges, cessionario de todos os socios, para 
os devidos e legaes effeitos, pagas as custas. Rio·, onze de setembro de mil 

NooTA 2. ,..- Para ·doof11.1Zer por completo quaesquer duvidas, a;qui vae estam-pada 
a referida cà'rta. . • · · 
.......... ~ .. . . . . . . . . . ... . . . . ~ ........................................... . 
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novecentos e onze. -João Rodrigues da Costa. Era o que se continha em a 
sentença aqui bem e ·fielmente transeripta e aos referidos autos me reporto, 
do que dou fé nesta cidade do Rio de Janeiro, aos doze de agos~o de mil 
novecentos _e dezeseis. Eu, Olympio da Silva Pereira, escrivão, <J subscrevi 
e assigno. Rio, 12 de agosto de 1916. - Olympio da Silva Pereira." 

Sr. Presidente, sinto-me satisfeito em poder tão claramente rebater as 
accusações com que o Sr. Jeronymo Monteiro julgou possivel manchar a 
minha reputação. 

O SR. PAULO DE -MELW - Accusações que V. Ex. destruiu com a maior 
facilidade. (Apoiados. ) 

O SR. DJOCLECJO BoRGES - Essas accusações serviram apenas para fun-
damentar a certeza de que os homens, que só elle ataca, defendem-se cabal-
ménte com pouco trabalho, ao passo que elle, accusad-o .por todo·s, nunca se 
de.fendeu. (Diar. Cong., 22 de agosto, 1916, fls. 2.119, col. 2•.) 

Não é verdade que o Sr. Dioclecio Borg'es tenha rebatido a.s 
accusações, de que tratam esses documentos e que se tenha defendido 
cabalmente. 

A oortidão que S. Ex. leu Tefere-se a uma sentença que-, como eu 
já dis~e . julgou firl:da a liquidação da firma BorgBs & Oomp. e adju- ' 
dicou a S. Ex. todos os bens e direitos da me.sma firma; é um do-
cumento absolu tamente· inocuo, não tem energia bastante para destruir 
titma só ·das gravíssimas .accusações que lhe foram imputadas. 

A acção de liquidação da firma fôra proposta em dezembro de 
19•00 (v .' petição inicial ·a fls. 2); os documentos contendo tão pe.sa{J•as 
accu-sações foram o.fferecidos aos autos em 23 de· abril de 1901 (vide 
termo de junta·d•a a fls, 42); a sentença a .que fartamente allud~ foi pro-
ferida em 3 de ju-nho de 1901 (v. fls. 150 v.); a.s decisões da Cô·rte 
de AppeHação que a confirmaram teem respectivamente as datas de 
18 de novembro de 1901 (-v . ..fL;!. 197)- e 24 de julho de 1902 (v. fo-
lhas ' 216 v.). 

- Em 12 de janeiro de 1904, veiu a fallecer, minado de desgostos. 
a vietima do Sr. Di.oclecio Borges, o Sr .. José J o11quim Alves de Britto, 
deixando vil.l'va e filhos menores. Afim de ultimar esse assumpto, 
conseguiu o Sr. Dioclecio Borl!es comprar da viuva e 'herdeiros, por 
escriptura lavrada no liv. 64 fls. 55. do tabellião do 9° offinio desta 
Capital, Fonseca Hermes. pela quantia de quatro contos de réis ( tras-
lado junto aos autos a fls. 231), o quinhão social da sua victima. que 
perdera nessa sociedade com um homem que se diz de bem. limpo e 
honrado, a impor tancia de 27 :735$280 (doc. de fls. 50) . mais 14 :000~. 
preço por que adquirira o Sr. Britto ao Sr. Dr. Aureliano de Carv-aTbo 
Mamão o quinhão social deste (doc. de fls. 11). isto é, 41 :735$280. 
'Dendo comm·Bdo tambem o Sr. Dioclecio o quinhão de eeu sacio e 
irmão Annibal por um conto de réi-s (autos . fls. 236). ficando as~im 
o unico responsavel pela firma. coneeguiu que em 11 de setembro de 
1911 fosse jttlgad·a finda a liquidação, <Eendo-lhe -adjudicados os bens 

Reaolveu a.seim S. Ex. a sua situaqão em face do direito . . c:-ammer-. 
cial. Mas os ·documentos de seu· punho, produziqos no decurso ·da a(}<}ãO 
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·pela sua victima, hão <le ficar bradando ad perpe(;u)am rei mMnorian, 
contra_ sua honradez e contra sua integridade moral. 

Em resumo: aos documentos que o accusam de apropriação inde-
bita de bens alheios, o S1'. Dioclecio Borges só contrapoz. a certidão 
de uma raentença do juiz commercia-1, em que lhe adjudicava os bens · 
da firma, onze annos deprois, por se ter tomad-o, por accôrdos extra-
judiciaes, cessionario dos quinhões dos <lemais .socios da firma. 

A' accusação de, sendo funccionario publico. ter tentado subornar 
outros funccionario.s, responde S. Ex. allegando não te1· sido funccio-
nario publico e dando como apocrypho (só agora!) um documento 
cuja autheuticidade absoluta póde Eer constatada facilimamente por 
um exame pericial, em confront-o com os proprios documentos juntos 
aos .autos. Surprehende que o Sr. Dioclecio Borges não tenha decla-
rado apocPyphos os demais recibos e cartas alli tambem juntos . 

Não houve a menor ·defesa; é a conclusão de tudo ist-o. 
De toda es&a exposição vê-re claro que o Sr. Dioclecio Borges não 

póde estar tão satisfeito . como o diz, por ter rebatido accusaçõea, que 
continuam intactas a feril-o de frente, pesando-lhe esmagadoramente. 

Esoo é o homem que com ~anta empha.se disse na· sessão de 24 
de julho. findo: 

"Sr. Presidente, ha bem pouco tempo que tomei assento nesta Casa, 
como representante do povo espirito-santense, e sinto, com tristeza, que 
logo .nos -primeiros dias da minha vida parlamentar, um rprofundo desanimo 
se apodera do meu espirito, amortecend o meu estimulo para as lutas em 
que nos deveriam os ellllPenhar para a "regeneração politica ". 

Com o au:tor desse;; bellos feitos é que se regenera a Republica? 
Só s.e depam isto num,a épbca como a que, abr.ave~amJJos. Parece até 
pilheria vêr acceitd. e ao.atado, como 1'egenerador, u'm 'espii.ito r.e.cto 
e escrupuloso oomo é â do Sr. IJ,epwt:.ado Dioc!ecio Borges, autor dá 
hom,tos nJBgo<ios horvestos, co·m.o os de~ qwe tratam eSIS'es ooctt'rr11entos. 
Depdis díisto. . . só o &iluvio. 

O se?.t arrazoado só podva co/niV'.ence1· e agradmr aol~ Srs. fuuVo l:le> 
Mello e Torq1w..to Mm·eim, (j"'i.e, oom bastante enth'l$iasm<J, o app-latur 
diam. P01rece (]1bB SS. E~. não oomJpkhendera,m a brilhante argu"'IWn-
taçiio do orador. 0fl de~m1ais, que o leram, nã,o po{AeriBo Mce-ita·r a.~ oo11r 
clusões; sob pena tl,.l rie'cebe,re.m um triste attes"flaào à!!! sua cap'l.l,-iil.tlde. 

Os qualificativos todos com que me distinguiu o· Sr. Dioélecio 
Borges. cl(>ixo-o~ intactos e á di i:posição de .S. Ex. Aquelles que nos 
lerem farão a <levida ju:atiça. e dirão quem. é o calumniador, o accusa-
d<Jl' incorrigível e o de•shone·sto. 

Agora, antes de proseguir neste meu trabalho, devo aqui consignar 
algúmas palavras sobre as minhas crenças religiosas, que el'se Depu-
tado tentou ridicularizar . auxiliado por um seu compaiaa. 

O tom pejorativo com ane o.s Srs. Dioclecio Berges e P!!-ulo ·'de 
Mello · alludem á minha qualidade de ' catholico em nada me abal·~· 
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Ainda uma vez tenho o maior prazer em declarar, sem rebuços, a 
esses se.nho·res que eu sou cathohco, apostolico, romano, pratico, -
de confissão e commuuhão. - Dahi é que me vem a fortaleza de animo 
para enfrentar e vencer as lutas ingente3, que me teem sobrevindo. 
Ahi é que encontro a necessaria calma para resignadamente encar~;~r 
e desprezar a ingratidão, a felonia dos homens. E' da religião que me 
vem a necessaria paciencia pal'a ouvir, sem protestos, toda e3sa série 
de gratuitas e fal:.sas accusaçõe.s a que se refere o mesmo Sr. Dioclecio 
Borges. Ainda é como catholico que assisto, sem articular censuTas, 
a volubilidade de muitos que, por ambição política. insultam e calu-
mniam hoje aquelles que hontem endeusaram e lisonjeam agora o 
poderoEo do dia, para atraiçoai-o em seguida, quando delle não mai:s 
dependam. Tambem C(}mo catholico e por ser catholico, é que posso 
repetir aos Sn. Dioclecio Borges e Paulo de Mello que tenho a con-
sciencia tranqnilla e calma, apezar das diatribes ·de meus accusadores, · 
nada temendo em qualquer terreno e desejand(} que as victimas do adio 

- e ·da paixão partidaria · de SS. Exs. possam sempre· goffrer peroogui-
ções iguaes ás que eu inflijo ás minhas, quando as tenha. 

Prosigo uo trabalho de provar como se abusa da tribl.ma parla-
mentar falseando á verdade e mentindo, para formar opinião e calu-
:m:niar a terceiros. 

Aqui se disse : 

"Cumpre accentuar bem que o Sr.· Marcondes foi quem abriu os olhos 
do paiz para os crimes praticados na administração do Sr. Jeronymo Mon-
teiro, -porque, Sr. Presidente, a Camara precisa saber que ha mais de oito 
annos não se publica um só balancete do Thesom~o, 11ão se conhece das 
suas finanças, da sua administração, da sua economia, sinão pelas Mensa-
gens · dos Governadores e pelo modo oque elles querem ex,pôr esta questão ao 
Congresso." (Di ar. Cbng., 20 de jul'ho de 1916, fls. 1. 284, col. 1•.) 

Não é verdade. 
Aqui trago; - eil-os, nãq_ só os ·balancetes do Thesouro, que 

esse Deputado disse não haverem sido publicados, mas todos os rela-
tarias de todoo os auxiliares do meu GoveTno; no periooo de 1908 a 
1912. São lninuciosoo e detalhados e attestam bem a falsidade com 
que se argumentou. Farei recolher á Bibliotheca N acionai esses rela-
toriós e mais um exemplar das minhas Mensagens e do meu relataria 
final, afim de facilmente verificarem, os que o quizerem, com quem 
está a ve11d·ade. · 

Aqui se affir~ou: • 

"0 Sr. Marcon,des ··Alves de ·Souza, porém, que tionha sido levado ao 
Governo pela mão do Dr. Jeronymo Monteiro, na esperança de que elle 
f9sse ·um seguidor cego . de sua :p()litica, um instrument{) de que livremente 
dh;.puzesse, logo a principio se revo'ltot1 e _começou a mostrar ao Estado e 
ao .paiz que não se sujeitava a esse papel de simples detentor do poder para 
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cumprir ordens de terceiros. "Foi assim, que em suas Mensagens elle come-
çou o atacar de -tal fórma o Governe do Sr. Jeronymo Monteiro, que não 
houve uma só pessoa no Estado do ES!pirito Sa.nto" que não se compene-
trasse que a administração anterior tinha sido mais que nefasta para o 
mesmo Estad-o, tinha sido 'Prejudicial não só aos seus interesses, como a 
todos os interesses da Republica." (Di ar. Cong., 20 julho, 1916, fls. 1.284, 
col. 1•.) 

Além de falsa é até inverosímil toda e.ssa tirada. 
Com e.ffeito, si é verda-de que o meu s1xccessor, Sr. Marcondes de 

.Souza, "logo .a principio se revoltou e começou a mostrar ao Estado 
e ao p;úz que não se srujeitava a e:Jse papel de -simples detentor do 
poder l)ara cumprir ordens de terceiros" e em suas Mensagens come-
çou a atacar de tal fórma o mau Governo (portanto a mim proprio ), 
que não houve uma só pessoa no Espírito Santo que não se compene-
trasse de que a minha administração -"tinha srido mllll"'.s qwe nef0$ta", 
como se explica o fa-cto de OC•ntinuar eu ·a gozar no Estado de largo 
prestigio, sempre crescente até hoje? Como se explicam as manifes-_ 
tações de apreço· e solidar.iedade que venho recebendo cada anuo e por 
qualquer motivq, como attestam os documentos que lerei . á Oamara? 
. Como poderá esse accusador explicar a minha eleição para a ca-
deira que occupo nesta Camara, com uma votação de dez mil e muitos 
suffragios, votação "nunca" vista nos processos eleitoraes do Espírito 
.Santo? Somos conduzidos, então, ás pontas do seguinte dilemma: ou 
eu tinha e tenho de facto ao meu lado, amparando-me, coni o ~eu 
apoio, o povo independente de minha terra, "oom bafejo official", 
pois conforme o · dizem o Sr. Deputado accusador e os seus dignos 
comparsas, "o Sr. Marcondes de· Souza, em sua·s Mensagens, me at-acava 
de tal fórma que não houve uma só pessoa que não se compf:lnetrasse 
de que a minha administração houvesse sido mais que nefasta" e neste 
caso mentiram o accusador e seus companheiros, avanÇando a\3 affir-
mações que ahi ficam tramcriptas, de que - não houve no Espírito 
Santo "uma só" pessoa que não .se compenetrasse de que a minha 
administração houvesse sido mais que nefasta -; ou são falsos os 
documentos que exhibo agora, assignados por milhares de conterra-
neOI;, com as firmas reconhecidas, do mesmo modo que é falsa toda a 
votação de 30 de janeiro de 1915 (eleições federaes), votação extra-
ordínaria, superior ·á recebida pelos demai3 candidatos que tomaram 
parte no pleito. inclusive pelo candidato á .senatoria; votação acceita 
e apurada por. esta Camara, apezar do gr.a:r,JJe dese,j•o de alguns 
Srs. Deputados em sentido contrario". Mas isto é um absurdo, - um 
impossível ~ não se póde a-dmittir que milhares de pessoas, na maio-
ria graduadas e dignas, tenham se mancommunado para "falsificar" 
documentos em proveito da minha obscurissima individualidade; e 
~i tal se désse, é de vêr que maior ainda devia ser a minh'ãlnfluencia. 
Segue-.;;e que o Sr. Deputado accusador e seus 1:lompanheiPos moo.tiram 
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dizendo que· no Espírito Santo, doe~nte das Men~agen.s ~,o Sr. Ma_:-
condes de Souza. me atacando "não houve uma so pessoa que ·se nao 
compenetrasse d~ que a minha administràção tivesse sido "mais do 
que nefasta". . · . · _ _ . . _ . 

E nem Ide d1ga que estas mamfestaçoes de sohdanedade nao tmham 
o alcance de prestigiar-me, como político e administrador, pois, ellas 
eram feitas exactamente nesse sentido. Elias me vinham, precisamente, 
por causa da minha administração. . 

As moções que ora vorr lêr são bastante expresaivas e algumas 
dellás me foram enviadas exactamente quando mais intenso era cop.tra 
J.D.im o ataque; são aE seguintes: ' 

"Saudação do povo ao Dr. Jeronymo Monteiro . 
•••• •• • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • •• •• •• • • •• • • • • •• • • • • • •• • • ' •••••••••• • • o •••• 

. . . E, saibam quautos este documento virem que nós a'baixo assig.nados, 
na mais- simples comu>rehensão de nossos deveres cívicos, vos trazemos hoje 
esta singela homena·gem de admiração e reS!peito que sempre vos soubemos 
tributar pelos trabalhos inestimavéis, em bem do p1·ogresso deste Estado 
e que vos abriram, de lJar em par, as portas da gratidão popular. 

Victoria, maio de 1911. - (Ass. por 694 pessoas, entre estes pelo proprio 
Deputado Paulo de Mello.) 

"Illustre conterraneo ·Dr. Jeronymo Monteiro - Nós abaixo assigna-
dos, amigos e admiradores de V. Ex., residentes no munici.pio de Cariacica, 
impossibilitados de todos reunidos, pessoalmente, tributar-lhe o testemunho 
de reconhecimento pelos grandiosos beneficios proporcionados a esta terra 
por V. Ex., no seu brilhante quatriennio ·presidencial, vimos por meio desta 
pallida, porém sio11cera homenagem, apresentar a V. Ex. tão justo preito 
de -gratidão .. . .... · ......................... _ ............................. . 

Cariacica, 4 de junho de 1912. (Ass. por · 306 pessoas.) 
Homenagem do commercio e do povo do Estado do Espírito Santo ao 

Dr. Jeronymo Monteiro, pelos grandes beneficios prodigal izados em sua 
fecunda adminis tração de 1908 a 1912. . . 1 . 

Victoria, junho de 1912. (Ass .. por 
1
1 ,4~2 pessoas, entre as quacs o 

Sr. Paulo d-e Mello.) 
"Dr. Jeronymo Monteiro - A classe dos funccionarios publicos do 

Estado se prevalece da feliz opportunidade que lhe offerece a data ·querida 
do anniversario de V. Ex. para dar em pulblico um pa.Uido testemunho de 
sua profunda gratidão pelos innumeraveis beneficios que lhe prestou V. Ex. 
no aureo período de sua gloriosa passagem pela alta administração do 
Estado. 

Victoria, jun·ho de 1912." (Ass. por 443 pessoas.) 
"Mensagem - Ao Dr. Jeronymo Monteiro - Os abaixo assignados, 

admiradores sinceros e amigos dedicados de V. Ex., a quem o Estado do 
Espírito Santo deve, entre muitos serviços inestimaveis, um quatriennio 
cheio de trabalho fecundo, de acção eminentemente progressista, de gestos 
consoladoras para os verdadeiros patriotas e de energias incalculaveis; 
trabalho, ·acção e energias que remodelaram esta porção do territorio brazi-
leiro em sua vida administrativa. e política, descortinando ao povo espirito-
santénse um futuro -de paz e pro·gresso que actualmente todos frui>mos . ...• . 

Victori.a, junho de 191.4." (Ass. ·por 986 pessoas, entre as qnaes o · 
Sr. Dioc1ecio Borges.) · 

Dr. JeronyÍno Monteiro. 
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... E é no cumprimento de um dever indeclin&vel imposto pelo amor 
patrio, que dignifica e eleva, que -vimos associar-nos á festa de hoJe, tra-
zendo as nossas homenagens sinceras ao espirito-santense patriota. deste-
mido e audaz, que soube, com elevada perseverança e animo firme, derrocar 
obstaculos, vencer impossíveis para assegurar-nos um bem estar até então 
considerado utopia, assegurando ao mesmo tempo ao Estaxlo a sua indepen-
dencia, respeito e autonomia . .. 

Victoria, junho de 1915. (Ass. por 212 pessoas.) 

MOÇÃO DE SOLIDA.RlEDAOE 

Sr. Dr. Jeronymo Monteiro. - Nós, residentes em Victoria, amigos 
sinceros de V. Ex., a quem o Estado d·O Espírito Santo deve o "trabalho 
ingente" de "sua reorganização, progresso e engrandecimento", protestamos, 
em nome da justiça e da verdade, contra a campanha política de diffamação 
que o anonymato e a calumnia annunciam e levantam em torno do nome 
digno e acatado de V •. Ex. Fazemos por este meio publico nosso protesto, 
levando a V. Ex. o carinho merecido e o conforto de;vido pelo povo 
espirito-santense, a .quem "tanto se tem sacrificado por elle, trabalhando 
esforçada e perti·nazmente pela sua felicidade. Victoria, março de 1915. 

A.s-signada por 381 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo ta:bel:lião 
Pergentino Antonio Botelho. 

Nessa mesma data, me foram enviadas moções iguaes a esta pelo .povo 
dos · varios munic:ipios do Estado, sendo: 

•Santa Isabel, assignada 1por 513 pessoas, com as firmas reconhecidas 
pelo tabe!lião Claro Martins Pita•nga; 

No Grande, assignada por 74 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 
. ta•bellião Pergentino Antonio Botelho; 

Rio Pardo, assignada por 45 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 
tabellião Antonio Sera•pião da Trindade; 

Ponte de J.tabapoana, assignada por 73 pessoas; 
Alofredo Chaves, assignada por 67 pessoas, com as firmas reconhecidas 

pelo tahellião Pedro Bonacossa; 
Vianna, assignada por 277 'Pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 

escrivão juramentado Amaro Antonio da Silva; 
Villa do Riacho, assignada por 43 pessoas, com as firmas reconhecidas 

pelo tabellião Manoel Francisco de Mello Banhos; 
Barra do ltapemirim, assignada por 47 pessoas, com as firmas reconhe-

cidas pelo ta•bellião Amphilaphio Alves Moreno; 
Alegre, assignada por 114 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo ta-

bellião Romualdo Nogueira da Gama; 
·Guarapa1•y, assignada por 62 pessoas, com as firmas reconhech:las pelo 

tabe!lião Francisco Pereira Baracho; 
Nova Almeida, assignado por 91 pessoas, com as firmas rec()nhecidas 

pelo tabe!lião Antonio Lopes Gonçalves; 
Santa Cruz, assi·gnada por 101 pessoas, com as firmas rec(}nhecidas pelo 

ta;hellião Augusto Ferreira Lamego; 
Bcneven te, assignada por 170 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 

tahe!lião Julio Francisco da Silva; 
Cariacica, assignada por 476 pessoas, com as firmas r~conhecidas pelo 

tabellião João Coutinho Gomes; 
Muniz Freire, assig•nada por 54 pessoas, com as firmas reconhecidas 

pela tabellião Jo.sé Valentim M·erçon; , 
Santa Thereza, ass ignada por 54 pessoas, com as firmas reconhecidas 

pelo tabellião Acrisio Silva da Rosa Bomfim; 
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Cachoeiro .do ltapemil"im, assignada por 183 pessoas, cotn as firmas 
reconhecidas pelo tabellião interino Pergentino Antonio Botelho e pelo tabel-
lião Fra,ncisco da Cruz Maia; 

Barra de S. Matheus, assignada por 150 pessoas, com as firmas reconhe-
cidas pelo tabellião AJ1tonio Joaquim de Sant'Anna; . 

Cidade da Serra, assignada por 188 •pessoas, com as firmas reconhecida~ 
pelo tabellião interino Pergentino Antonio Botelho. 

Marhilde, assignada .por 103 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 
labellião Pedro Bonacossa; · -

Chalet, assignada por 100 pessoas, com as firmas reconhecidas .pelos 
tahelliães J.osé Rober:to de Moraes e Caetano Saldanha Marinho Junior; 

S. João do Mu.quy, assignada por 56 pessoas, com as .firmas reconhecidas 
· pelo tabellião Miguel Duarte; 

S. Matheus, assignada por 165 pessoas, com as . firmas reconhecidas 
pelo tabellião Quirino Bastos; 

Collatina, assígnada por 60 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 
tabellião Oscar Rangel de Amorim; 

Cidade do Espirito Sa·nto, assignada por 472 pessoas, com as firmas 
1·econhecida s pelos tabelliães . Simão Machado Bittencourt e Oséas Rangel de 
Arriorim; · 

Cidade de Cachoeiro -de !Santa Leopoldina, assignada por 213 pessoas, 
com as firmas reconhecidas pelo tabellião interino Heraclides Pex:eira Gon-
çalves; . 

Villa do Calçado, assignada por 119 pessoas, com as firmas reconhecidas 
pelo ta•bellião Pedro Gomes de Almeida; 

S. Pedro de ltabapoana, a ssignada por 659 pessoas, com as firmas reco-
nhecidas pelo tabellião Manoel Epiiphanio Pereira; 

Rio Novo, assignada por 221 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 
tabellião José Belisario de Frei tas Bicalho; 

Anchieta, assignada por 30 pessoas, com as firmas reconhecidas pelo 
tabellião José Roberto .de Moraes; 

Affonso Claudio, assigna da por 62 pessoas, com as firmas reconhecidas 
pelo tabellião José Cuper"tino Figueira Leite. 

Um total de 5. 567 pessoas, isto é, bem maia de "uma só" pessoa., 
como disse o accusador, repre;:enta um contingente bem ~preciavel de 
espiroito-santenses, que me ·protestam solidariedade. E, si assim pro-
cedlem, e porque não julgam que a minha . administração. tenha sido 
mais que nefasta. Bem ao contrario, applaudem-n'a e a approvam. 

Estas moções dão attestado bem frisante da falsidade com que 
argumentou: esse Deputado. (Nota: Não vão publicadas na integra 
para não fatigar e occupar muito espaço nos Annaes.) 

Aqui se asooverou : 
Esses contratos, Sr. Presidente, cuas garan~ias de juros elevavam-se á 

fabulosissima quantia de no.ve mil e tantos contos .. . 
O .SR. DIOCLECIO BoRGEs - Ou mais. 
O SR. PAULO DE MELLo·- . .. com.o se pôde vêr á pag. 50 da Mensagem 

de 1914, foram feitos, não para bC'IIeficio do Estado, mas a-penas para bene-
ficio de intermediarias felizes, que vinham enriquecendo da noite para o 
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dia, á custa dos dinheiros publicos, á custa do suor do povo do Estado do 
Espírito Santo. (Diar. do Congr. de 20 {le junho de Hll6, fls. 1.284, col; 1".) · 

Não .é ver-dade. Âl8 garantias de juros não subiam a nove mil e 
tantos contos, como provarei oppor·tunamente. 

Não havia intermediarias no meu Governo. En tratei sempre 
direct-amente com os iilteressados. Rico., por effeito· de · favores rece-
bidos no meu Governo, não ha um só individuo, intermediaria ou não. 
E, si houver .. citem-n'o os meua adveraarios, com liberdade. 

Os contratos em grande numero, por meu Governo celebrados, 
foram tratados -directamente com os preten-dentes e foram feitos com 
tanto zelo pelos interesses do Estado que os contratantes, na sua quasi 
totali-dade, não tiver-am facilidade de os executar. Incidiram em cadu- · 
cidade. Apezar disso, é bem de vêr-se que todos os coútratos deixaram 
lucros ao ThesoU'ro:, nos impostos págos. Só destes impootos o Estado 
recebeu bem mais de 300 contos., que não restituiu, nem o devia fazer, 
por occasião da caducidade. 

Avançou-se ainJa aqu1: 
"Realizou-se na ·Europa um grande ernpre3timo, para que os felizes 

intermedi·arios, aquelles que vivem de contratos, aquelles que procuram 
sugar do Thesouro todos os seus recursos, tivessem uma margem mais 
larga para mais .depressa, de repent•e, da noite para o dia, passarem a ricos 
homens." (Diar. do Cong. de 20 de julho _de 1916, fls. 1.284, col. 2•.) · 

Não -é verdade. 
J·ámais o meu Governo realizou na Europa qualquer emprestimo. 

O Espírito Santo teÍn até hoje um emprestimo effectuado pelo Go-
verno <lo Sr. Muniz Freire, em 1894, e outro pelo Governo do Sr. Hen-
rique Coutinho, em 1908. Pagamentos .a intennedia-rios só fiz um, ao 
Sr. J. Zinzen . da sua .commissão, contratada com o meu antecessor, 
pelo serviço de emprestinio de 1908. Deste interessado, J . . Zinzen foi 
intermediaria para a ultimação deste recebimento o Sr. Deputado 
Paulo de Mello. 

Assegurou-Ee aqm : 
" ... •E, depois de .levar ao Sr. \Vencesláo Braz, honradissimo Chef.e da 

Nação, a certeza de que o Governo do Sr. Jeronymo Monteiro, no Estado do 
Espírito Santo, não tinha um só acto ·pelo qual pudesse ser louvado, e que, 
antes, t inha sido aquillo que disse no principio do meu discurso ..• 

O ISR. DIOCI.ECIO BoRGES - Causa da rui-na das finanças. · 
O SR. PAULO DE MELLO - ... o que provámos com documentos, que 

S. Ex. leu attentamente e sobre •os quaes meditou: depois de demonstradas 
as nossas affirmativas, . nós lhe "dissemos que Juta riamos, no Estado, pela 
prepotencia do monteirismo voraz e que não poderíamos consentir que a 
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successão presidencial viesse a caber a um membro da famí-lia Monteiro. 
(Diar. do Cong'. de 20 de julho de 19i6, fls. 1. 284, fine.) 

; : tJ ;_ ;,.ij,Ll 
Não é verdade' o que ahi e·atá. Esse Deputado não levou e não 

podia levar ao Sr. Presidente .da Repu:blica documentos verdadeiros 
contra mim, porque não os tinha e não os podia ter, porque não exis-
tiam e não podiam existir. Os que levou, si é que levou alguns, eram 
e são falsos e mentirosos, como aqui vae sendo demorratrado documen-
tadamente. Esaes meus accusadore.s, de agora, _ são de tal inconsciencia 
que se esqueceram de que todas a; suas falsidades haviam de ser inuti-
lizadas pela verdade, que cedo ou tarde apparece, como agora vae acon-
tecendo. Esquecel'am-se tambem de suas opiniões externadas a meu 
respeito, reiterada e uniformemente, em 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 
1913 e até em 1914, como se vê dos documentQs seguintes: 

• o o •• ~ o • ••• o o • o • •••••••••••• o. o •• o •• o o • ••••••• o ••••••••••••• o •• o o o o o •• 

. . . Além disso, temos como supremo chefe e inspirador nosso, o emi-
nente homem de Estado, Dr. Jeronymo Monteiro, que se tem revelado um 
administrador de nota, um político de idéas liberaes e um caracter de tem-
pera inam:oldavel. . . · · 

... Ergo com enthusiasmo um viva ao povo do Es.pirito Santo, e ao 
nosso digno chefe Dr. Jeronymo Monteiro. (Trecho do disciJ.rso pronunciado 
pelo Deputado Paulo de Mello na sessão ordinaria de 5 de dezoembro de 
1908. Annaes do Congresso Estadual, fls. 186.) 

Rio, 9 de dezembro de 190•9. - Presidente Estado - Victoria - Repre-
sentantes Espírito · Santo, reunidos hoje banquete intimo casa João Luiz, 
read1firmam seus applausos Governo benemerito amigo, muito saudado por 
todos. - (Assi.) Paulo de Mello. 

Dr. Jeronymo Monteiro - ... Vossa orientação no Governo revestia-se 
assim, des:de o começo, de um · brilho que não era apenas política, sinão 
tambem moral. E só isto bastaria para apontar-vos á gratidão popular, si 
outros motivos ainda não realçassem a incontestavel superioridade de vossa 
·envergadura de estadista moderno de· larga e lucida visão. . . maio de 1911. 
(ass.) Paulo Julio de Mello. 

Homenagem ao Dr. Jeronymo Monteiro pelos gra·ndes beneficios prodi-
galiza:dos ·em sua fecunda administração. Junho 'de 1912. - (ass.) Paulo 
Jizlio de Mello. 

En~ 1912, 1913 e 1914, espe Depu(f)ado se &izia automovel, do qual 
e;u. em o "chauf{etu·"; aliás, eu sempre protestei contra essa signifi-
cativa submissão, e1n bem do proprio Deputado. 

Sr. Dr. Jeronymo Monteiro - ·Continúo sempre solidario com V. Ex. e 
com toda a lealdade me encontrará, quando os meus insignificantes s·ervi-
ços forem uteis. Ten-ho por costume ser o ultimo nas festas e o prilneiro 
no momento do combate. Aguardo a occasião para provar a V. Ex. que a 
minha dedicação e lealdade não manifesto sómente por opalavras e sim por 
actos, quando se offerecer o'Ccasião de demonstrar. - (-ass.) Dioclecio Bor-
ges. Guarapary, março de 1910. 

Dr. Jcronymo Monteiro - Victoria - Felicito V. Ex. terceiro anniver-
sario patriotico Governo. Saudações. - (ass.) Dioclecio Borges. Guara.pary, 
maio de -1911. 
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Guarapary, 25 -de maio de 1911 Dr. Jeronymo Monteiro - Victoria. 
- Aó regressarmos hoje excursão município, cumpre-me communicar V. Ex. 
que •percorremos uma parte nova estrada .em-- construcção, cujo serviço está 
sendo effectuado com perfeição. Esse grande melhorwneilto, qzze V. Ex. está 
realizando, neste mzznicipio, fará com qzze o povo jámais esqzzeça tão 
feczzndo e pairiotico· Governo. Saudamos a V. Ex. agradecendo em nome do 
povo este importante &erviço que vae trazer a Guarapary uma grande pros-
peridade, porquanto a e~trada liga a cidade a seu centro mais productivo. 
Respeitosos cumprimentos. - Dioclecio Borges. - Cyriaco Ramalhete, Go-
vernador Municipal. lgnacio Mattos, Promotor interino. - Manoel Severo. 
José Pinto, Juiz -districtal. - Benedicto Mattos. - Agapito Brandão, Escri-
vão de Rell{l.as. _ 

.-- Dr. J.eronymo Monteiro - Os abaixo assignados, a-dmiradores sinceros 
e amigos dedica•dos de V. Ex., a quem o Estado do Espirito Santo deve, entre 
mzzitos serviços inestimaveis, um quatriennio cheio de trabalho feczzndo, de 
acção eminentemente progressista, de gBstoc5 co=oladores para os verdl(l-
deiros patriotas e de energias incalczzlaveis; trabalho, acção, gestos e ener-
gfas -que remodelaram esta ·porção do territori·o brazileiro em sua vida admi-
nistraUva e P'Olitica, descortinando · ao povo espirito-santense um futuro 
de paz e progresso que actualmente todos fruimos... Victoria, junho de 

, l914 .. - (ass) - Dioclecio Borges. · 

Quando terão fallado a verdade esEes Deputados, naquella época, 
quandG não tinham tido embaraços em suas ambições e aspirações ou 
agora que pretende.r1am die·baJ.de apedrejar-me e aos amigos? As .illfor-
mações e os documentos levados ao ·Sr. Wences1áo Braz, são necessa-
riamente -iguae·8 a estes que, mentiro·.sos oe :f}dlsos; vão sendo annullados 
com a verdade severa dos· factos e de documentos incontestes. 

Apregôa-Ee largamente que o Sr. Wenoesláo Braz é homem de 
bem e de bôas intenções. Si é, deve S. Ex. dar mo-stras desse seu tão 
p1·oclamado feitio moral, lencl.o. e.stu,da,ndo tambem' estes documentos 
que aqui ficam e sobre elle.s tamVem m.edi.ta,ndo, como diz o accusador 
que fizera, quando I'€cebeu a catilinaria, contra mim urdida, tão co-
bardemente, - na minha ausencia, nos recantos dos gabinetes do 
Palacio, - e formar ju1zo a respeito das affirmações com que pro-
curaram conquistar as bôas g~'aças do · Chefe da. Nação. 

~-·--

Aqui se dis.3e·: 

" . .. Os nossos amigos, membros do directorio (em S. João do Muquy) 
mostraram-me o talão do imposto que pagavam á Municipalida-de. Sem que 
as casas -9-e negocio tivessem prosperado, sem que os seus stocks tivessem 
'sido augmentados, sem .que o capi•tal tivesse ·sido modificado para mais, pas-
saram a pagar quantias quatro, cinco vezes superiores ás que lhes eram 
exigidas anteriormente e ás .que pagavam ·os negociantes governistas pro-
prietarios de casas de negocios muito mais import~ntes." (Diar. · Cong., 23 
de julho 1916; fls. 1. 325, ·col. 2".) 
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Não é verdade, como se vê do d<Jcumento seguinte, que é d<J pro-
prio •punho d~ um dos chefes O·pposicionistas de Muquy: 

"lllmo. Sr. Argemiro de Macedo - Em resposta á sua carta, cumpre-me 
· dizer-lhe que nos impostos que dizem respeito á minha i·ndustria e profissão 

houve um· pequeno augmento em 1913, logo a,pós a creação deste município, 
porém perfeitamente compatível com as condições do meu comniercio e 
industria e por mim acceitos, e dahi para cá sempre me foram lançados os 
mesmos impostos. Sendo simplesmente e'sta a minha aoffirmativa, ·não mt> 
constando que haja contribuintes que tenham queixas de cxa-ggeros em im-
postos commerciaes. ·Muquy, agosto, 1916. 

De V. S .. sou am. cr. obrg. - João . Tavares Junior." 
(Assignatura reconhe·cida pelo tabellião Miguel Duarte.) 

A9.ui se disse·; 
"Creou S. Ex. a F-azenda Modelo, gastou ahi centenas de contos de réis; 

e quando terminou o seu Governo, em · taes condições se encontraova essa 
ra:jlenda cujas terras foram conse·guidas, especialmente, á · margem da Estrada 
dé Ferro Victoria á Diamantina, para que os ]>assageiros dos trens diarios 
vissem a.quella obra extraordinaria ein beneficio da agricultura, em tal 
estado se achava que o Coronel Marcondes de Souza, para poupar uma 
despeza de mais de 200 contos annuaes, pro·duzindo a fazenda apenas alguns 
kilos de ·arroz, a arrendou ao Sr. bispo diocesano, irmão do ex-Presidente, 
para fazer uri1 orphanato! (Diar. Cóng., 11 agosto 1916, fls. 1.895, col. 1•.) 

"Não é verdade" o que ahi está dito·, isto é., que a Fazenda Model~ 
désse ao Governo do Estado a despeza de 200 contos de réis annuaes e 
disto é prova o documento-seguinte: 

"•Movimento financeiro da Fazenda Modelo "Sapucaia". 
1909, maio 21, compra da fazenda a Francisco ·R. Cardoso e sua muJher, 

lO :000$; dezembro 31, valor de apparelhos agrarios nesta daJta, 30:000$000; 
Idem, -moveis e semoventes, 39:486$200; 1910, dezembro 31, valor de diver-
SOS immoveis, a saber: construcção de um celleiro, em -julho, 4:443$550; 
idem de· uma casa para orphãos c hospedes, 10:073$648; idem, um esta·bulo, 
em novembro, 3 :000$000; 1911, julho 31, idem de um desvio plataforma -
e rêde telephonica para a Estrada de Ferro Diamantina, 4:256$500; outubro 
31, idem de uma casa para machinas, 3 :000$; idem de um cercado, em setem-
bro, 950$; novembro 30, valor de instrumentos agrarios e animaes de raça 
comj)'rados em 24 de abril, 11 :152$; idem pago a A . .Bastos & Comp., em 7 
de jul!ho, 11 :885$; idem a Alfredo Lemos, em março e 31 de maio, 550$; 
idem ·em 11 e 28 de outubro, 2:245$200; idem, 14 cabeças de gad·o de raça, 
comprados a Julio ·da Silva Meirelles, 4:02.0$; custeio da fazenda, inclusive 
vencimentos do administrador; 1909, dezembro 31, pago a diversos, durante 
o anuo, 22:889$753; 1910, dezembro 31, idem, idem 33:133$999; 1911, dezem-
bro 31, idem, idem, 42:023$158. Rs. 232:109$008. Directoria de Finanças, 30 
de janeiro de 1912. - Confere. - Ramiro de Barros, dírector da conta·bi-
lidade." 

Como ahi se vê, a Fazenda 1\.fodelo, fundada em 1909, foi mantida 
até principio,;; de 1912, isto é, durante tres annos. Nesse periodo, o 
Estado dispendeu com ella 232 :109$008 (como prova o documento 
supra). Neste total estão incluídas as parcellas gastas com a acquisi-
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çâo do immovel (1•éis 10 :000$~; com a · construcç~~ d~ ~ari'asJ casas 
l de moradia, para orphãos e para agricultores em visita de instrucção, 
de celleíro, de estabulo~ de machínas, na importancia de 20 :517$198); 
a somma gasta com a construcção de uma chave,. desvio e plataforma 
na Estrada de _Ferro .Diamantina e de uma linha telephonica (réis 
4 :256$500 )'; com · a acquisição de animaes de raça para prernios_ e de 
instrumentos agrarios para fornecer, pelo custo, aos lavradores, como 
se fez· e consta das Mensagens de 1911 (no importe de 103 :594$900); 
como se vê., · ainda que se quizesse computar todas essas despezas na 
verba de custeio da fazenda, não se chegaria a encontrar a cifra dos 
200 contos de réis, dispendidos com a sua manutenção, como falsa-
mente affirma esse Deputado. Deduzindo-se as sommas pagas por 
essas acquisições, que não podem ser escripturadas na verba de custeio, 
vê-se claramente que o Governo gastou menos de 33 :000$ por anuo 
com esse instituto de ensino agrícola e não o·a 200 contos allegados; 
gastou menos da sexta parte dos 200 contos de réis, de que. falla o 
Deputado accusador. Nota-se que .S. Ex. commetteu um "lapso", um 
"leve" engano, quando atirou essa affirmação. Nesse engano "não 
teve má f·é"., foi apena·s victima de sua apreciavel ".innocencia". Ima-
ginou certamente que, tendo sido a fazenda mantida durante tres 
annos e tendo nes.9e tempo o Estado gasto com ella 232 :109$008, tudo 
isso foi a titulo do custeio de um só anuo. E, uma fazenda, adqui rida 
po.r 10 contos, devia ter tudo, tudo, tudo, machinas., animaes, casas, 
etc. E' a logica de S. Ex. 

Quanto á observação feita na ·aegunda parte dessa allegação, devo 
ainda accreswntar que não é tambem ve1;dade que essa fazenda pro-
duzisse apenas kilos de arroz, si bem que precise consignar, para 
conhecimento dos ignorantes, que esses instituto·a agrícolas não são 
mantidos pelo Estado pam produ:zi1·., e sim, para experiencias e obser-
vações pratic~s. Esteve ella conservada e bem tratada por um exem-
plar funccionario, o Sr. Agostinho de Oliveira, aik quando eu deixei 
o Q-overno. Sei que mais tarde foi eaEe mestre de cultura (Agostinho 
de Oliveira) dispensado, ·sendo vendidos os animaes de qualidade, 
existentes, etc. Não tenho culpa disso. 

Aqui se diSiae: 

"Fez-se a secularização dos cemiterios? Fez-se. Pois no Espirito Santo 
não é assim. Morreu Q Monsenhor Casella, vigario da Capital. Foi enterrado 
na Cathedral; morreu D . . Fernando, alli tambem foi enterrado. E lá não são 
enterrados todos os padres e sacris.tães daquella terra, só porque o Governo 
acha que isso é uma distincção .que não deve ser concedida a toda a gente! 
Si não fosse, seriam alli se.pultados tQdos quantos o Governo quizesse, por-
que o director de hygiene, sujeito á demissão, não se opporia. (Diar. do 
Cong., ..23 de julho de 1916, fls. 1. 837, caL 2•.) 
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Não sei o que mais admirar, si a maldade .com que se formulou 
uma tal affirmação, ou si a ign01•ancia que a inspirou. Não é verdade 
o que ahi e·stá dito. No Espírito Santo procede-se, _sobre esée assumpto, 
do mesmo modo que em qualquer outro Estado do Brazil, do mesmo 
modo que nos paizes cultos do globo. Alli no Espírito Santo deu-se 
ao Monsenhor Oasella e ao Bispo D. Fernando sepultura em igrejas, 
do mesmo .modo que na Italia o fizeram aos dous chefes do Oollegio 
Salesiano, oom honras de prela.do, D. Bosoo (funda·d·or dessa congre-
gação de abnegados .bemfeitores da humanidade) e D. Miguef Rua, 

·os quaes tiveram os seus restos morta.es sepultados, em 1888 e 1913, 
respectivamente, na igreja principal do instituto, em Turim, sob o 
Ministerio Crispi; do mesmo .modo que entre nós, no Brazil .republi-
cano, onde se fizeram os seguintes enteJ,:ramentos em igreja: na do 
palacio da Conceição, desta cidade db Rio de Janeiro, isto é, em uma 
igreja da Capital Federal, a poucos passos desta ·Casa do Congresso 
N•acional, o de varios preclari~imos bispos, entre elles o do Sr. Dom 
Pedro Maria de Lacerda, Bispo do Rio de Janeiro, e o do Sr. D. João 
Esberard, primeiro arcebispo do Rio de Janeiro; nas respectivas ea-
thedl"aes o do Sr. D. José Camargo Barros,· o do Sr. D. Alvarenga 
e o do Sr. D. Raymundo de Brito, bispos, os dous.. primeiros de São 
Paulo e · o ultimo de Pernambuco. Todos esse·a factos occorridos em 
dias recentes, quando em plena actividade política o Deputado accusa-
dor, não mereceram de S. Ex. o mais :.>eguro reparo. P-or que só agol'lll 
se Jeombra de levantar as suas censuras~ Certamente para ·armar effeito 
e tirar partido contra o pequeno Estado, que lhe dá hospedagem tão 
generosa e que S. E'x. aponta como prevaricador em um ponto em que, 
·ai ha faltas, ellas são geraes em todo o globo. Não me poupo ao tra-
balho de para aqui passar uns trechos de Wernz, que bem. esclarecem 
o assumpto. 

"Quarundam personarum sepultÜra ecclesiastica v. g. Romani Pontifici, 
(apud Brazil Vaticanam sui loco), Cardinalium (in ecclesia titulari), Epis-
coporum (in ecclesia Cathedrali). 

A sepultura do Romano Pontífice é na Basilica Vaticana em logar ele-
vado; a dos Srs. Cardeaes é nas igrejas titulares e a dos bispos na igreja 
cathedral; salvo- si houver determinado de modo di.fferente. Tit. XXXIII, 
Wernz, C-3, ·pag. 890. 

2• - No Ritual Romano, tit. de exequiis lê-se: 
Ceterum nemo christianus in communione fidelium defunctus extra 

ecclesiam vel cremiterium rite benedictum sepelire debet. Nenhum chri.stão 
fallecido na communhão dos fieis, deve ser seJ>'ultado fóra da igreja ou 
cemiterio bento. Wernz, tit. XVII, .pag. 464. · 

3• - Sepultura primis tribus soceulis ex mose rece.pto et ex ipsa san-
ctione Juris Romani facta est extra mrenia civitatum v. g. propre vias pu-
blicas in propriis cemiteriis, quibus leges •Romanre suum faovorem impen-
derunt. 

At primi christiani cadavera fidelium "non co-ncremarunt" ;· rem ut 
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scribit Minutius Felix (sec. 2): "Veterem et meliorem consuetudinem bu-
mandi frequentamus." 

llla praxis sepeliendi extra mrenia ex srecula ·quarto paulatim immutari 
crepta est, aique, penitus neglectis Legibus romanis jam sreculo sexto locu5 
sepultare .fidelium in ipsis civitalibus et <ip;Jidis .passib "prope" ecclesias, 
non "intra" iHas, nisi " ·Episcopis Abbati!bus, Presbiteris, insignoribus 
laici permissus est nde factum est ut- cremiterium haiberetur ta.nquan locus 
adenexus et acce·ssorium ecclesia parochiali. Denioqueres eo devenit ut vcl 
ipsare ecclesire fierent cremiteria, in quibus cadaverá fidelium ordinarie sepe-
lientur. Wernz, tit. XVII, pag. 465. 

Nos trcs primeiros seculos, pelo costume e sancção do Direito Romano, 
a sepultura era fóra dos muros das cidades - extra mrenia CÍ'Vitatum -
junto ás estradas publicas, em cenüterios proprios, sob as leis romanas. 
Os ·primeiros christãos não faziam a cremação dos cadaveres dos fieis -
non concremarunt -; porque, como disse Minucio Felix: "Praticamos nós 
os ohristãos, um costume antigo e melhor que o de enterrkr os morto~ 
A praxe da sepultura fóra dos muros das cidades, desde o seculo quarto 
(sec. IV) p·ouco a pouco foi sendo modificada, e desprezadas inteirament e 
as leis romanas; já no seculo sexto (sec. VI) o logar das sepulturas dos 
fieis foi nas mesmas cidades e aldeias, junto das igrejas, - prope ecclesias 
- não dentro dellas, - ,non intra illas - salvo quanto aos bispos, abba-
des, presb yteros e leigos, mais insignes, a quem foi permittida a sepultura 
d en tro ela iyreja. Da h i o cemiterio ser t ido como um · l ogar ahnexo, u m 
a ccessorio da igreja paroch ial. Finalmen te, a cousa chegou a t al pon to que 
as mesma s igrejas se tornaram cemitêrios - lpsre ecclesias fi erent cremi-
teria, - onde eram sepultad os ordinariamente os cadaveres dos fieis. 

Como desse costume e uso nasces.sem m u itos abusos, a propria igreja 
foi restringindo tal materia. E hoje podemos dizer que a igreja prefere que 
os COI'POS dos fieis sejam sepultados em cemiteríos bentos a que o sejam 
nas pr oprias igrejas; pois, no Ritual Romano, tit. VI, cap. I, n. 9, lê-se: 
"Ubi viget antiqua consuetuda sepellendi mortuos in cremiterio, retineatur, 
cot ubi .fieri postet, restituatur." 

Onde vigora o antigo costume de sepultar os mortos no cemiterio man-
tenha-se, conserve-se; e onde possível a elle se volte. Wernz, tit. XVII, 
pag. 466. 

4 - Sepulera distare debent ab altari soltem tribus cubitibus, id est 
fere unum metrum lorigitudinis. Os sepulchros devem distar do altar, ao 
rrienos, tres cubitos, isto é, quasi um metro. Ojetti, tomo 111, pag. 3 .658; 

Aqui temos a doutrina canonica sobre a ".sepultura dos fieis". 
Deante do que ahi fica dito, procederá ainda a accusação feita . 

á situação dom~nante do Espirito Santo e a mim, por te1·mos consen-
tido neases enterramentos nas igrejas~ Méecerá censura o Espirito 
Santo, porque deu sepultura a dous prelados, sendo um delles bispo, 
não em cemiterio commum, mas na igi-eja~ Ju·lguem dessa accusação 
os homens de bem que, acredito, só terão louvores para o procedimento 
que tiveram os catholicos espirito-;,antenses. 

Aqui se di&se : 

Esse Gove1·nador ( referindo-se ao Sr. Jerony mo Monteiro ), que assim 
perseguia o clero, tendo um irmão bispo, afinal reduziu -os vjgarios do 
Espírito Santo á sorte do Padre Carneiro, de S. -Matheus( vigario éolladd, 
que assi m soffreu: "Os soldados de policia nem lhe respeitaram a l'est-
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dencia! Octogenario e pobre, corri (lo c humilhado, abandonou tudo e reco~ 
lheu-se a · esta capital. Outro padre espirito-sante11se, vigario de Queimado, 
Padre Wanzeller, septuagenario, ficou · reduzido a .pensionista da Irmandade 
de >S. Pedro. O illustrado Conego Meirelles, tambem espirito-santense, tam-
bem foi jogado ás ortigas. Hoje, que ·me conste, ha apenas em todo o Estado 
quatro padres hrazileiros: os dous '"encol!tados", Meirelles e Wanzeller , um· 
padre pernambucano, .que _já não está muito pelos autos, e um padre espi-
rito--san.tense, unico que vegeta como vigario da Serra e chefe político do 
Jaronmo". (Dial'. do Cong., 8 de agosto de 1916, fls. 1.804, col. 2•.) 

- NãD é verdade_, como se vê do documento . .seguinte: · 
."Attendendo ao que me representou o bacharel João Manoel de Ca1'-

valiho, a bem de terceiros, por sua petição de 25 do corrente: 
He_i ·por bem certificar o seguinte: a) que o Rev. Padre Joaquim Mar-

tins Teixeira retirou-se da paro·chia do Alegre em nove de maio de 1903, 
por motivos de disciplina ecclesiastica; b) que o Conego José G.omes de 
Azambuja Mehelles .foi exonerado do cargo de vigario do Alegre a pedido, 
em lO de .fevereiro de 1904; c) <JUe o Padre José Carneiro Duarte retirou-se 
da freguezia de S. Matheus, em 2 . de julho de 1906, por sua espontanea von-
tade; d) que o Padre José Lopes Wanzeller ha já muitos annos não era 
vigario, tinha apenas · uso de ordens. Dada e .passada na Camara Ecclesias-
tica -de Victoria, -sob o meu si.gnal, aos 26 de outubro de 1916, Reg., fls. 58, 
do 3• L. Prov. - (ass.) Monsenhor Francisco Pimenta, administrador do 
Bispado do Espírito Santo. 

Por esse documento vê-se que o Sr. Padre Joaquim Martins dei-
xou o Espírito Santo em 1903; o Sr. Conego Meirelles foi exonerado 
do cargo de· vigario do Alegre, a pedido, em 10 de fevereiro de 1904.; 
o .Sr. Padre Carneiro retirou-se dà freguezia de S. Matheus em 2 -de 
maio de 1906, "por sua espontanea vontade"; o Sr. Padre Wanzeller, já 
ha muitos annos não era viga.rio , tinha apenas uso de ordens . .Eu tomei 
posse do cargo de Presidente do Estado em 23 de maio de 1908. Assim 
sendo, como po-dia eu influir sobre a autoridade ecclesiastica para a 
pratica desses actos ~ Dava-~e ainda: o factó de eu morar em .S. Paulo 
desde 1903 are 1908. Vim desse Estado para o do Espírito Santo em 
maio de 1908. Em taes condições como quererão os meu.s accusadores 
explicar a calumnia que me atiram e ao meu saudoso irmão, o 
Sr. Bispo do Espírito Santo~ Pos~;o affirmar que sempre mantive as 
nielhores relações com o Sr. Padre Regattieri, digno vigario de São 
Matheu-s ("extrem<> norte" citado pelo meu accusador). Tenho por 
esse ·sacerdote particular admiração. não só pelo seu grande talento, 
cÓmo .ainda por sua conducta exempla-r. Do Sr. Pa·dre Blanco, digno 
ex._.vigario da Serra, fui sempre amigo dedicado, a despeito de sabel-o 
meu adversario: Com o Sr. Vigario de Guara-pary jáma.is tive attricto 
algum. De quanto ora affirmo, appello para os proprio.s sacerdotes que 
me coniestarão, si houver falha no que declaro." 

A.qui se disse ; 
"Urna palhoça com ares de capellinha abandonada, por assim dizer, 

ao desenvolvimento irreverente 'd:a he-ra e que, segundo peritos nomeados, 



.......... 411 --

não valia mais que 800$, o Governo ·Jcronymo a paga com a pingue somma 
de 20 :?00$, a titulo . de inde:rpn ização por um incendio todo casual, quando 
a serviço do Estado operarias que construíam- uma linha ferrea. (Diar; do 
Cong., 8 de agosto de .1916, fls. 1.804, col, 2•, fine.) 

Não é verdade o que ahi_ ficou dito, conforme ·se vê pelos docu:men-
tos que passo a lêr : · _ · 

" .Ccrti<fico, em cumprim-ento do despacho do Sr. director deste depar-
tamento, que, Fevcndo os documentos archivados nesta Directoria de Finan-
ças do mez de maio do anno de mil novecentos e onze, cocontrei -o processo 
da avaliação da capella de ·Aragnaya", que foi destruída por incendio no 
dia 29 de janeiro do anuo de mil oitocentos e noventa e oito, constando das 
seguintes peças: · · 

Illustrissimo e cxcellentissimo senhor Presidente do •Estado - Diz 
D. Fernando de ·Souza 'Monteiro, bispo diocesano, e como tal administrador 
legal dos bens da igreja espirito-santense, que, em mil oitocentos e noventa 
e -oito, no lugar "Araguaya ", 'do município de .Alfredo Chaves, uma turma 
de trabalhadores da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, então, em 
construcção por conta do Estado, accidentalmcnte incendiou uma capella 
alli edificada, e1n honra de S. Miguel, e todas as alfaias que nella se en-
contravam (documentos 1 a 3). O doutor lgnacio de Oliveira, engenheiro-
chefe da estrada, por nomeação do Governo, reconheceu a aut-orja do de)icto 
c !prometteu que seriam indemnizados os proprios (documento numero um á 
margem), avaliados em ·vinte contos de réis (20 :000$000), conforme corpo 
de delicto a que procedeu na occasião a autoridade competente (documento 
numero dous). Acontece; porém, .que até a presente data nenhuma indemni-
zação foi recebida .por este bispado. O supplica.nte, ·portanto, pede a vossa 
excellencia que, reconhecendo a justiça da reclamação, se di~ne mandar 
inscrever no Thesouro, si já não o foi, essa divida do Estado vara com 
o bisi)ado, para o fim deste poder, em tempo -opportuno, receber a impor-
ta·ncia a ·que se julga com di reito . Espera merecer mercê. Victoria, vinte 
e oi t o de outubro de mil novecentos e nove. - Fernando de Souza Mon-
teiro, Bispo do Espíri to Santo. Estava. uma estampí'lh a devidamen te ·inuti-
lizada. Esta petição mer eceu o seguinte despach o : Diga -o Sr . P rocurador 
Geral do Estado. Victoria, 18 de u ovembro de 1909. - Jero·nymo Monteiro. 
Nos termos do parecer da Procuradoria Geral c da Director ia de F inanças, 
e tendo em consideração a a•val iaç.ão constante do auto lavrado em m arço de 
"mil oitocentos e noventa e oito" e a reconhecido direito que a1;siste . ao 
requerente para reclamar, com o chefe da Igreja Catholica a indemnização 
de que trata o pr.esente req uerimento, mando .que se lhe pague a quantia de 
vinte contos de réis (20:000$00,0). Vá á Directoria de Finanças para os 
devidos fins. Em 15 de janeiro de 1910. - Jeronymo Monteiro. E por nada 
mais constar eu, Alvim Pereira Lyrio, segundo of.ficial da Directoria de 
F inanças do Estado do Es.pirito Santo, passei· a presente certidão aos 28 
do mez de abril de 1916. 

Certifico que das peças· dó processo sobre o incendio da capella de 
"Araguaya" consta o abaixo assignado <JUe se segue: Ex mo. Sr. Dr. enge-
nheiro-chefe da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo. Os abaixo assigna-
dos, membros da Irmandade de S. 'Miguel, veem, por meio deste, a mesma 
e os moradores na secção Araguaya, communicar '11. V. Ex. que, no dia 
29 do mez de janeiro proximo passado, tendo uma turma de pedreiros 
feito roçagem na margem da linha e lançado fogo a ella .e, tendo a turma 
se retirado para a -pedreir;i. communicou-se este fogo, sem que ninguem 
percebesse, a capella onde fatiamos o culto de nossa religião, ficando .a 
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mesma J'eduzida a um montão de ruínas. Tão rapido foi o incendio que 
quando corremos ao local já cahiam 'as paredes da cap·ella, impossibili-
tando-nos de salvar qualquer objecto. Grande foi o nosso prejuízo "e havia 
apenas dons dias que tinhamos terminado de reformar a ornamentação qu e 
nos custou _importancia sulj)erior a um conto de réis". O nosso t:emplo, 
exce.Uentissimo senhor, representava o .trabalho de muitos annos _em vir-
tude de nossa falta {!e recursos; e onde cada um dos habitantes da secção 
concorreu com muitos dias de trabalho e algumas esmolas, e como hoje 
delle nos vimos pri vados e de:sejamos reconstru i_l-a e nos faltam os meios, 
pedimos á _ferro-via, que por vós é tão dignamente dirigidft, um auxilio. 
Como certos estamos da rectidão e justiça de V. Ex., es.peramoe ser atten-
didos. Araguaya, 10 de março de 18.98. - (.Ass jgnados ) Rouchi Ezequiel. -
Lorenzoni Giovanni. - B'ravini Gabrieli. - Bravini Oswaldo. - Seraphim 
Nicoláo. - Bravini Giusepi. - Rouchi Angelo. - Puppim Luizzi. Estavam 
quatro estampilhas de 100 réis, cada uma, devidament e inutiliza das. Des-
pachos: Ao chefe da segunda seccão para informar e dizer em quan-to 
avalia o prejuízo. 12 de março de 1898. - (Assignado ) Ianacro de Oliveira. 
Na occasião de ser construido -o edifício para a estaçãQ no Araguaya a 
estrada construirá um pa-ra a ca.nella com o fim de indemnizar o prejuízo. 
Vianna, 11 de abril de 1898.- (Assignado) lgnacio de Oliveira, engenheiro-
chefe. E, por nada mais constar, eu, Alvim Pereira Lyrio, segundo o4'ficial 
da Directoria de Finança s do Estado do Espírito Santo, ~Jassei esta certidão, 
aos 28 do mez de aibril de 1916. Visto. - Americo Coelho. 

Certifica o que consta do auto de corpo de delicto sobre o processo de 
avaliação àa cape:lla de Araguaya: Districto Policial "Ma-thilde ", Estado do 
Espírito Santo. Estavam as armas da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. Cópia - Auto de corpo de delicto: Aos SETE DIAS DO MEZ DE MARÇO 
DO AN!·;o DE !lf!L -O!TOCE'NTOS E NOVENTA E OITO (1898), ás 10 horas do dia, 
nesta secção de Ara•guaya, do districto de Mathilde, município de Alfredo 
Chaves, Estado do 'Espírito · Santo, na casa - do cidadão Lorenzoni Giovanni, 
presente o cidadão <Manardi Aurelio, primeiro sup·plente de sub-delegado de 
policia, em exercício do mesmo distri-cto, commigo escrivão ad hoc de seu 
cavgo, abaixo assi.gnado, os peritos notificados Giovanni Provedel, Ma-
noel •Rayniundo -de Souza. o primeiro carpinteiro e o segundo lavra-
dor, ambos residentes na referida secção, e as testemunhas Lorenzoni André 
_e Sono Lnizzi, amlbos residentes na dita secção Araguaya, o Juiz deferiu 
aos mes1p.os peritos o juramento na fórma da lei de ·bem e · fi-elmente 

-desempenharem a sua missão, declarando com a verdade o que descobrissem 
e encontrássem, e ·o que em suas con'sciencias entendessem e encarregou-lhes 
que procedessem a exame~ sobre o incendío da capella intitulada S. Miguel, 
na mesma secção, acontecido em 29 de janeiro do corrente anno, pelas 10 
horas do dia, mais ou menos, e ·que respondessem aos quesitos seguintes: 
1°, si houve -destrui~;ão, damnificação ou in utilização desse objecto; 2°, em 
que consisti!l essa destruição ou damno; 3°, com que meio foi causado; 

- 4°, si houve incendio. arrombamento QU inundação; 9°, si esses übjectos 
destruidos ou damnificados serviam a distinguir-se e separar limites das 
'terras ou predios e, finalmente, qual o valor do damno causado, E:in con-
sequimcia passaram os peritos a fazer os exames e investigações ·ordenadas, 
e os que julgaram necessarios. concluídos os quaes, declara-ram· que tend-o 
procedido aos · exames ordenados. responderam quanto: ao 1 o quesito sim, 
"ho.uve destrulç~o e damnificação"; ao 2° sim, "na des·truição total da 
dlta capella e muitos objectos a ella concernentes"; ao 3° sim, "por motivo 
casual"; ao 4o sim, "houve incendio 1'; ao 9° não, 'declarando, afinal, que 
aiValiarn o damno causado na importancia de 20:000$000. E são essas as 
dÍ!clarações que em suas conscien~ias e debaixo do juramento- prestado teem 
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a fazer. E poi• nada mais- haver, deu-se por concluído o exame ordenado, 
e de tudo se lavrou o tpl'esente . auto, que vae por mim esoci.pto, rubricado 
pelo juiz e assignado pelos mesmos peritos e testemunhas commigo escrivão 
ad hoc Modolo Felippe, que o .fiz e o escrevi, do que de tudo dou fé. ·-
Manardi Aurelio. - Giovanni Prot>edel. - Manoel Raymundo de Souza. -
Lorenzoni Andréa. - Sono Luizzi. - Modolo Felippe. - Mathilde, 8 de 
março de 1898. Escrivão ad hoc (assignado ) Modo lo Felippe. Estavam cinco 
estampilhas estaduaes, sendo quatro de 100 réis e uma de 400 réis. devi-
damente inutilizadas. E, por nada mais · constar, eu Alvim Pereira Lyrio, 
segundo official da Directoria de Finanças do "Estado do Espírito Santo,. 
passei a presente certidão, aos 28 de abril de 1916. - Visto. - Americo 
Coelho. 

Certifico que é do teôr seguinte o parecer do Exmo. Sr. Dr. Procurador 
Geral do Estado, junto ao processo de que trata a petição do Exmo. e Revmo. 
Sr. D. Fernando de Souza Monteiro, bif;po dc.sta diocese, sobre o incendio 
da igreja S. Miguel, no logar denominado Araguaya, no municíp io de Al-
fredo Chaves, Estado do Espírito Santo: "0 Exmo. e Revmo. Sr. Bispo Dio- · 
cesano D. Fernando de Souza Monteiro, como admi-nistrador legal dos bens 
da igreja catholica espirito-santcnse, reclamou indemnização de vinte con-
tos de réis (20 :000$), pelo damno occasionado no logar Araguaya do mu-
nicípio de Alfredo Chaves, "a 29 de janeiro de 1898 por trabalhadores da 
Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, então de propriedade do Estado ·e 
hoje perten(!en.te a uma companhia ingleza e denominada "Leopoldina Rail-
way", que queimaram certo roçado para abertura da estrada e o fogo se 
communicou á,s doze horas desse dia, ao tecto de madeira, da capella, erecta 
á margem da referida ferro-via e consagrada a S. Miguel, tendo incendiado 
completamente, bem como ás alfaias do culto catholico, nella existentes. 
Instruíram a petição, um abaixo assignado dos membros do conselho da 
Irmandàde de S. -Miguel ao Dr. engenheiro-chefe da Estrada de Ferro S.ul 
do Espírito Santo, com dons despachos deste funccionario: um, "de doze 
de março de 1898, remettendo "ao chefe da segunda secção para informar 
e dizer em quanto avalia o prejuízo", e outro "de onze de a•bril do mesmo· 
anno ", affirmando que "na occasião de ser construido um edificio para a 
estação de Araguaya, a estrada "construirá " um para a capella com o fim 
de indemnizar o prejuízo"; uma certidão do corpo de delicto procedido "a 
7 de março do dito anno, •pelo sub-delegado de policia local e dous peritos 
que verificaram "a destruição total da mencionada ca<pella e muitos obje-
ctos a ella concernentes", tendo sido avaliado "o damno causado em 
20 :000$, e o attestado de tres testemunhas occulares desse incendio. De 
meritis pensa ser o Sr. bispo diocesano, na falta de corporação religiosa 
legalmente organizada, o competente, como chefe da igreja catholica, para 
defender os direitos da comrriunhão de fieis em sua respectiva circumscri-
pção jurisdiccional sobre edifícios consagrados a seu culto e assim a decidiu 
o Supremo Tribunal Federal, em accórdão de 20 de março de 1895 (Dir., 
vol. 67, pag. 204 ) . Apezar de ter occorrido o incendio alludiào "em 1898" e, 
desde então, nada ter pedido o Sr. bispo diocesano, parece-me não e.star 
presci:ipto .o seu direito de pedir indemnização de damno, como tambem, 
correlatam·ente, não prescreveu a obrigação de ser feita tal indeinnização, 
pois só dentro de trinta annos .prescrevem esse direito e -a obrigacão cor-
relata. O Codigo rCivil Portuguez em seus arts. 2.364, 2.365- e 2,393, reco-
nhece tres es.pecies de .responsabilidade: a criminal, a civil, connexa com 
a . criminal e a civil, distincção que ô noss.o direito · mantém. A primeira 
sujeita· o autor da acção ou omissão delictuo.sa ·á pena crimina]; a segunda 
a reparar o mal ·causado (responsabilida\ie por culpa extta;-eontratual). 
Quatro são as condições que olbjecUvam a responsabilidade ·de um facto: 
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ser o mesmo illicito, doloso ou culposo, causa do damno e imputavel. 
O facto illicito póde occorrer de dous modos: com .directa i-ntenção de pre-
judicar, fazer mal ou sem esse intuito e então é doloso ou culposo (Chironi 
- La colpa nel Diritto •Civile Odien1o - Colpa conlratuale & o~>egunda edi-
ção n. 1). Estão fóra de .questão a responsabilidade criminal, por se não 
tratar de dolo e a civil, por se não tra·tar de culpa contratual. O "pun-
ctum pruriens" é a responsa-bilidade por culpa extra-contratua>l, aquiliana 
como a denominavam os romanos. A culpa aquiliana, "cul•pa legis Aquilire" 
é o facto . ou omissão imputavel que, violando o direito de outrem, .fóra de 
o·brigação contida em contrato, faz surgir eontra o agente o direito .á inde-

• mnização. E' questão contro.vcrtida a da res-ponsabilidade civil do Estado 
por a ctos dos fnn ccionarios publicas no exercício de suas funcções. Si se 
tratasse de netos em que o Estado tivesse intervindo, "jure imperii ", seria 
admissivel a duvida ; trata-ndo-se, porém, de actos em que o Estado intervém 
éomo proprietario e administrador _de uma ·ferro-via, nenhuma razão ha, 
parece, para pôr em duvida o dever que lhe ca·be de indemnizar os prejuizos 
causados por seus prepostos. E' o caso de responsabilidade indirecta, em que 
os chefes de serviço respondem pelos actos de seus prepostos. A Revista de 
Jurisprudencia (vol. 8", pags. 166 e 9), transcreve dons accórdãos conde-
mnando uma coJnpan•hia de estrada de ferro a ·pagar o damno resultante 
de um i-ncendio que se seguiu a pa~>sagem de um trem por ter um empre-
gado da estrada lançado com uma pá, em um cannavial, as brazas da loco-
motiva. Os empregados culpados, criminalmente . responsaveis por seus 
actos; a admini stração é civi lmente responsa vel pelos actos de seus repre-
sentantes. A circnmstancia de ter sido involuntario o damno não isenta 
da _ obrigação de prestar ao damnil'icado completa indemnização, si {) acto 
não foi pra.ticaüo com a tenção ordinaria, ou si, ~podendo e devendo o 
damno ser preYisto e acautelado, não o foi, como o devia. Na venda feita 
pelo Estado da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, firmou o Estado 
contrato com a companhia ingleza obrigand.o-se "pela evicção de a fazer 
a venda bôa e valiosa a todo tempo, "assumindo a responsa'bilidade de todo 
e •qualquer onus ou demanda originada de direito ou facto anterior á 
mesma Yenda, de sorte que a outorgada" receberia a dita esira·da com seus 
pertences "livres e desembaraçados de qualquer 'responsU"bilidade" "judicial 
ou extm-j udicial". Excessiva parece a quantia reclamada. Não póde ser 
precisado se valiam os vinte contos de réis a capella e as alfaias incendia-
das por ter sido o corpo de delicto procedido por um lavrador não profis-
sional e por um carpinteiro que não era profissional em relação á avaliação 
das- alfaias. Acho, entretanto, de equidade que o Estado indemnize a dio-
cese do damno causado pela negligencia dos trabalhadores da via-ferrea 
entrando em accôrdo com o Sr. bispo diocesano. O Exmo. Sr. Dr. Presidente 
do Estado resolverá como mais acertado julgar. - Manoel Xavier, Procura-
dor Geral interino. E por nada mais constar, eu, Alvim Pereira Lyrio, se-
gundo ofoficial da Directoria de Finanças do Estado do Espírito Santo, passei 
a presente certidão, aos 28 do mez de abril de mil novecentos e dezeseis 
Visto. - Americo Coelho. Certifico que, das peças do processo relativamente 
ao incendio da igreja de "Araguaya" conta o se·guinte abaixo assignado: 
nós abaixo ass ignados, t est emunhas occulares do incmÍ-dio da.. capella São 
Miguel, na secção Araguaya, certificamos que o ineendio foi occasionado por 
uma queimada que fez uma turma da ferro-via "Su.I do Espírito Santo", na 
margem da mesma, indo as fagulhas, em virtude do forte vento qu.e rei-
nava, cahir no telhado da mesma capella, que era de madeira, e logar onde 
teve principio o incendio. Araguaya, 10 de março de 1898.- Lorenzoni Andréa. 
~ Canol Domenico. - Ppppin Lorte." E por nada mais constar eu, Alvim 
Perein Lyrio, segundo - official da Directoria de ~ Finanças do Estado do 
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Espírito Santo, par,sei a presente certidão, em 28 de abril do anno de 1916. 
Visto. - Americo Coelho. · 

CerUfico que, revendo os rlocumelitos archivados nesta Camara Ecclc-
·siastica, encontrei entre os mesmos um do seguinte teôr: 

"·Acta da reunião havida em Araguaya para a· constr ucçã o de uma 
capella. Aos 21 de dezembro de 1909, ao meio-dia, na casa do Sr. Luiz 
Perim, no Jogar "Araguaya ", do · município de Santa Isabel, presente o 
Cone.go João Maria Cochard, delegado de S. Ex. Revma. o Sr . . ·bispo dioce-
sano, D. Fernando de Souza ·Monteir o, e os Srs. Ezequiel Rouchi, f abriquciro, 
Santo · Puppim, fa.briqueiro, João Lorenzoni, fabr iqueiro, e mais os Srs. An-
dréa Lorenzoni , Samuel Rosa, João Serrat, Julio Feitosa, Franz Kaniscki, 
Domenico Cano! e Luiz Perim; o Co.nego Cochart abre a sessão, e diz que 
vem em nome do Exmo. Sr. bispo diocesano tratar da reconstrucção da 
capella, outr'ora destruída por incend.io. Relembrou aos presentes o histo-
rico da questão, e o estado em que· se achava junto ao Governo Estadual. 
Todos reconhecendo que os fabriqu eiros que, então, dirigiram a represen-
tação ao Governo, no sentido deste cobrir os prej uí zos causados pelos seus . 
trabalhadores ·na Estrada de Ferro ·Sul do Espírito Santo, não eram "pes-
soas jurídicas", ·pedem ao Exmo. Sr. bisP'O queira, como chefe da igreja 
espirito-santense, re-presentai-os perante o Governo, declarando que fica-
riam, e~com elles o povo inteiro do districto, satisfeitissimos, se o. Sr. bispo 
mandasse construir a nova capella, debaixo de sua exclusiva direcção e 
fornecesse ·os paramentos necessarios ao culto e á administração dos Sacra-
mentos com os recursos qnc alcançasse. Ao que respondeu o Conego Co-· 
chard que o Exmo. Sr. bispo se compromettia a acceder em breves dias á 
rea lízaçã.o de tão usto pedido, e que mais ainda daria gratuitamente a 
primeira prnvisão de cinco annos. As pessoas presentes espontaneamente 
declaram então que, se porventura da quantia que o Sr. bispo puder alcançar 
do Governo para a reconstrucção da capella, de conformidade com a planta 
por S. Ex. Revma. adoptada, sobrar alguma quantia, qualquer ·que ella fôr, 
faziam muito gosto ·que essa quantia revertes se a favor do "Asylo 
S. ·Coração de Jesus", ultimamente por S . . Ex. Revma : fundado na 
Victori"a para as meninas orphãs ou desamparad•as ·do nosso Estado. As 
'pessoas presentes declaram por fim que promettiam coadjuvar ao Sr. bi :;po 
o mais que pudessem com seu trab alho na rel."bnstrucção da capella, e que 
ficavam muitíssimo gratos a S. E1<. Revma. pela solução desta questão 
religiosa que tanto. a elles e a suas famílias interessava._.E por ser tudo ver-
dade fez-se a presente acta que á voz alta é lida aos presentes e por todos as-
signada e por mim Conego Cochard que a escrevi. - · Conego João Maria Co-
chard, deLegado do Sr. bispo. - João Lorenzoni, fabriqueiro. -.,. Santa Pup-
pim, -fa:briqueiro. - Ezequiel Rochi, fabriqueiro. - João Serrat. - André 
Lorenzoni. - Canol Domenico. - Luiz Perím.- Julio Feitosa.- Franz Ka-
nisclci. - Samuel Rosa." Nada mais continha o referido documento que, 
verbo ad verbum, transcrevi e como secretario do B.ispado e da Camara 
Ecclesiastica, dessa cidade da Victoria, nessa _mesma l."idade e Camara Eccle-
siastica, aos 1 O dia:s do mez de abril do anno de mil novecento s e dezeseis, 
assigno. - •Padre Hermeneaildo Battaalia, Secretario do Bispado, com a 
firm11. r-oconhecida. 

Aqui, nesta Camara, se disse que eu escrevera. de S(lnta Rita, a 
um dos meus amigos no Espírito Santo, que Irte achava em tal pobresa 
alli, onde advogava, que me não podia amenta1· para occupar elrtprego 
de 500$, porque isso não fazia face· ás deêpezas de minha numeroRa 
família; que depoi·a de me passar para ó Estado do E spi;rito Santo, 



416 

pude _ apresentar-me capitalista, que fornece a esse Governo dinheiro 
para pagar coupons, para movimentar capangas em numero superior 
a mil, para custear ·despeza~ da campanha politica, além de ser accio-
nista de muitas compaiJ.hias e só do J omal do Oornmvercio de mais 
de 150 contos." (Diar. -Cong., de 20 de julho, 1916, fls. 1.465, col. 1n). 

Não é verdade o que ahi se con&ignou. . 
Em 1903, Sr. Pre.sidante, ret•irei-me do Ei3pirito .Santo para 

Santa Rita do Passo Quatro, por conveniencia de minha família: Alli 
installado, encaminhei-me na adv{)cacia, que me dava para viver com 
grau-de .folga e ainda para recolher não pequenas eéonomia~. 

N'ü.·nca fui um nababo, como não fui tambem um necessitado, 
graças á Deus. · 

De habitas maia que modéstos, semp:·e procurei manter equilíbrio 
entre as minhas receitas e despezas. 

Ofrereci-me em 1915 ao 8r. Coronel Henrique Coutinho para 
am .. -iliar o seu Governo, conforme se vê da carta que lhe e~crevi em 

, 13 de juiho de 1905, e cujo topico é. o seguinte: 

" . , ,·E lhe peço que, se precisa r de mim para qualquer trabalho, não 
me poupe, sendo que este offerecimento é tão "sincero", quanto "desin-
teressado". 

E' que, apezar de me achar collocado aqui com relativa prosperidade 
e mais ou menos encarreirado, não ponho duvi-da em ir collaborar com o 
distincto coronel no trabalho, aliâs penoso, da reorgan,ização do · Espírito 
Santo, si meu concurso fôr reclamado e, isto mesmo,. no caso de não obter 
remuneração . . . " 

Esse offerecimento, como ahi se· vê, era feito independfmtemente 
de remuneração. 

O meu copiador de cartas está á disposição de quem o qu-eira 
examinar. 

Para o _cargo de director do ·Theaouro fui convidado, como se 
verifica deste telegramma, que ora leio á Camara : 

"Vktoria, 31 jan:eiro, 1907 - Peço acceite cargo director effectivo rlo 
Thesouro, para qual aca•bo nomeai-o visto haver Dr. .Guimarães pedido 
exoneração. Saudaçõ-es. - Henrique Coutinho, Presidente Estado." 

Do mesmo modo para o cargo de Secretario Geral. 
Nomeado para esses altvs postos, não os acceitei, como provam os 

.seguintes documentos:__ 
"Certi.fiéo de ordem superior que revendo os documentos existentes 

neste archivo, encontrei em a pasta catalogada sob o numero !Setecentos e 
vinte e um a setecentos e vinte e seis, no livro de resoluções do Governo. 
do anno de mil ..novecentos e sete o documento do teôr seguinte: - "Palacio 
do Govern-o do Estado do Espírito Santo. Victoria, trinta e um de janeiro 
de mil novecentos e sete. Resolução numero oito. O Pres-idente do Estado 
resolve conceder ao Dr. JQ!lquim Guimarães a exoneração, q\].e solicitou, 
do cal"go de direet.or do Thesouro, e .:nomear para exercer effectivaiiRlnte 
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esse cargo o Dr. Jeronymo de Souza Monteiro. - Henrique da Silva Cou-
tinho. E, ·por nada mais constar no referido livro, eu, Hermilio Silva, biblio-
thecario e archivista, passei a presente certidão, aos quinze dias do · niú de 
setembro do anuo de mil novecentos e dezeseis." · · 

Certifico, de ordem do excellentissimo senhor Secretario Geral do Es-
tado, doutor Joaquim José Bernardes Sll'brinho, que revendo o livro, . . em 

·que são lavrados os termos de promessa dos funccionarios publicas deste 
Estado e existentes nesta Directoria do Interior e Justiça, verifiquei que 
não existe nenhum termo de promessa prestado pelo doutor Jeronymo Mim-
teiro, para os cargos de Secretario Geral . e director do T•hesouro, .p-ara os . 
quaes foi noméado pela resolução n. 117, de 31 de dezembro de 1905, e n. 8, 
de 31 de ja.neiro de 1·907, respectivamente. E, p·or nada mais constar, eu, · 
José Peregrino de Carvalho Serrano, primeiro official da Directoria do Inte-
rior e··Justiça, passei a •presente certidão, aos vinte dias do mez d'e setembro · 
de mil novecentos e dezeseis. Victoria, 20 de setembro de 1916. - Jose Pere-
grino_ de Carvalh-o Serrano." · 

Dahi se conclue fa talmente que não estava eru tiw empobrecido 
no meu refugio de Santa Rita do Passa Quatro, poi·s, si o estive·sse, 
não recusaria tão distincta8 collocações. Infelizmente., não sou acciD-
nista de muitas eompanhias, como a:hi se affirmou, e muito menos 
(ma-is infelizmente ainda-) sou portador de acções .do J01-nal do Com-
mercio, como o diz a seguinte declunção: 

"Em resposta ao seu pedido, cabe-me dizer-lhe que V. Ex. não possue, 
como nunca po_ssuiu, nenhuma acção da sociedade em comma ndfta por 
acções Rodrigues & Comp. (Jornal do Commercio), como se poderá faeil-
mente verificar no 'Livro de Transferencias da mesma sociedade. Rio de 
Janeiro, 21 de a·gosto de 1916. (ass. ) A. Rodrigues Ferreira Botelho." 

Não tive ainda (o que lamento profundamente) recursos para 
cmp.res:.a.r Ro Governo Espirito-Snntenae ou a quem quer que saja, 
como malevolamente 8e affirmou. 

QU'irera muito que e~as calumnias oo transformassem. em ver-
dade, porque, então, poderia beneficiar a muita gente . 

• ReeditDu-se nesta Casa a accusação que me fez o Sr. Muniz 
Freire, repetidamente, por motivo da liquidação da divida do E'.spirito 
Santo com o Banco do Brazil e por causa do desvio de correspondencia 
do Correio, affirmando-se que de8sas accu.sações jámais foi feita 
defesa. 

Não é verdade. Esse calumnioao e apaixonado libello tem sido 
por varias vezes rebatido (sempre eontra a minha vontade). Para os 
A.nnaes desta Casa fiz pa&Sar as ultimas re8postas offereci das, em 
1912, quando o accusador rep.ro~uziu no Senado a su:a ubjmgatorh. 
Assim procedi, para que os meus faceis e prDmptos cen.;ore:; vejam 
que easa injust;a. e infundada -accu...<:.ação teve unut oontrad:i?ta completa 
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e documentada. Quando os catões se derem ao trabalh<:> de ler o libeUo. 
é bom que se não esqueçam ·de lêr a res.posta. · 

Os, espirltos, qu.~., por excesso de justiça e à.e escrupulos (e par.l 
attenderem a empenhos de meus de!iaftectos), se derem ao tnbalho de 
manusea:r· os AnMes do Senado, para connecer a aceus·ação, deviam 
ser tamb.em cautela.ros em procu<"<u· connece1· a defesa, para não hca-
xem eom a sua pa1xão parndaria tão em evidenCia. Unamo a attenção 
para o documento n. 'i, com que instrui o discurso, aqui proferido 
J:ta sessão de 31 de agosto ultimo. 

: Aproveito o enseJo para ler o. que na minha Mensagem ao Con-
gresS:O do Estado, em 11:108., eu escrev1 a es~e re.speito: 

"Questão financeira - ... A liquidação do debito que tinhamos com 
o Braz11 toi um mew ~eguro para a soluçao ue pronlemas de real proveno 
para o hsrado. l'roporcwnou o 1-agamenw u" uma 111 v1aa, Jll venc1da, de 
:.:~. i!Uil conws de réis, de juros de 1:! o/o, accUlllUia!luo seinestralm<:nte e garan-
Uda' cu1n a cuns1gna!<ao t:spec1al de rendas ae vanas cvllecwnas (de onde 
o nome de diVIda nypotnecana), dando-;,e eu1 pagamenw ~.:.~ou cüntos de 
reJS, em ·apouces da _<l1Vl!1<l "pun11cà uuerHa, a JUrus de o '/o e li <;o, re~ga
tavels en1 prazo 1ongo, ~eH1 senHUina gurantut e~pec.al. !:nu só lJa:::H.aru.t 
para jusüí1car a van,agem da tràn~acçau . .hnll'eLtlllLo, ··e no In que aqu1 se 
consignem tac.os que, aecllnados em uu,ra uccas1ao, prejud1cana1n o cre-
dito do Estado e impossibilitariam a reallzaçao de outras operaçoes, entao, 
em andamento. " 

· E' que esta liquidação foi feita em quadra angustiosa para o Espírito 
Santo, porqu.anto 101 ~>nec.uaàa quando, nu nosso passivo, um numero 
consideravel de lehras de .en-a, ae umlos de divida, vencidos, e de varias 
letras protestada-s, no lllo 1-'or uao pagamento, desa-oona vatn o hstado: quando 
o atrazo grande nos :,er1 IÇO> ae nossas despezas Ofdinanas, repercurundo 
fora dos nossos limues, pt!IH> <tUeixas dos 11rejuchcado-s, demonstrava a caren-
cia de recttrso do no~"o erar10; quando a v1da polltlca do .t:stado atrave:>sava 
per iodo anormal de tortes lu.as; quando o lio-verno teve noticia de que o:; 
serviços de advogado ·haviam :sido sohcnados para a conrança de:>sa divida; 
quanao reconnecc:u que a presença de 1ao grave onr1gaçao contrariava, for-
temente, o Do1n exilo de todas as operaçoes financeiras enta:l>oladas e 
augmencava o descredito do Estado, pot· de.Ixar, em sallencia, que a renda 
dada em garanua ao credor nypotnecario, sem consentimento deste, ainda 
que justificadamente, havia tido outras applicaçoes. 

··Estas declaraçoes, a bem do credito . e dos negocios do Estado, devüfm 
ser, naquelle momento, · silencia·das, como foram, a despeito dos · maiores 
sacrificiós." Presentemente, porém, quando estão ultimadas as operações de 
credito, qua.ndo, normalizadas a& finanças do Estado, vão sendo solvidos 
regularmente e sem móra os seus compromissos, é justo que venham consi-
gnada-s, como actps de justiça ao meu distincto antecessor, sob cuja direcção 
foram todas ellas effectuadas. 

Todas essas operações tiveram o melhor exito possivel, dadas as cir-
cumstancias e condiçõel' de época, em que foram realizadas, pois que o 
Espirito Santo, com os desagradaveis incidentes financeiros de 1900 em 
face da moratoria contratada, com os credores estrangeiros, e dea-nt~ da 
impontualidade na solução dos seus compromissos, tinha o seu credito, em 
geral, estremecido e profundamente aha-lad·o. 
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Não podia, na t uralmente, pretender effectu nr oper ações · .pro1lrias de 
quem tem o seu cred ito robu steci do p or antiga, pon tua l e exacta soluçúo de 
sua s obrigações. 
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·Tudo quanto ahi fica demonstra a in verdade das allegações a que · 
me refiro. · · 

A respeito do desvio de correspondencia do Coneio - accusação 
que só po1; incensatez póde ser levantada; ·eu peço attenção para o · 
documento que fiz publicru' no Dia'TW do Congresso, de 29 de ~et~nnbro · 
de 1916, a fls. 60, cols.' la e 2". · 

Ahi está plename111e explicada e <\·amentida toda. f:~<.t- inhnnia. 
~ 1 • ~ 

· Aqui se disse que ao Sr. Prcsi.dent;J Hermes eH fornmlar :t. cm1tr:1 
u Dr. ·Moreira Gvmc!:', a accusação de );aver este de<Yiad) rorrE.·st;on-
d •ncias. :Diar. Oo···fi :~9 de julho de 1916 fls. 1.46'> C'fl~. 2".) 

Não é verdadeira essa affirmação. Fazendo do Dr. 1Ioreirü nomes 
bom conceito, como ainda hoje faço, não podia julgàl-o . capaz desae 
acto. Ao ex-P residente eu me queixei de faltas na administração postal 
e de extravios de correspondencias, sem attribuir ao administrador a 
autoria deste..s a.ctos. 

Aqui se disse ~'que a minha nomeação para Director Geral dos 
Co:rreio·3, em 19-12, deixoú. de effectuar-se, por ·causa das accusações 
que, então. me . fez ó Sr. Mun;z Freire. no Senado da Republit!a. 
(DW,r. Oong., 8 de agasto cl3 1916, fls. 1.456, ool. 2".) 

Não é verdadeira e não é procedente e·'sa allegação. 
· Tal nomeação só não foi levada a effeito, por motives de ordem 

política, rcfeJ't'ntes á succes.são presidencial e á situação espirito-san-
tense. Isto só ignora ·qu.-em pretende occultar o 301 com uma peneira. 

E nem re podia ligar a não effectividade da nomeação á attitude 
do Sr. Muniz Freire, no Senado, pois que as accusações, então feitas, 
não foram mai.s do que a · reproducção, in ipSis litterlis, das anteriores; 
&i estas (a3 anteriore.s), que já haviam sido tantas veZ'es repetidas, 
com forte alarme, na imp:ensa e no •P arlàmento .. não impediram o 
Sr. P residente Hermes, -de, por intermedio do Sr. Senador F l'anciaco 
.Salles, então Minis.tro dia Fazenda~ · ·co.nvi'dar-me iespontanearnente 
para a Directoria G-eral dos Correio.s ; si taes accusações não emba-
raçaram o Sr. P residente Hermes de pessoalmente reiterar-me o con-
vite e, deante da recuaa instante de minha par te, imistir por que eu 
o acceitasse, como podiam valer para impedir a realização do acto ~ 

.Si ellas fossem procedentes e justas. deviam ter produzido seus 
effeitos desde a primeira vez em que foram pronunciadas e, não, 
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depois de reproduzidas pela 5a oú 68 vez, sempre nos meamos estylo, 
diapasão e fórma. 

· Não se comprehende que um Chefe de _ Estado, sabendo culpado 
uni individuo, mande convidai-o espontaueamep.te para uma funcção, 
no seu: Governo. E muito menos se póde admittir que, uma vez fei.to 
o oonv.i1le, deixe--se de levar a effe!to a nomeação, porque -se viu repro-
duzida uma accusação. Não procede, pois, o que ahi se affirmou. · 

Além diaso, todos sabemos que as accusações, maximé as políticas 
e apaixonadas, improcedentes e injustas, como estas de que trato, 
jámais impedirram qu-alquer nomeação. Poderia citar immed.íatamente 
uma séi~e de exemplosJ nOIS quaes -apparecem nomeações a recahirem 
juB'tamente em cid·adiãos os mais accu-sados e maü; alvejados pelos -ata-
ques políticos, tmtando-se até de cargos vit-alícios e -alguns das mai'8 
altas represent-ações. . 

O proprio ex_;Presidente da Republica (aquelle que fôra: obrigado 
a não effectivar a nomeação, que ante.s me offerecera), não obstante 
ser alvo dos mais variad<>·s ataques, acaba de merecer a dístincção de 
uma importante commissão na E uropa, confiada por um . Governo 
reg.e'f!jercu}.or. E vem muito a proposito ainda consignar que to-da essa 
minha arenga prové!ll exclu:sivamente do fa.cto de ser mantida uma 
nome·ação, a despeito dtê Mtarem offerecidos contra o nomeado do-
cumentos compromettedo1es, e que não podem ser conte-atados; ao con-
trario, estão confiqnados por informações posteriores. 

E', como se vê, um facto muito. mais grave, porquanto não se trata 
de uma accusação inspirada na simples paixão política. 

E além de tudo., trata-~e de um acto pr.aticado por um Governo 
r8g-en.erodJor, em cujos intuito-3 se in:apiram as ·calumni·as, de que tenho 
sido victima. 

Aqui se disse: . . 

"Quando o Sr. Jeronymo Monteiro tomou posse do Governo, a Fazenda 
de Monte Líbano estava hypo~hecada ao seu sogro, Sr. Cícero Bastos, pela 
quantia de 24:000$, conforme consta do registro hypotbecario do cartorio 
de Cachoeiro do Itapemiri·m. Pois bem, depois que o Sr. Jeronymo subiu 
ao Governo em 6 de junh9 de 1912, em nota do tabellião da mesma ci-dade, 
onde a hypotheca dessa fazenda estava registrada pelo valor de 24:000$, 
foi lávrada uma escriptura ·pelo Coronel Antonio de Souza Monteiro, pro-
curador da progenitora do Sr. Jeronymo .Montei-ro, D. Henriqueta de 
Rios, Monteiro, em . que a Companhi-a Industrial, pertence-nte ao Banco 
Hypothecario, se obrigava, para extrahir ealcareos, a pagar o preço de 
1. 500 :000$000, do-s quaes a D. Henriqueta Rios de Souza, isto é, á proprie-
tada da fazenda, recebeu desde logo 100 :000$00Ó. Veja V. Ex., para extrahir 
calcareo! ... V. Ex • . t~lvez não conheça, mas eu que conheço, informo que 
para f·azer cal, não é necessario nenhuma apparelhagem. 

O SR. ToRQUATO MoREIRA - Era para a fabricação de cimento. O Sr. Emi-
J.io Viret, . chimico, que por conta dos credores francezes exami-nou as jazi-
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das, declarou em seu relatorio, qu·e não eram insignificante~., cc;mo tambem 
que o calcareo não presta para a fabricação do cimento. 

-0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Segundo o -que refere o nobre Deputado 
e ~ exacto, -ficou -demonstrado que esse calcareo não prestava para a fabri-
caç.'ío. de cimentei, fim para que era comprado. Sobre o calcareo, cum a 
firma Pacheco & Comp., tambem o Espírito Santo teve, .por ade::wtamentos. 
em 1911 e em 1912, um prejuízo de mais de 200:lf00$000 ... ·Ma'>, reatemos. 
O Sr. Jeronymo Monteiro, que fez então para justificar e_ssa acquisição dos. 
minerios pelo Banco Hypothecario, á sua progenitora? Mandou construh· 
no Caehoeiro do Itapemirim uma fabrica de cimento, que custou 2.150:000$, 
mas ·que nunca funccionou e que actualmente está em ruínas." (Diario 
Congr., de 29 de julho 1916, fls. 1.473, 2• co!. fine e fls. 1.474, 1' co!. pr.) 

Não é verdade o que ahi está. 
Primeiramente; . a Fazenda do Monte Líbano, "jámais" esteve 

hypothecada, como attestam os documentos, que passo a lêr: 
Francisco Alves de At!hayde, of.ficial do Registro Hypothecario da co-

1Jlar~a de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na fórma 
da lei, etc., etc. 

Certifico, tendo -em vista a petição supra, que, revendo os livros 'do 
Registro Hypothecario 'desta comarca, existentes em meu cartorio, "delles 
não consta que a fazenda ".Monte Líbano", situada neste município e de 
propriedade de D. Henriqueta Rios de Souza, "esteja gravada por alguma 
hypotheca ", assim como "não consta 1que a mesma fàzenda no todo ou em 
parte fosse em tempo algum onerada por hypotheca de qualquer natureza". 

o' referido é verdade e dou fé. 
Cachoeiro do ltapemirim, no Estado do Espírito Santo, 16 de agosto 

de 1916. - O official, Francisco Alves de Athayde. . 
Felinto Nunes Vieira, official do 'RegitStro de Títulos e mais documen-

toll desta comarca do Cachoeiro do ltapemirim, na fórma da lei, etc., etc . . 
Certifico que revendo, por me ser reqúerido na 'petição retro, os livros 

de registro de títulos e mais documentos de meu · cartorio, delles não consta 
que a fazenda "•Monte Líbano", situada neste município e comarca, de pro-
priedade de D. HenriiC]ueta Rios de Souza, esteja, ou estives"e em qualquer 
tempo, onerada por qualquer titulo, quer seja em -parte, ou em todo. 

O referido é v-erdade e dou fé. 
· Cachoeiro do Itapemirim, 16 de agosto de 1916. - Felinto Nunes Vieira. 

Em segundo lugar o período do meu Governo; tendo sido de 23 
de maio de 1908 a 23 de maiD de 1912, já estava terminado em 6 de 
ju~nho de 1912, não rendlo, pois, ve1•dade o que -ahi se lê, isto é, "qn~ 
depois que eu ·subi ao Go-remo, em 6 de junho de 1912,. em notas dQ 
'( tabellião d-a ci·d'ade do Cachoeiro ·do · Itapemirim" foi lavr:adla a 
escriptura ... " 

·.·Do mesmo modo é falso que essa escriptura, do contrato de a.rren-
damento, de 6 de junho de 1912, tenha sido lavrada na ci-dade de 
Cachoeiro do Itapemr1'.Ím. · 

'Ilal ~scriptm-a foi lavrada na cidade de Victoria ·e não na de 
Caoooeiro do Itapemirim, c-omo ahi se affirmou. Tudo isto moatra 
1gnorancia do assumpto, .de que o accu-aador só teve informações e estas 
maldosas e defic~entes. Não é verdade que essa - fazenda tenha sido 

' 
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arl'~ndada sómente par.a extrahi1r pedras de cal, afim de fazer ciment<;>, 
como se procurou fazer crêt". 

Esse cont11ato de arrendamento foi feito sob ·as clausulas .seguin-
tes: pelo prazo de 50 a.nnos; ao preço dé 30 contos de réis annuaes; 
para extraeção de_ calcareos, para a fabricação de "cimento e de cal", 
na quantidade que entendesse a Companhia ( cl. 1" da e~cript.) ; para 
extracção da argila que fo&õe precisa á producção d-o cimento ( cl. 33

) ; 

P.ara tirad·a da lenha nece<~Saria ao fabrico de oal ( cl. 5~) ; dando á 
Companhia permissão ·de cons.truilr estrad-as -pellll'! terras da fazend-a, 
como f<>3se .conveniente ao seu serviço ( cl. 2 .. ) ; estatuindo a obrigação, 
para a pl'Oprietaria, de restituir· á Companhia a parcella de 100 :000$, 
paga ade-antadlamente, ca·SO ·ae verificas~e nos dous -primeiros annos -de 
Íunccionamento -da fabrica, que o calcareo da fazenda não prestava 
para a fabricação -do cimento ( cl sa) ; essa restituição, pOil'ém, não 
se faria., si a Companhia arrén-dante preferisse,. sem motivo justo, 
outra jazida de. calcareo i.dentico ao do Monte Líbano. 

Por· essas clausulas . se vê claramente que a Companhia se obrigou 
a pagar., não o preço de 1. 500 :000$ pelo ru:rendamento de j azidas, 
que não continham a materia prima reclamada", conio perversamente 
·oo procurou: fazer crêr, mas a prestação de 30 contos de réis por anuo, 
pelo tempo de 5·0 a1mos, o que é bem .differente, pelo arrenda.inento 
de jazidas "ricas em ma teria prima" e . mais pelas concessõe-s ·descri-
ptas acima. 

T.anto é isso ·verdade que, si nos dons primeiros annos ·oo verifi-
casse uma determinada falha -na qualidade ou na quantidade do cal-
careo, não só o contrato ficaria sem effeito, como haveria a restituiÇão 
á Companhia, da importancia paga. Por essas -clausulas percebe~~ 
claramente que o contrato não teve por objecto apenas a extracção 
do calcare.~.! como se affirmou, porém, ainda a -de argilla e d~ lenha. 
O contrato era e é de molde a redu-zir a fazenda á propriedade da 
Companhia, durante 50 annos. 

Deve-se, comtudo, salientar que essa clausula., referente á restitui-
ção das prestações pagas pela Companhia, caso não fosre encontrada 
ua fazenda a materia prima necessaria. torna o _contrato uma operação 
honestissima, um contrato em que não ha .favores, nem obsequio:!, mas · 
simplesmente_ onus e obrigações que se equilibram de parte á párte.-
Podia ser celebrado, sem a menor censm·a, com quem quer que fo38é·. 

Slobre a qualidade e quantidade ·do calcareo exl.stente n-a fazend·a, 
eu tomo a liberdade de lêr uma exposição feita _pelo Dr. Augusto 
Ramos, pessoa insuspeita, idonea e capaz, e outra da lavra _-de technicos 
e especialistas no assumpto, oa quaes ? foram estudar in l·oco. 

"Therezopolis, 24 de janeiro de 1916. - Exmo. e prezado amigo Sr. Dr. · 
Jeronymo :Monteiro .- Cordeaes saudações. - Presente sua estimada c!'arta, 
cabe-me responder-lhe aos termos abaixo, sujeita naturalmente, a minha 
ex·posição ás nnturaes falhas de minha memoria, uni.co elemento de que 
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a•qui me posso 'Jler sobre factos occorridos, ha já varias IH1nos. Do que 
.fui testemunha ou parte, eis o de que· me recordo, respeitando a ordem 
chronologica. 

Agua, illuminação e esgotos de Victoria. 
Pouco tenho a accrescentar ao que V. Ex. expôz pelo Jornal do Com-

·mercio de ·20 do corrente. Realmente, as obras, de que se trata, a-presentá-
varo di•tificuldades enormes, excepcionaes e por isso não encontraram quem 
as quizesse executar, mesmo por preço muito superior ao que custaram 
ao Estado quando, por empreitada, as construi. 

· Basta . citar as prineipaes condições technicas que presidiram ao pro-
ject<> das obras para que qualquer ·profissional comprehenda que só mesmo 
por _ um feliz concurso de circumstancia é que· consegui realizar o pro-
gramma de meu contrato pelo preço nelle estipulado. 

Para obter força e luz, construi; a mais de 30 kilometros da Ca.pital, 
uma re.presa com muros de alvenaria, no rio .Tucú e ahi installei uma 
usina hydro-electrica de mil cavallos de fo1·ça, com dous grupos de tur-
binas, alternadores e transformadores, abrindo todo em rocha o canal de 
a limentação que ainda assim tem secção sufficiente para "triplicar" a 
capacidade da installação. 

Para trazer á Capital a euergia electrica, não sómente foi uecessario 
perco.rrer aquella grande distancia a que me refiro, atravessando um terreno 
montanhoso, quasi mesmo inaccessivel em larg·os trechos como tive de 
trauspor, á custa de constrncções auxiliares difficeis, o largo canal de mar 
que circum·da a ilha de Victoria e em um de seus pontos d·e maior largura. 
A esses tra·balhos juntou-se, quanto á parte electrica, a constl·ucção da sub-
estação trans.formadora e a · rê.de urbana de illuminação servindo todas as 
ruas, e apoiadas em postes metallicos. 

O abastecimento de agua encontrou di.fficuldades ainda maiores. A ca-
nalização tem cerca de 20 kilometros de extensão e foi toda feita com 
tu.bos de 10 pollegadas, tra•balhando com pressão superior a 15 atmospheras. 
Para entrar na cidade, foi necessario atravessar mil metros do canal de 
mar circumdante de Victoria, um percurso subma1·ino de que não conheço 
na engenhal'ia nenhum caso analÓgo, com encana mentos de forte diametro, 

·como se fez. 
Foi necessario estudar . e encommendar material especial e empregal' 

meios exccpcion a-es para assentai-o. Junte-se a isso a construcção (recon-
strucção em parte) de ·um grande reservat orio duplo, o assentamento da 
rede de distribuição em toda a cidade e ter-se-ha a idéa do quanto custou 
em dinheiro e de trabalho difficil e arriscado tão rude emprehen-dimento. 

A rêde de esgotos teve de luctar com dous obstaculos dos mais teme-
rosos da engenharia: na parte alta da cidade as valias foram abertas em 
rocha, pelas ruas da cidade, ruas ás vezes com menos de quatro metros de 
largura, que, ainda assi_m, eram atacadas a dynamite, ameaçando provocar 
o desmoronamento -das casas, com as consequent.es indemnizações, se·m 
f aliar no risco de ·vida a que eram submettidos os habitantes; - na parte 
baixa, as \·alias encontraram vaza, e foi em tal meio incoll'sistente e trai-
~oeiro que se teve de crear apóio para a canal ização. 

O problema exigiu ainda duas estações de levantamento da mate1·ia 
liquida por meio de bomba,; electricas e conducção por pressão até um 
ponto afastado, a jusante, adequado, no canal. Eis a:hi em largos traços 
o que represeuta o trabalh<> 1>ara o fornecimento de agua, de illuminação e 
energia electrica e de esgotos á Ca-pital do Espírito Santo. 

Todo esse trabalho eu o realizei por dous mil quatrocentos e tantos con• 
to~ de réis, apenas, e só não me deu prejuízos porque, como disse, graças a um 
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concurso de cil·curnstancias feliz·es, não üve contra mim nenhum imprevi&to 
de monta . 

. Entre-se em conta com as ·difficuldade& ·descriptas e com a enormi·dade, 
dos riscos que se tinha de · enfrentar e ter-se-ha a expiicação da recusa de 
abalizados pro.fissionaes em fazer as obras mesmo por quatro mil contos 
de réis. 

InstalÍação do valle do Uapemirim: 
As installações que fiz no valle do Itapemirim são: uma usina hydro-

electrica com 3. 600 cavallos, uma grande serraria, urna fa•brica de oleo, 
uma rfabrica de papel e uma fabrica de cimento. Na usina hydro-electr.ica 
ger.a-s-e a força ca·paz de accionar todas essas iilstallações. Taes installa-
çõés foram escolhidas de accôrdo com os princípios economico•s mais pro-
clama·dos pela imprensa e pela alta mentalidade dos nossos homens de 
maior relevo, mesmo os mais intransigentes. Com effeito o que se pro-
curou foi dar vida e valor a materias primas .que jaziam inertes e desapro-
veitadas em todo o valle do ltapemirim, conhecido havia muito pela ferti-
lidade de suas terras e que· jà lograra provriedade e opule ncia durante. 
dezenas. de annos que precederam a abolição, cujo a·dvento lhe desorganizott 
todo o edifício industrial e agrícola, a rremessando á pobreza innumero:i 
})roprietarios da região, não escapando um só. 

A usina hydro-electrica, para maior garantia de funccionamento, foi 
installada em tres grupJs de 1. 200 cavallos cada um - o que, conforme 
é sabido, lhe elevou ·o · custo a muito mais do que si fosse installa.da com 
um grupo só de 3. 600 cavallos. A energia electrica foi conduzida a uma 
distancia de quasi 50 kilometros, com dupla linha de cabos em · cerca de 
meta.de do percurso. . · · 

Como sempre acontece, a quéda ·de agua exigiu, para ser a.proveitada, 
trabalhos difficilimos pelo montanhoso ·do terreno, no qual o assentamento 
dos tubos me obrigou a installar uma linha de cabo aereo com mn motor 
apropriado. O local distava ainda 20 ldlometros da linha ferrea, tendo sido 
necessario abrir estradas em plena rnatta virgem e atravessar o rio Cas-
tello em urna ponte p•ensil por onde rpassou todo o pesado rnaterial que se 
importou: E' uma das maiores e mais modernas installações que possuímos 
no genero, e vale a pena ser visitada pelos entendidos que de prompto, 
deaute da magnitude das obras, avaliarão do. alto custo que representa. 

A serraria é tambem importante e su.perior a · qualquér outra desta 
Capital. 

O salão das machinas tem 20 metros de vão livre pelo qual passe.a 
poderoso guindaste electrico que va·e receber directamente dos vagões da 
Leopoldina as tóras de madeira que devem ser desdobradas, as quaes, sua-
vemente e em poucos minutos são deposita•das sobre os carros al imenta-
dores dos engenho s de serra. · 

Destes, '0 principal é do maior typo que se constróe na Inglaterra, os 
motores são to.dos electricos, cabendo um a cada machin.a, cumprindo notar 
que não sómente machinas de serra ·existem, porém, tambem de a])lainar 
e outras. 

A fabrica de pap·el é igual mente do tY'PO ·mais aperfeiçoa-do e · com 
capacidade para 2. 000 kilos de papel por dia, sendo tarnbem movida a 
electricidade e di spo·ndo de um helio e amplo. edifício. -

. A fabrica de cimento - imponente e do ty}}O mais moderno, podendo 
produzir diariamente 500 barricas de 180 ldlos cada uma. o forno de calei-
nação _ é metallico e mede . 35 metros de comprimento. Tarnbern é movida· 
por possantes motores solidamente assentados. 

O edifício é amplo e alto, tendo custado mais de 100 contos o matedal 
metallico com que foi todo construido, em proporções de se })oder duJ)licar 



-425 -

a fabricaÇão. Os · alicerces foram levantados a quasi dous metros acima do 
nível geral das construcções vizinhas da cidade, afim de collocar a fabrica 
a salvo de qualquer enchente, objectivo conseguido á custa de grandes dis-
pendios supplementares . 

.A razão determinante da construcção da fabrica de cimento foi a exis-
tencia de ja~das colossaes de calcareos naquella região. 

' Por oceasião .de visitar a zona, o Sr. Kronemberg, engenheiro represen-
tante da grande casa Anme Gieseck & Comp. de Brunswick, Allemanha, 
casa especialista na construcção de material para fabricas de cimento, 
colheu vrias amostras que trouxe para a Capital, submettendo-as a exame. 

O resultado foi desanimador, porque no calcareo havia excesso de 
magnesio. 

Mais tarde, viajando pela região, em estudos complementares para a 
installação hydro--electricl!, reparei na existencia do calcareo, com um 
as.pecto bem differente das amos-tras rejeitadas, que me haviam sido apre-
sentadas pelo referido Sr. Rronemberg. Este, informado, voltou ao logar 
e colheu pessoal mente novas amostras que, examinadas no Rio, lhe pare-
ceram bôas, o que o levou a remettel-as para a Allemanha, juntament~ 
com amostras de m·gila da mesma localidade . 

.Os resul~ados •das experi•encias e analyses realizados ·na Allemanha, 
foram os melhores possíveis, nascendo dahi as negociações para montag·em, 
no Jtapemirim, de uma fabrica de cimento. 

Exigiu-se da casa forp.ecedora de material as mais formaes garantias 
sobre a qualidade do cimento que se ia fabricar e ella não sómente as 
offereceu sob a responsabilidade prapria como, á exigencia do Governo, 
reforçou essa responsabilidade com a do Banco Francez-Ita:liàno, conforme 
consta de eseriptura ·publica. Mais tarde, por aqui passando um especialista 
da mesma casa allemã, o Sr. Kronemberg enviou-o ao logar do calcareo 
onde, após prolonga·do estudo, elle confirmou a existencia, em ·quantidade 
avultada, de bom calcareo e boa argila. O Sr. Kronemberg acha-se •presen-
temoente no Rio e poderá completar mais minuciosamente as informações 
dos .factos -que indíquei. 

Vê-se, pois, que, quer quanto á capacidade e excellencia da installação, 
quer •quanto á qualidade e quantidad•e da materia prima, a fabrica de 
cimento do Itapemil'im acha-se em opümas condições e foi para asse-
gurar o . supprimento deste ultimo el•emento que a Companhia Industrial 
entabolou negociações com a fazenda Monte · Líbano, de modo a poder 
ex-plorar as .iàzidas alli existentll!s. 

No inicio dest-as negociações fui realmente testenmnha de que V. Ex. 
se oppunha a qualquer contrato com a referida fazenda; maos retirei-me logo 
em seguida de Victoria, não tendo esta-do por isso presente ao prosegui-
mento .dellas, nem á escriptura d!e contrato. 

Realmente eXJprime a verdade ·a porcentagem por V. Ex. indicada no 
jornal, representativa do onus da materia prima - caleareo e argila -
sobre cada de cimento. O maximo dessa porcentagem é de 240 réis por bar-
rica para a ·actual capacjdade da fa•brica. Du.plicada esta - conforme foi 
previsto na installação - o onus se reduzirá a 120 réis, pod>endo descer 
mesmo a 60 réis ou menos se outras fabricas quizerem montar a empreza. 
E por que motivo não funcciona a fabrica de cimento do !tape mirim? 

O primeiro golpe lhe foi vibrado pelo Congresss Federal, reduzindo de 
25 o/o o ·imposto de importação do cimento, exactamente quando se conc.luia 
~~ unica fabrica moderna no paiz, procedimento tanto mais injustificado 
quanto até então ninguem se lembrara d.e alterar o imposto que era :pura-
mente fis-cal. Foi um d·esses golpes de fim de anuo, na cauda do orçamento, 
e1n olYediencia a insinuações e pedidos de casas im_l)ortadoras que defendiam, 
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' em .proveito dos seus industriaes, no estrangeiro, o mercado brazileiro, com 
-sacrifício nosso e com a nos.sa criminosa cumplicid-ade. 

Esse procedimento do Congresso desmantelou uma organização capi-
talista que se formara para explorar a fabrica. Essa exploraçã-o era, ainda 
assim, exequivel, nias não foi adeante ·por motivos que aponto linha~ 
abaixo. 

'A ultima fa)Jrica do conjunto comprehendido P'ela minha empreitada 
é a usina de Paineiras. Já é hoje tão conhecida que excuso descrevel-a e lhe 
realçar as qualidades. EX.·uninou-lhe os planos -na Europa o actual Sr. Minis-
tro da Agricultura e nella reconheceu a mais completa e moderna das ~ 
usinas do Brazil. Em ca•pacidade, em edifício e em tudo mais, não ha em 
Campos nenhuma _q'iw a eguale, assim como ·não ven1 ao mercado nenhum 
.assucar que lhe s·eja superior. As suas machinas são movi-da·s por electri-
cidade, .sendo tamhem electrica a estrada de f•erro com que transport:i a 
materia ' prima e os productos fabricados. Visitaram-na ha pouco tempo os 
Srs. Vicente Nogueira ___::__ o maior productor de Campos - e outros indus-
triaes de grande valor. Nenhum delle•s faz mysteriõ das impressões que 
recebeu: ·basta que lh'as peÇam. 

Pois bem, foram essás as inst allações"mode!o, enormes e com edifícios 
de primeira ordem que eu montei por preço que não receiam concurrencià. 
Que as visitelJl os teehnicos e digam se era ou é possível fazer ta•es obras 
por menos dinheiro. Para leval-as a termo, levantei na Europa un1 •empres-
timo superior a mil c01itos de l"éis, como consta de escriptnras lavradas e 
.dos competentes pagamentos realizao-os, até final li-q\üdação, por inter-
media de bancos da praça do Rio de .Janeiro. 

Si as co1itratei por tão baixo preço foi porque concomitantemente as 
tomei ])Or arrendamento pelo prazo de quarenta annos mediante quotas 
.annuaes, tanto mais baixas quanto menor fosse o custo dellas ao Governo. 
Eu saquei sobre o futuro, confiante 11as rendas da exploração. 

Hoje duas dessas grandes fa•bricas acima descriptas - a de cimento 
e a de lJ'apel - continuam ina-ctivas. Pertencentes virtualmente ao Banco 
Hypothecario e Agrícola do Espírito ·Santo, faltam a este os meios de as 
concluir e as explorar. A crise e a guerra são as principaes causadora s desse 
desastre. 

Com quantia inferior a 300 contos de réis se iJOdeci concluir essas duas 
fabricas, inclusiYe a linha de trans-portes de calcareo, desde a pedreira de 
extracção. · 

Pais bem, por falta desta pequena quantia ·estão alli immohilizados 
e inertes milhares -de contos de ·réis. 

A<deante o Governo Federal a quantia necessaria para que funccionem 
}aes installações, mediante garantia das proprias fabricas e- em um curto 
prazo sel'á I'eembolsado integralmente. Será o meio mais efficaz e sem risco 
de auxiliar as .finanças do Estado e lhe elevar a situação economica, alli-
viall'do-Ihe os encargos annuaes; propórcionando renda e movimento á sua 
população. 

O plano das installações do Itapemirim representa uma ·concepção q·ue 
resiste á critica mais severa e se justifica com applicação dos pr indpios 
proclamados até o exaggero pela nossa imprensa e pela grande maioria dos 
nos-sos homens de Estado, conforme já fiz sentir linhas accima. 

O que entre nós a todo momento se ouve é que os governos tudo devem 
fazer para incrementar "nossas i11dustrias naturaes", deixa•ndo de parte 
as que não o ,são. Pois bem, a creação das fabrica-s do Itapemirim obedeceu 
a esses apregoados preceitos. A zona é prodücto-ra de canna, de algodão, ·de 
1namona, de arroz e de madeira, contendo ainda uma extensa cordilheira· de 
caicnreo. Deante dessas riquezas naturaes, qu'e é então que fez o Governo? 
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Encontrando a se of,ferecer a todas as iniciativas, uma quéda de agua 
representando milhares de cavallos mecanicos, tratou de aproveitai-a, · enri-
quecendo o Estado e o paiz com um valioso patrimonio industrial. Pisando , 
uma das maiores jazidas de calcareo existentes, entendeu de explorai-a 
sob a fórma de cimento, isto é, de um producto que o estrangeiro nos vende 
por milhares de contos de réis annualmente; foi, portanto, um passo para 
nossa libertação economica e para o saneamento de nossa moeda. 

Se·ntindo-se rodeado de maltas riquíssimas, montou, para aprove itai-as, 
uma grande serraria. Achando-se em urna zona onde o arroz póde se cul-
tivar com successo, fundou uma fabrica de papel .para o aproveitamento da 
palha daquelle cereal, diminuindo, portanto, a importação do papel ou da 
pasta de madeira que tamhem representam um tributo que pagamos ao 
estrangeiro. Aos cultivadores de algodão e de baga offereceu os meios de 
beneficiarem as suas colheitas. 

E fina'Imeute, para aproveita-r as grandes e ferti.lissirnas terras do valle 
-do l!apt>mirim, onde a tod-o momento se avistam ainda as ruina·s de nume-
rosos ·engenhos de assucar, que a d·eserção do 'pessoal liberto reduziu a 
tão doloroso estado - foi montada urna usina de -prirnei1·a ordem, com os 
requ i;sitos todos de successo e 'que honra toda indu&tria do paiz. Não se 
tratava de n énhuma industria desconhecida ou duvid-osa, ao contrario. 
E nada . faltava para o exilo seguro: força hydr.o-electrica , em Jogar do 
carvão nas .f;rbricas similares; materia prima junto da ·fabrica e meios 
seguros de tran sportes, pois que as insta.Uaçõe s são servidas. todas por uma 
grande via~ferrea - a Companhia Leopoldina - e um rio nave·gavel em 
grande ,parte do anno - o ltapemirim. 

T:unbem não faltavam recursos financeiros, pois, não é licito a1legar 
tal falta qua11do se reconhece ainda agora que para obras valendo oito ou 
dez mil contos de réis são .ne·ceS<sarios a})enas trezentos coli>tos •para com-
pletar a parte ainda não corrcluida. Uma das principaes causas das diffi-
culdade;s que pesam sobre as installações do Itapemirirn foi a pa ralyzação 
de algumas dellas determinada ])ela crise. A fabrica de tecidos fechou-se 
pelas mesmas razões por que aqui se fecharam muitas ou-tras. A serraria 
não poude continuar pelus mesmas caus-as que levaram á fallenciu varias 
serrariaiS daqui: baixa ae •preços da madeira e dim inuição consideravel do-
consumo. A usina e'lectrica não conseguiu por isso produzir renda, por vêr 
cerradas as portas do consumo de sua energia. E assim por deante. De um 
emprego tão judicioso, tão naturalmente indi-ca'do, não resultariam prejuízos 
para {)S capitaes do Banco Hypothecario c para o Estado. 

Não tiveram causas identicas as difficuldades que levaram á insolva-
bilidade temporaria a União e a maioria d-os nossos Est ado--s, inclusive os 
maiores e mai-s po.pulosos, e no entanto essa insolvabilidade é um facto. 
O que cumpre é despert-ar essas enormes riquezas industriacs adormecidas 
que não ·pedem sinão ~IUC as movimentem e façam produzir. Urge que as 
forças políticas - hoje infelizmente tão dispersas e entre si desavindas -
se congreguem no pensamento de rea-!izur tão grande o•bjectivo. As j)O•PU-
Iações que rodeiam aque'lles estabelecimen tos eSJtão na pe•nuria porque lhes 
faltam t·ralbalho e ap.plicação. E' um crime deixa·l-as ao desampar o, andra-
josas e famintas, condemnadas a um pel'})etuo analpha·beti.smo. Não são 
elles - eSJses infelizes - os culpados de tão triste si.J:uação que bem 
desenha as miserias das nossás classes luhoriosas. 

P.erdôe-me o desabafo descabidamente misturado, talve~, a estas infor-
mações que solicitou. E' .que 'com frequcncia viajo por aquellas paragens; 
cou,t emplo aquellas enormes fabricas silenciosas e tristes e sinto-me com-
movido ao recusar trabalho e collocação a •chefes de .família que, em outros 
tempos, foram meus auxiliares e companheiros, .quando junt{)S as con-
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struiamos e onde cada um delles planejava tomar um posto de ope1·ario, 
tendo ao lado, devidamente remunerados,. desobrigando-se tambem de sua 
tarefa, oo filhos já em caminho da adolescencia. 

Amargas desillusões! 
Com alto apreço suhsci·-evo-me d·e V. Ex., ain.o, att.o, cro. ob'ro.· -

(ass) Auausto Ramos." 

Taes documentos mostram bem quanto são falsas as informações 
feitas á Camara, com o mais violento e ousado odio político. Elles 
mostram que não é verdade que as jazidas de calcareo e argilla exis-
tentes na fazenda Monte Líbano fossem ou sejam insignificaut~s e 
que as materia-s primas não prestassem ou não prestem pa.ra a fabri-
cação do cimento. 

A clausula d'o contrato celebra·do com a casa fornecedora das ma-
chinas, garantindo ao ~stado, na e}.:ecução do emprehendimento, é tão 
expressiva do zelo 'com que foi fei to todo esse trabalho que eu ,a_ leio, 
antes de mais, para que a Camara possa bem ajuizar. E' a seguinte : 

Clausula sobre a mo.rutagem da fa·briea de cimento no Cachoeiro do 
Itapemirim. - Secretaria do Governo, em Vi<eloria, 20 de maio 'de 1912. 

'Cópia - Clausula oitava da escri·ptura de contrato para coust1·ucção 
de u ma fabrica de cimento no Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, que entre si fazem o engenheiro Dr. Augusto Ferreira Hamos e a 
casa Amme, Gieseclie & 1\.ounegen Aktien Gesellschaift, llraunshweig, junta 
á ,petição n. 11 . 918, daquelle senhor. "Os .fornecedores garantem, baseados 
nos ensaios feitos com a cal e argilla, pessoalmente colhidos e enYiados 
a Bra·unschweig, pelo engenheiro H. Kronenberg, representante da firma 
Amme, Giesecke & Ronnegen Aktien Gesellschaft, l3raunschweig, o fal>rico 
de cimento "Portland ", <JUe corPesponda ás normas allemãs . e obri-
gam-se, ·no caso de não preencherem esta garantia, a fornecer e 
installar á sua custa todas as machinas ·que foram necessarias ·parR 
conseguir o resultado garantido,' ·ou caso não consigam, restituírem as 
impo1•tancias recebidas, retirando todo o material fornecido por el!es, sem 
ficar, entretanto, JSujeitos. a outra qualquer indemnização." iEstá conforme. 
- Valentim .Debiase, auxiliar do secretario. - Confere. - Domingos San-
tos, 2• official. (Relatorio fina-l. Annexo 34, pag. 68.) 

Ahi se vê como esse negocio foi. estudado e cercado de seguranças, 
quanto criterioso cuid·a.do -o acompaühou. Não se trata, como ·se vae 
vendo, de contratos feitos á feição dos meus calumniadores, mas de 
operações, em que todas as garantias foram tomadas e em que o-5 
.interesses d{) Estado e do bem publico foram minuciosamente .acaute-
lados. Delles não me arrependo e espero ainda receber glOI•ias.-

,p~o agora a lêr -a exposição d{)s technieos. so-bTe o assumpto: 

Rio de Janeiro, 29 de abrí1 de 1916. - Sr. Dr. Jcronymo de Souza Mon-
teiro - Rio <de Janeiro - Cordiaes saudações - Junto .. tomo a liberdade 
de entregar-vos, ·reunidas, al.gumas considerações relativa mente á fabrica 
de d mento em Cachoeiro do ltapemirim, ·para o uso oque vos convier. Muita 
sati9fação teria, ·si este meu trabalho concorresse para .prestar clareza ·sobre 
as indust:rias fundadas por V. Ex., ' em Cachoeiro do lta.pemirim e tam:hem 
para a terminação e inauguração das diversas f~ricas. 
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Acho-me pt·ompto para, em qualquer oc'casião, ajudar V. Ex. em todo 
~·· qualquer passo que V. Ex. dér neste sentido. 

Tenho o prazer de Msignar-me. De V. Ex., att." e crd. respr. - . (áss) 
Jl. Kronemberg. 

CACHOEJRO DO JTAPEMJRII\l 

Afim de levantar, respectivam ente introduúr, no Brazil, a industria do 
cimento, não é sómente necessario provar que existem materia prima ne-
cessaria e força hydraulica, mas, sim, lambem é mistér provar que a indus-
tria é rendosa. De 11iversos calculos 'de rendimento da Companhia Industrial 
do •Estado do Espírito Santo, em meu poder, extrahi os dados que seguem. 
O capital de fundação está lançado com 1. 250:000$000. Sob condições no:r,:-
maes, como ellas exis.tem em Cacboeiro do Itapemirim, este capital é bas-
tante •suf.fi.ciente para pôr a fa:bri.Ca de cimento em funcção. Devido a mo-
tivos, para mim -desconhecidos, augmentou-se o ca,piltal em mais 140:000$. 
de modo •que o mesmo hoje é de 1 . 390 :OOOl!iOOO. Em meiados de 1913 sus-
pendeu a Companhia Industrial do Estado do Espírito Santo as obras pant 
a t erminação da fabrica de cimento, a llegando .falta de materia prima, sob 
o que, ·naturalmente, deve-se entender falta de meios financeiros. 

Segundo a opinião de diversos peritos e segundo minha convicção, são 
ainda necessari.os cerca de 300:000$000 de capital, para .poder pôr em 
funcção a fabrica de cimento, de modo que, terminada a fabrica, o crupital 
em acções importará em 1. 700:000$000. 

Conforme acima ficou dito, é .possível pôr uma fabrica, como a d;; 
Cachoeiro do Itapemirim, J)Or 1. 250 :000$ de capital, em funcção. Vê-se, 
pQis, .que a fabrica de .cimento está so'brecapitalizada com 450:000$000. Não 
é necessario muito calculo para concluir-se ser muito difficil oibter, nest,\ 
base, um rendimento com a fa·brica de ciment.<J. Para mim é i·nteressantt 
saber ·de onde vem esta alta sobrecapitalização. Dos calculos de rendimentos, 
elaborados pela Companhia Industrial do Estado do Es.pirito Santo, em meu 
p.oder, ·vejo que as des.pezas •com o "caible-way" de 11 kilometro.s de ex.ten-
são, estão lançados com a quantia de 470:000$000. Sob condiçõe.s normaes, 
como ellas existem em Cachoeiro do Itapemirim, custa um ldlometro dt:' 
"cable:way " no maximo a importa.ncia de 20:000$000. O "cable-way" tem 
um comprimento de 11 ldlometro s, e deveria, }>ois, custar 220:000$000. 
Existe, pois, ·segundo este calculo, uma differença de 250:000$000. Uma 
pro,•a de que meus calcu!os acima são verdadeiros, é a seguitüe. Segundo 
informações fidedignas custou o ma•terial do "ca.ble-way" posto Ci.f. no Rio 
de Janeiro, a importancia de 122. 000 marcos, ou sejam 120 :000!8, t>osto em 
Cachoeiro do Itapemirim. Sup,pm1hamos que a montagem do "cable-way " 
e as estacas de madeira necessarias (a madeira póde ser retirada gratuita-
mente da Fnzenda ·:\-I orne Li bano) custeni tanto quanto o proprio "ca•ble-
way", isto é, 120:000$, o que e!>tá calcu.Jado muito a~to, teremos como 
somma dos custos para o "cable-way" terminado, a sonuna de 240:000~, 
para 470:000$, como está lançado H o calculo da Com)>anhia Industrial do 
Estado do Espírito Santo, para a fa•brica de cimeuto, já se acha esgotado, 
poder-<Se-ha chegar a conolusões bem interessantes. E' lQgico que numa tat 
base não se póde obter nenhuma i·ndustria rendosa e os gastos proprios que 
resuMam do calculo de rendimento da Companhia Industri a l do Estado do 
J?spiJ·ito Santo, não são originari.os da acq'uisição da faze·nda Monte Líbano, 
JlÍ.~, s.im, da . s.obrecapitalização e de outros factores. -
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TRADUCÇ.ÂO DO REI,ATORIO ELABORADO PELO SR. DR. PREDEniCO SIEBKEN, EX-DlRE~ -
CTOR TECHNICO DA FABRICA DE CU.lENTO EM J.lONTE\'IDÉO 

Cachoeira do Itapemirim, 26-6~1913. 

Exame da ma teria prima: 
Calcareo do M.onte Liibano. 
A jazida de .calcareo acha-se situada por traz da fazenda do Sr. Mon-

teiro, no declive de um morro. O calcareo é um ·marmore grosso, crystalliiw, 
com as seguintes composições: 

Perda de incandesceneia ............. . ..... .. . 
La 0.. . ... .. . ..... . . .. . ... . ...... . ... ..•. . . 
Si 02. . ... .... . ..... . . . . ~- .............. .. . . 
Fe, Oa. · ..... . ... .... . . .. . .. . ......... . ... .. .. . 
Al. o• ...... . ... . ... .... ..... . ....... . . . ... . .. . 
Mg O. • . .. .. . . .. .. ... . . ... .• .. . . . .. . ... ... • 
sô.. . . . . .... .... . .... . . . .. • ... ...... ... . .. . . 

Somma .. . . ... . . . ...... . : ...... . . , .. 

41,25 o/oi 
51,.94 o/Ó Ca Co• 92,'(6 % 
s·,so c;.1 

1,13 o/o 

99,92 %1 

O calcareo encontra-se em camadas e bancos de um a tres metros de 
profundidade e acha-se misturado com ealcareo de grãos finos, principalmenlc 
nas ~amadas superiores. Essas camadas de grãos finos contêm magnesia a 
13 % e, por isso, não são aproveitaveis para a fabricação de cimento Por-
tland, ou, só em porções muito pequenas, pois que de contrario a juncção 
de · magnesia no cimento ·prompto ultrapassará as norma.s legaes. A jazida 
de calcareo ·é sufficiente para um .tempo determ inado. A expl oração é muito 
facil e o .transporte mais vantajoso seria com "cable-way " . 

Calcareo perto do ·forn.o de ·cal .. deante da .fazenda, perto da curva do 
rio, 2 'h até 3 kilometros antes da jazida de calcareo do. ·Monte Li.bano: 

Este calcareo a.cha-;se situado a 2 'h ou 3 kilometr-os mais perto da 
fabrica e é da mesma especie que o anterior, com a seguinte composição: 

Perda de in candesce ncia . ..... ... . . . ..... . .. .. . 
Ca O. • .. . . . .. ........ . .. .......... . .. .. . .. 
Si o.. . ..... ........ . ... ... . . . ........ . . . .. 
Fe. o,. .•....... ......... ........ . ..... , ... . . . 
AJ. o,. .. , , .... .......... ........ . ........ . . . . 
M·g O .......... ... . .. ...... . ........... ... . 
Soo ........ . ..... .. ... . ................... . .. . 

Somma . ..... . .. ... . . ... .... .... . . . . 

41,00 %1 
5·2,57 %1 Ca Co• 93,88 % 
5,90 o/o 

0,51 o/o 

99,98 % 

Este calcareo é muito bom para a fabricaçã o de cimento PorUand, 
principalmente por couter pouca magnesia . A jazida corre ao longo do 
declive do morro e é tarnbem suf>ficiente para um .tempo indeterminavel. Em 
todo o· caso esta jazida deverá ser posta mais a descoberto, pois não é hoje 
possível fazer-se um exame mais minucioso. Esta jazida póde facilme 11te·~s er 
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ex-plorada com um caminho de ferro ou então tambem com um "cable-way". 
Barro: 
A jazida de barro a·cha-se situada cerca de 800 metros abaixo da fabrica, 

rio abaixo, da olaria antiga. O barro é um silicado azul-amarello, plastico c 
- optimo para a fabricação de cimento Portland. 

Analyse: 

Perda · de incandescencia . .. .. .. . . ..... .... . . . . 
Ca O. • • ••. . . .. ...... . . • . . . .... . _. .• •. .• . . . .• 
Ah o,,_ .................... ..... ........... . 
Fo• Oa • •••• •••• . •.......•...... •• ..•..••••..• 
si o.. o • o" o " • > • " " " o " " " o " .. " " " " o ... 

lllg o. o o o o o o •• o • • •••• o •• o • o o •••••••••••••••• 

Soo .• , ·• 

Somma .................. . .......... . 

10,02 "/o 
1,00 "/o Ca Co• 2,12 "/o 

20,58 "/o 
6,13 "/o 

61,52 'lo 
O, 72 'lo 

99,98 o/o 

A jazida de barm, em .furos de •quatro metros de profundidade, não 
d.emoii'strou existir entulho; ella estende-se sobre toda a região- marcada 

.. na planta de furação; junta. 
E' su.fficiente para a fabricação, para um teTTI}>o indeterminado. O trans-

porté á fabrica póde, facilmente e por preço barato, ser feito por caminho 
de ferru. 

Esta jazida é a melhor e a mais conveniente para a fabrica, de modo 
que sobre a mesma não é ·necessario ter qualquer receio. 

Composição da ma teria prima triturada: 
A ma teria prima triturada .foi composta ·de 74 partes de calcareo com 

18 partes de barro. . 
Esses dons materiaes, o calcareo e o barro, foram triturados até a finura 

do Dickasachlamm (lama espessa ), num pequeno moinho para experieneias 
sob addi tamento de agua. Resultou 1 'lo de resíduos em ·peneira de malha 
de 900 e 12 o/o de resíduos em peneira de 5.000, o que corresponde ás garan-
tias !(citas pela firma Amme. Giesecke & Konuegen. A. G .. em Brauusehweig. 
O Dicksaehlamm estava bem misturado, tal qual como deve ser feito na 
fabricação do cimento. 

Comb·ustão de 1p.istura da ma teria prima: 
A combustão do Dicksachlamm foi feita em um pequeno fôrno para 

experiencias. Como material de combustão foi emp1·egado o "col,e". 
O "Klinker" (ma-teria prima queimada) era o.ptimo de côr verde escura, e a 
sua particular densidade era de primeira qual idade. 

Cimento Portland: 
O "Klínl,e1·" resultante da combustão foi moido no pequeno moinho 

de · experiencias, sob additamento de 2 "/o de Ússo. A finura da tritm·ação 
era de 3 % de resíduos, em uma peneira de malhas de 900 e de 1-l % em 
uma peneira de 5 . 000. O cimento Portland obtido tinha uma côr cinzento-
cla-ra, correspondente aos desejos dos committentes. 

Tempo de liga: 6-7 horas com um add itamcnto de 2i !1o de agua e 
rom2~C~~UL . 

A constancia do volume foi muito optima, apezar do "I{linker" não 
ter ficado depositado e na prova do cozimento não apparecerem fendas nem 
'torttiosid.ades de esp~cie alguma, concluindo, pois, "que a materia prima 
é de primeira qualidade". 
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Analyse do cimento Portland: 

Perda de incandescencia .......................... , ...... .... . 
Fe~ . o,. , , . ................................... .... ..... .. -.. .. .. 
ALl Os ....... . ......... . ...... . ................ . . : .. . ..... . ... . 
Si o,. . ....... . ..................................... . ..... . 
Ca O. , ............. -~ .... . ........................... · ........ . 
Mg O ............................... . ..................... .. . 
H+ Na .................... .. .............................. .. 
So,. .. ..... . .................. . ........................... . 

SoJ?1Illa . ........................................ . , .. . 

0,58 o/o 
3,37 o/o 
6,41 'o/o 

20,38 o/o 
66,74 o/o 
1,54 o/o 

99,97 o/o 

A analyse é inteiramente normal e nenhuma ' snbstancia ultrapassa os 
Bens limites, de modo que o cimento Portland corresponde, em todos os 
seus pontos, ás normas legaes e póde ser designado como sendo um mate-
rial de liga superior. 

Provas , de tracção: 

Kg. 
Cimento Portlan'd puro 7 dias 51,27 ;por cm2 

Cimento .Portla·nd puro 28 dias 63,10 por cm2 

l\Iistura de uma ·Parte . de . cimento Portland •por tres partes de areia 
normal: 

7 dias 20,70 por cm2 
28 dias 24,05 por cm·2 

Cachoeira, 27 de junho de 1913. - Sieblwn. 

Fabrica de Cimento de Cachoeira de Itapemirim: 
No correr do am1o passado, foram os estabelecimentos industriaes fun-

dados no Estado do EstrJirito Santo, sob a presidencia do Dr .. Jeroriymo de 
Souza •Monteiro, I}J-.or diversa·s vez·e·s -atacados •em· artigos da imprensa. A mim 
especialmente interessaram os ata,ques rfeitos á rfabrica de cimento na cidade 
doe Cadhoeiro do Itapemirim, •pois, como re~presentante da firma Amme, Giese-
cke & Konnegen, A. G., de Brunschweig (Allemanha), fui eu o fornecedor das 
machinas ·Para esta fa-brica. Para mim, como technico, facil é constatar que 
todos os ataques feitos aos ·estabel•ecimentos fundados no Estado do Es·pidto 
Santo, sob a •presidencia do Dr. Jeronymo de .Souza Monteiro, não se baseiam 
em ·conhecimentos technicos, mas sim originam-se de outros .motivos, que 
não me é dado criticar. Nas linhas que seguem é meu fito Jn·estar esclare-
cimentos sobre a tfun'dação', utilidade e necessidade da fabrica de cimento 
em Cachoeira de lta}Jemirim. 

A necessidade de uma faibrica de cimento baseia-se no consumo, l'eS]Je-
ctivamente, na importação . Segundo estatísticas, a importaç.ão de cimento 
no Brazil, durante os annos de 1906 a 1909, montou a · uma média annual de 
1. 300. 000 barricas de 150 ldlogrammas. E' logico que o consumo de cimento 
subiria muito mais, se •exi·stisse uma industria nacionai deste producto, 
capaz de .fornecer um cimento :por um preço 1nais razoavel. 

·como base ,para uma fabrica 'd-e cimento vem em primeiro Jogar a 
materia [Jrima existente. Como s•e sabe, -compõe-se o <Cimento Portland de 
uma mistura de 'pedra calcarea e de argilla. Torna-se, ,pois, mistér, averi-
guar se .estas materias existem, em fórma adequada, no 11aiz. Jazidas ele 
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calcareo que se prestam para a fabricação ·de cimento, e que me são conhe-
cidas, existem no interior do· Esta d o de Minas, no interior· do Estado de 
S. Paulo, nos Esta•ilos .de Paral11á, .Smit a Catharina e Rio Grande do Sul. 
Todas as jazidas de calcareo, que conheço, acham-·se demasiadam ente afas"-' 
tarlas dos centros principaes de consumo •e as taxas altas das estrada s de 
ferro muito impedem o .desenvolviment o ·de fabricas de cimento nestes la-
gares. ·As jazidas d-e ealcareo mais favoraveis que conheço, acham-se situa•das 
na~ proximidades do Ca-ohoeiro do Jtapemirim, no Estado do Es.pirito Santo. 
Diversas analyses e estudos e.ffectuados com pedras calcareas e argilla da 
faze.nda Monte Líbano, situada ;Ia ci.dade acima, provaram .que ambas as 
materias primas )Jresta:vam-se á fabricação de cimento Portlan•d. Existe 

_ainda a qJossi:bilidade de fazer-se o· rio Ita-Pemirim navegavel de Cachoeira 
do Itapemirim até a Barra, podendo-se, pois, exportar o cimento fabricado 
Jlara todos os porto·s ·brazileiros pela via marítima. 

Como se sabe, necessita ·uma fa.brica de cimento de consideravel força 
para o seu accionamento. Nas }Jroximidades de ·Cachoeira 'do Itapemirim 
existem importantes quédas de agua que produzem, ·por um 1~reço mínimo, 
a força necessaria ao accionamento da fabrica de cimento. . 

A ·desvanta.gem que ha no Preço elevado do carvão importado, necessario 
á calcinação do cimento, é compensada ·pelo preço barato da força motriz. 
Do acima ex-posto, vê-se, 'POis, existirem em Ca.ohoeiro do Itapemirim as 
bases ca.pitaes necessarias para um desenvolvimento sa•dio da industria do 
cimento. 

Na Fazenda Monte Libano existem duas jazidas de calcareo, das quaes 
a m:tior, n. 1, acha-se afastada nove ldlometros e a menor, n. 2, cinco kilo-
metros da fabrica de cimento. Ambos os calcareos -prestam-se para a fabri-
cação de cimento, como provam as analyses a,baixo: 

Analuse do calcareo da jazida n. 1 

Perda. de incandescencia ....................... . 
Ah o.. . .. .......... . .. ..... ... ............ . 
Si o, .................... . ................... . 
Fe2 Oa .. , .............. . . . ................... . 
Ah Oa., •... ... ... ...... .' ..................... . 
Mg O. .. .. .................. ......... _ .... .' .. . 
s o •........................................ 

Somma ........ . ................... . 

41,25 ?'o 
51,94 o/c Ca COa 92,76 o/o 
5,60 o/o 

1,13 o/o 

99,92 o/o 

Analyse do calcareo da jazida n. li 

Perda de incandescencia ..... .' ................ . 
'Ca O ........................................ . 
Si o ... ............ ........................... . 
Fe. o ................. · ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ah Oo ....................................... . 
·Mg 0.. . ................... · · · · · · · · · · · •·· · ·· · :s 0: ........................................ .. 

. Somma ............................ . 

41,00 o/o 
52,57 % Ca co, 93,88 % 
5,90% 

0,51 o/o 

99,98 % 
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I-Ia ainda a mencionar apresentarem estas jazidas camadas delgadas 
de calcnreo que contêm muita magnesia. Estas quantidades são, porém, tão 
diminutas que não influem na composição do cimento fabricado. Além 
disso, o ca!carco, •que contém magnesia, é comPosto de grãos pequenos; po-
dendo-se, -pois, eventualmente separal-o, o que, porém, como acima ficou 
dito, não é mistér. A distancia que existe entre as jazidas de calcareo e a 
fabrica de cimento resultou do facto de ter sido a •posição desta ultima rlada 
em :consideração á navega•bilidade do rio Itapemirim e á estaçao da Leo-
poldina ll.ailway. 

Si ns analyses acima demonstram que ambos os caleareos se pre'italll 
.para a fabricação de cimento Portland, não está, 1>orém, com isso ·provado 
existir matel"ia prima em quantidade ·sufficiente. Sobre isto só uma visita ás 
jazidas póde dar escla1·ecimentos. Segundo os meus calculos ·só a ja-
zida n . 11 poderá se1· explorada du1·ante um nu mero infinito . de annos, 
por tratar-se não só de um morro de calcareo, mas sim tambem encontrar-se 
este dentro da terra. Tendo-se ainda em conta a jazida n. I obter-se-ha a 
convicção de que existe materia 'Prima, ca,Jcarea, para um. tempo incal-
culavel. 

A •segunda ·ma teria prima -neeessaria á fabricação de cimento Portland, 
isto é, argila, encontra-se em grande abundancia nos arredores de Cachoeiro 
de ltapemirim. A Fazenda Monte Líbano rpossüe grandes jazidas ·de barro 
que, entretanto, na média, só teem uma profundidade de dons metros, mas, 
que, entretanto, são de grande extensão. De todas as analyses feitas com 
amostras de barro, a melhor foi a de uma jazida na Fazenda :Monte Líbano, 
situada, aliás, a 11 kilometros da fabrica de cimento. A analyse é a· se-
guinte : 

J>erda de incandescencia . . ......... ... ..... .... .......... . ... . 
Si ·o .......... ... ...... ... ..... ........ .. .. ............... .. 
Fe·' Oa . . .. ... ... . . . .... ... .... , , ... ••• : • •••• • , • •••• , .••• • •.• • 
AI. O .. .. .. ........... . . . ..... . ..... .. ..... . ............. ... : 
Ca O • . • •• , • ••• ••• . •••. • . . , .. .... . ....... . .. ....... .. . . .. . ... . 
1\fg o. . . ... . . ...... ..... . ....... . .. .. .... ..... ...... .. ..... . 
s 1),, ....... .... ..... ... ................. . .. .. ...... .. .... . 

Somma .. ... . .. .. .. . . ........................ . .•... 

10,50 o/o 
58,52 'lo 

4,30 o/o 
2-!,20 'i'o 

1,20 % 
0,40 % 

99,12 o/o 

Uma outra jazida de argila, igualmente examinada, que, porém, não se 
acha situada na Fazenda :\fonte Li'bano, encontra-se cerca de 800 metros, rio 
abaixo, da fabrica de cimento. Esta jazida possue duas qua lidades de argila, 
das quaes fizeram-se as seguintes analyses: 

.-trgiln azul 

Pe1·da de iucandescencia .. ... .. ....... . ... . ........... . ....... . 
. Si o ........ ...... ..... .............. .. ......... . . . ... . .. .. . 

Alo o, . . , ..... ...... . .. . . ... ........ .. ..... ..... ...... . . .. ... . 
Feo 0:: ...... . . ..... .... . . . . .. ..... .. : . . . .. ..... ... . ... ... ... . 

, Ca O. . : , •... . . .. ... . . . : .. . . . ... .. .. . .. .......... . . . ..... .. . .. . 
Mg O ....... . ,, ... . . .. ..... . ... · · . . ... .. .. · · ....... · · · . .... · 
:H Na .• ~ ..... . .. . ....... ... .. .. .. . . . , .. .... .. ... . ... .... .... . 

Som1ua .. ..... .• ......... . ... . ... . . ... ..... . : .. .... . 

18,00 o/o 
-!1,25 '7o 
2-!,54 o/o 

8,98 o/o 
1,68 o/o 
2,6!! o/o 
2,80 o/o 

99,93 'lo 
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Argila anwrella 

inca ndescenda .... . ................................ . 

Fe. Oo. , ... ................................................. . 
AI. Oo ••.•....... ........... .... ............................. 
Ca O ......... .. .. •....•..........•............ , ....•......... 
.Mg o ........ ............. ... ............... ... ............ . 

Somma ........................................... • 

14,70% 
44,05 % 

5,80 o/c 
33,00 o/o 

1,85 "lé 
0,42% 

99,82 o/'o 

A qua:lidade .do barro é determinada pela porcentagem de Si o. e de 
Fe. o,, devendo esta não ser muito alta e wquella o mais elevada possível. 
O confronto entre as tres analyses mostra ser o barro da Fazenda Monte 
·Líbano o melho1· e por esta razão resolveu tamhem naquella época extra-
hir-se o ·barro desta .fazenda. 

De accôrdo com esta resolução encommendou-se o "cable-way", (Jite., 
infelizmente, até hoje, ainda não foi montado. A af·firmação de só chegat• 
para um anuo a argila existente na Fazenda Monte Líbano não pôde set· 
provada pelo facto d'e só possuírem as jazidas uma profundidade de dous 
metros. - · 

Para julgar a duração de uma jazida de barro é mistér· saber em que 
proporção é effectuada a mistura de calcareo com barro para a fabricação 
de cimento Portland. No caso .presente a proporção da mistura é de mais 
ou menos I :4, isto é, são necessarias quatro partes de calcareo para uma 
de barro. A jazida de bart·o situada rio abaixo -da fabrica presta-se tambem, 
sem -duvida, para a •fabricação de cimento e a qualidade do cimento fabri-
cado com este barro pouca differença terá. Esta jazida tem lo.gares · com 
quatro metros de profundidade, }>ossuindo, porém, .a. grande desvantagem 
de ser facilmente inundada pelo rio Itapemirim uas suas enchentes. Em 
todo o caso naquella -época ficou resolvido pelas pessoas competentes adqui-
rir e explorar esta jazida, caso o "cable-way" só fosse co nstru ído até a 
jazida do calcareo n. Il. 

O que acima ficou ·dito prova não- existir, de modo algum, como por 
diversas vezes a.ffirmaram, fatta de materia prima, isto é, falta de argila 
e dé calcareo. Militas Yezes tambem se affirmou qeu devido á falta de 
ma:tería prima não SI! terminou a construcção da fabrica de cimento. Si se 
entende por falta de materia prima a falta de meios financeiros (capltaes), 
então a asserção acima tem razão de ser, pois;- segundo minha convicção, 
foi unicamente por falta de dinheiro que não se terminou a fabrica de 
cimento. 

Entre outros documentos tambem possuo um calculo de rendimento 
da fabrica de cimento em Cachoeiro· do Itapemirim, feito pela Companhia 
Industrial do Estado do Espírito Santo, que, ·pondo de parte o que se refere 
ao calculo do custo da materia .prima, é, no mais, regular. 

Como des.pezas com o calcareo acha-se incluída a índemnização de 
30:000$, pagavel aô proprietario da Fazenda -Monte Líbano. 

Este calculo não .é de todo exacto, po_is, como me parece, · com a impor-
tancia de 30 :000$ · não sãó pa·gos o calcareo e a at'gila, mas sim, tambem, 
todo o material extrahido e por ·extrahir. Existem, entre outras cousas, na 
Fazenda Monte Líbano, grandes florestas, que nos primeit·os annos cobrirão 
uma parte da despeza acíma. 
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Corno se sabe, podem-se cultivar, com bom resultado, no Brazil, ma-
deiras macias, como, por exemplo, o . eucalyptus que admiravelmente se 
presta Jlara a fabl'icação de barris. Sem duvida possue a Fazenda Monte 

. Libano extensã·o suf,ficiente para fazer a plantação desta arvore em grande 
escala, podendo, pois, a fabrica de cimento, depois de seis a oito annos, 
fabricar •barris · com materia prima propria. Segundo minha convicção· só 
a economia obtida com a madeira para barris cobrirá a indemnização á 
Fazenda Monte Libano. Que é possível effectuar taes plantações no Brazii, 
provam, entre outras, as florestas da fabrica de cimento em Rodovalho, 
no Estado de S. Paulo. · 

Tanto o consumo em cimento como tambem a <posição da fabrica de 
cimento em Cachoeiro -do ltapemirim permittem sem di.f.ficul-dade duplica•· 
a producção da .fabrica. - AHás, sempre se teve em vista effectuar esse au-
gmento, porquanto todos os edifícios da fabrica de cimento foram construi-
dos }lara mais tarde ser duplicada. E' logico que, feita a duplicação, o preço 
para a materia prima será diminuído, pois que a indemnização ao proprie-
tario da Fazenda Monte Líbano continuará a ser a mesma. 

Do acima exposto :vê-se, pois, que a indemnização de 30:000$ á Fazenda 
~fonte Líbano não é exaggerada; o necessario é ex.plorar convenientemente 
a .fazenda, o que, como acima fiz vêr, não é difficil. 

Si nas linhas acima mostrei claramente que existem em .C:achoeiro do 
Jtapemirim todas as bases para um desenvolvimento sadio da industria de 
c;mento, é meu desejo provar, nas linhas que seguem, que o cimento a ser 
fabricado em Cachoeiro do ltapemirim será de primeira ordem. Com amos-
tras -de calcareo c argila tiradas da Fazenda Monte Líbano foram feitas, na 
Allemanha, expcricncias de cimento no laboratodo dos fornecedores das ma-
chinas. Os resultados obtidos .com o cimento fabricado são os seguintes: 

Provas de resisiencia a extensão: . 
Uma parte de cimento e tres de areia. 
Na média depois de tres dias - depois de sete dias - depois de 28 

dias, 15,7 kg. por cm.2 24,3 kg. por cm.2 40,2 lcg. por em. 
Prova de resistencia á compressão: · 
Uma parte de cimento e tres de areia. 
Uma média depois de tres dias - depois de 11ete dias - depois dé 28 

dias 202 kg. por cm.2 - 353 kg . . por cm.2 
Baseados nos r esulta do s acima, garantiram os fornecedores que o. ci-

mento obtido corresponderia ás leis allemãs sobre ·a fabricação do cimento. 
Portl'and. 

E.m meiados de 1913 suspendeu a Companhia Industrial do Estado do 
Espírito 'Santo as obras para a terminação da fabrica de cimento em 
Cachoeiro do Itapemirim, a qual até esta data ainda não se acha concluída. 
Afim de desfàzer os repetidos boatos de que as obras na fabrica de cimento 
haviam sido suspensas por existir· muito pouca ma teria prima e não se 
prestar a qualidade desta }lara a fabricação de cimento Portland, resolvi, 
á minha custa, enviar a Cachoeiro do Itapemirim o Dr. Frederico Siebken, 
ex-director technico da fabrica de cimento em Montevidéo, afim de que este 
fizesse novos e detalhados es-tudos com a materia prima em Cachoeiro do 
Ita.pemirim. O Dr. Frederico Sieblcen demorou-se quatro semanas em Ca-
choeiro -do Itapernirim e estou prornpto a mostrar os resultados dos seus 
exames a quem m'os pedir. A 6 de novembro de 1913 enviei á Companhia 
Industrial do Estado do Espírito Santo uma traducção do relatorio feito pelo 
Dr. Fr. Siebken, sem járnais receber da Companhia Industrial a accusacão 
de ~ler recebido tal relatorio. O Dr. Fr. Sieblcen· fabricou no ·proprio lo~al 
em Cachoeiro do Itapemirim cimento, com machinas de laboratorio cujo· 
resultado é o seguinte: ' 
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J>rovas ele resístencía á extensão: 
Cimento Portlan·d sem mistura: depois de sete ·dias· 51,27, kg. por cm.2 

Címd1io Portland sem mistura depois de 28 . dias 63,10 llg, por em!l. 
Mistura de uma parte de cimento com ires de- areia: 
Depois de sete dias 20,70 kg. por cm.2. 
Idem, idem depois de 28 dias 24,05 kg. por cm.2. 
O resultado a.cima confirm ou plenamente o obtido pelos fornecedores: 

das machinas na Allemanha, ficando, pois, desfeita q·ualquer duvida que 
ainda possa existir sobre li bôa qualidade do cimento a ser fabricado e~ 
Cachoeiro do Itapemirim. Abaixo dou os resuLtados obtidos com outras 
marcas de Cimento con-hecidas, afim de comparai-os com os obtidos em 
Cachoeira do Itapemirim. · · 

Finalmente, chamo a attenção ainda para a fabrica de cimento em 
Montevidéo, construída _por minha firma. Esta fabrica foi fornecida pvuco 
antes da de Cachoeiro do ltapemirim e trabalha desde principio de 1912, 
isto é, ha mais de quatro annos. 

A fabrica foi construída para uma .prod_uc~ão igual â da de Cachoeiro do 
Itapemirim, sendo, porém, duplicada depois de dous annos de serviço. A · 
installação toda tra·balha hoje com uma producção annual de 350.000 bar:-
ricas e dá um resultado magnífico. As analyses effectuadas no Ministerio 
da·s Obras Publicas de Mon-tevidéo deram o -seguinte resultado: 

Resistencia á extensão: 
Cimento puro: depois de 7 dias 58,25 kgs. por cm.2. 
Cimento puro: depois de 28 dias 63,25 kgs. por cm.2. 
Uma parte de cimento com tres de areia: depois de sete dias 28,12 kgs. 
Uma parte de cimento com tres de areia: depois de 28 dias, 3!,75 llgs. 
Resistencia á compressão: 
Cimento puro: depois tde 7 -dias 82i,OO llgs. por cm.z. 
Cimento puro: depois de 28 dias 1.034,00 l;:gs. por cm.2. 
Uma parte de cimento com -tres de areia: depois de sete dias 386,00 kgs. 
Uma parte de cmento com tres de areia: depois de 28 dias 512,00 kgs. 
Sob o estado de cousas hoje exiSitente, póde a fabrica de cimento em 

Montevidéo fornecer até cimento 1>ara o sul do Brazil. Deve-se ter em consi-
deração que a fabrica de c_imento em Montevidéo é obrigada a ir buscar 
a materia prima necessaria â .fabricação de cimento a uma distancia de 
30 kilometros, por meio de estrada de ferro. A força motriz é fornecida 
pela usina electrica da cidade de Montevid·êo. Esta ·usina por sua \'ez é 
mO'Vida a carvão. ESitas duas desYantagens mostram claramente que a fa-
brica de cimento em Montevid~o tem de trabalhar em circums_tancias mui-to 

· desd'avoraveis, obtendo-se, entretanto, um bom resultado com a mesma. 
Uma comparação da situação da fabrica de cimento em Cachoeiro do !tape-
mirim, com a da de Montevidéo, mostra que a prime'ira é a mais vantajosa 
possível, e que, indubihwelmente, obter-se-ha um resultado optimo com a 
mesma. 

Rio de Janeiro, 27 de abril 'de 1916. - (Ass.) H. Krõnenberg. 
Cachoeira -do Itapem-irim, 6 P,e fevereiro -de 1916 - Exmo. Sr. Dr. José 

de Souza Monteiro - Victoria - Prezado amigo e senhor - ;\leus respei-
tosos cumprimentos, dese,iando a si e á Exma. família a melhor saude. 

Attendendo o seu pedido Yerbal quando ahi estivemos juntos, passo a 
lhe informar do resul.ia,do das amostras· do calcareo extrahido nas diversas 
caeiras datqui, enviadas para •o Rio de Ja·neiro ao Sr. Latif ~ 1, rua Volun-
tarios da Patria, pretendente da Fabrica de Cimento da Coffilpanhia Indus-
trial, desta cidade. 

Cump1•indo as ordens do nooso prezado amigo .Or. Maurice Lotar, em ou-
tubro do auno }Jassado, despachei para o Rio, com destino a esse pretendente, 
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dous ·caixões com tres divisões cada um, contendo em -cada divisão· dous 
kilos de amostras mais ou menos, com as devidas numerações; discrimina-
ções e procedencia de cada uma, pela fórma abaixo esclarecida: 

N. 1 - Amostra cxtrahida da caieira da Fazenda do Monte Líbano, á 
direita da estrada de rodagem, entre a porteira da divisa do Sr. Anacleto 
Ramos com a fazenda propriamente dita. 

N. 2 - Amostra extrahida da mesma fazenda. onde .foi feito um bar-
raci.o pela CÕmpanhia Industrial, para alojamento do pessoal da co-nostru-
cção das obras do Cab'le-way. 

N. 4 - Amostra extrahida na caeira do Sr. Anacleto Ramoo, fazenda 
denominada Aquidaban. 

Em 30 do mesmo mez e anuo, chegaram a esta cidade, vindas do Rio 
de Janeiro, pelo nocturno, para examinarem o local donde foram extrahidas 
as ditas amostras, se ca·pacitarem das coloosaes jazidas existentes e vêr 
ao mesmo tempo a Fabrica de Cimento, os Srs. Drs. Luiz Betim Paes Leme 
e Alberto Betim Paes Leme, na qualidade de encarregado do pretendente 
o ·Sr. Latif, encontrando-se neslta occasião nesta cidade com os nossos 
amigos Drs. Maurice lotar ·e Henrique de Novaes, este na quaJidade de enge-
nheiro, vindo a convite do Dr. Lotar, ·para com os pretendentes examinar 
a dita fabrica de cimento, esclarecer-lhes do que carecesse e do que depen-
des•se da sua competencia, o que de f.aito muito corroborou para o conheci-
mento exacto dos varios machinismos iilstallados. Munidos das compeltentes 
plantas existentes, procederam á verificação, de modo que se capacitaram 
finalmente de tudo quanto ha na dita fabrica, installado e por installar. 

Precisando prevenir a conducção para o dia seguinte irmos ao calcareo, 
dirigi-me aos pretendentes, informei-lhes das distancias de cada caeira mais 
·ou menos e 11erguntei-lhes qual dellas desejavam visitar em ,primeiro logar. 
Res.ponderam-me que desejavam vêr as de ns. 1 e 2, por ser das amostras 
as que melhor res·ultado deram nas suas experiencias; quanto á de n. 4, 
não lhes interessava vêr, porque foi verificado nella grande quantidade de 
magnesia, tornando-se por isso impropria para o fabrico de cimento. No 
dia seguinte, nos dirigimos ao 'local de onde foram extrahidas as amostras 
de ns. 1 e 2, e lá se certificaram das suas propriedades e quantidades, che-
gando a manifestarem a optima impressão que tiveram da grande riqueza 
de jazida exis·tente, colhendo nessa mesma occasião mais. alguns pequenos 
blocos .que levaram para o Rio, .para as suas novas experiencias. Em Novem-
bro, lhes enviei outras amostras com as numerações tres e cinco, a primeira 
colhida na fazenda denominada Pedra Branca e a segunda na fazenda 
Monte Christo, porém destas não. tive solução. Deixei de mandar as amostras 
doa oo.eira do logar denominado S. FeHppe por não poder obtel-as nessa 
occasião. 

De todas essas amostras remettidas para o Rio, igual quantidade remetti 
para o Banco Hy.pothecario, de Victoria, com as mesmas numerações e dis-
criminações. E' tudo quanto sei e o que lhe posso informa r a ta-l respeito. 
Com distincta estima e muita consideração, me subscrevo, amigo muito 
grailo. - José Coelho. 

Rio, 19 de n!Wembro de 191-5. 
Amigo Sr. Conde Jeronyrno Monteiro - Tenho o prazer de comrnuni-

car-lhe que tive uma excellente impressão da visita que ·fiz á fabrica de 
cimento da cidade do Itapemirim. 

As jazidas de calcareo foram estudadas .por mim e por meu irmão 
que é professor de geologia e mineralogia na Escola Polytechnica e no Museu 

·Nacional. O resultado do exame foi satisfactorio. •E' facil 'limitar as zonas 
onde o calcareo é perfeitamente puro e isento de magnesia, Quanto á quanti-
dade de material, ella é praticamente illimitada. 



- 439 
Os machinismos . .foram fornecidos por uma fabrica de gt•ande reputaçiÍo 

e a monta•gem está cuidadosamente feita. Si a Companhia Leopoldina não 
exigir fretes exaggerados para o transporte do cimento e do combustivel a 
fatorica poderá ter grande prosperidade. 

·~ou de V. S. amigo e cri·ado. - Luiz Betim Paes Leme. 

Entretanto, e só para argumentar, admittam()s que seja verdade 
tudo quanto aqui oae disse., maldosa e levianamente (ape·zar de tudo 
desfeito pelos documentos ora exhibi;d.os), qual a responsabilidade que 
me póde caber por esse contrato; celebrado depois da minha retirada 
do Governo? 

E mesmo que eu· fosse ainda o Presidente, qual a responsabilidade 
que plll podia caber por esse contrato celebrado por uma companhia 
particular (na qual nunca tive participação e sobre a qu-al nu'nca 
exerci a menor influencia) para negocios de seu interesse? 

Como podia eu evitar que tal operação se fizesse? 
A minha intervenção em tal assumpto foi sempre nenhuma, tendo 

mesmo me manifestado contrario a elle, como se vê do·s .documentos 
seguintes, que bem provam quanto ·3ão gratuitas e odientas essas 
accusações. 

"Therezopolis, 24 de· janeiro de 1916. Sr. Dr. Jeronymo Monteiro. 
Saudações cordiaes ... Vê~se, pois, que quer quanto á capacidade e excel-

lenci.a da installação, quer quanto á qualidade e quantidade da materia 
prima, a fabrica de cimento do lta.pemirim acha-se em optimas .condiçõ~s 
e ,foi para assegurar o supprimento deste ulltimo elemento que a Companhia 
Industrial entabolou negociações com a Fazenda Monte Libano, de modo 
a poder explorar as jazidas alli ·existentes. 

No inicio destas .negociações fui realmente testemunha de que V. Ex. 
se o·ppunha a qualquer contrato com a r efer ida fazen da; m as retirei-me 
logo em seguida de Victoria, não tendo es.tado por isto presente ao pr ose-
guimento de lias, nem á escriptura do contrato ... " ~ Augusto · Ramos. 
(Topico da carta já a.qui lida ha momentos.) 

Le 28-6-16. 
Monsieur Je Dr. Jeronymo M-onteiro - La Socioété :qui a cédé ses droits 

à 'la Cie. lndustrielle avait étudjé l'affaire du ciment avec des ingénieurs 
allemands. La Société avait fait une convention verbale avec le Cel. Souza 
Monteiro, et le Dr. Rezende, Président de la Cie., n'·a qu'à homologuer pour 
ainsi dire cet accord intervenu entre Jui et 'l'ancien directeur de Ia premiere 
Société et de payer le contrat comme Président de la Société lndustrielle. 

Les rapports 'de l ' ingénieur Kronenberg n'•out prus demonstré que l'af-
faire avait été mal é ludié, bien au contraíre. · 

.On a acheté du calca ire là ou il y en avait; étude de Cable-way etc.; 
a:vait été également faite antérieurement à la constitution de Ia Cie. 
Industrielle. - H. Gatine. 

Rio, 23 de fevereiro de 1916. 
Exmo. Sr. Dr. Jeronymo de Souza Monteiro - Quanto ·ao .assumpto a 

que V. Ex. se refere em sua estimada carta de 19, ca'be-me dizer o seguinte: 
na quaiidade ·de director da Companhia Industrial do Estado do Espírito 
Santo, concordei com os termqs ·d·o contrato para o fornecimento do cal-
careo com as demais vantagens offerecidas, < porque os reptttei con'venfentes 
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aos interesses da companhia, não tendo recebido para esse fim ped.ido ou 
insinuação de pessoa :}lguma. De V. Ex. attento creado obrigado - Carlos 
de Rezende. 

E' opportuno aqui chamar a attenção para o que eacrevi no 
J<Jffilll do Gomm.ercio em janeiro deste anno e que fiz transcrever no 
Dimrio .do Congresso, do dia 29 de setembro ultimo, a fls. 88. 

Fica assim demonstrado que falcissimas foram todas as affirma-
ções feita.s sobre esse celebre assumpto do contrato para a fabrica de 
cimento e o arrendalnente do Monte Líbano, e, bem assim, que eu com 
elle nada tive. . -

Entretanto, é tão importante e grandioso o emprehendimento que 
eu só não assumo d~lle toda .a responsabilidade porque não quero ser 
um·a g:ralha, coberta de pennas de pavão. Discu1em-se actualmente 
todos os problemas para fomento da riqueza nacional. Poi·a bem, a pro-
ducção de cimento, com as materias primas do valle do Itapemirim, 
con'tribuiria sem duvida, como um grande factor, para o augmento 
dessa riqueza. Si o actual Governo do nosso paiz não estivesse entregue 
a misteres de ordem par-tidaria, celebrando accôrdos políticos e· aper-
feiçoand-o o serviço postal e de arrecadação de rendas, eu ousaria a 
pedir a e.sse -Gove-rno que voltasse suas vistas para a producção de 
cimento nacional, problema já resolvido e cujo completo exito depende 
de um pequeno esforço . .Seria uma bôa occa-aião de verificar ·a lisura 
·do meu procedimento, dando-me ensejo de provar que desses meus 
actos só me póde· provir o orgulho legitimo de quem serviu bem e com 
sinceridade á sua terra, ao paiz, e ooncorreu· efficazmente para o en-
grandecimento nacional. Assim, fiçaTiam mais uma vez confundidos 
os-meus inepto·a accusadores. . · 

J ámais esteve em rui na essa. ou qualquer outra das fabricas que 
forma!fi o conjunto do plano executado no valle do Itapem.irim. Ao 
contrario, estão perfeitamente conservado·s tod(J·s .os edificio·s e machi-
·nismos, como se vê dó documento que vou lêr. Não funcciona ainda 
a fabrica de cimento por falta de recursos pecuniarioa. Todos os ent~m
didos que visitam essa officiná am'plici..."'Sima e variada de trabalho 
recebem a melhor impressão. E' um emprehendimento que ainda não 
está concluído e por isso não p1·oduziu os esperados effeitos, por falta 
de recursos é iniciativa. _ 

Eia o que disse um dos actuaes directores da Companhia Indus-
tr:ial sobre o estado de conservação das fabricas: 

Cachoeiro do Itapemirim, 30 de outubro de 1916. 
Sr. Dr. Jeronymo Monteiro - Cumprimenotos muito respeitosos. -

attendendo o pedido de ·V, Ex. na presente carta, cumpl'e-me a.ffirmar-lhe que 
as fabricas da ·Companhia Industrial do Estado do Espírito Santo, em Ca-
choeiro do Itapemirim, nunca esti•veram, nem estão, em estado de ruínas. 
J>ara dar a V. Ex. uma idéa clara do modo por que teem sido ellas e O$ 
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mais materiaes da Companhia Industrial conservados, abaixo descrevo 
minuciosamente. 

Tres dessas fabricas, isto ê, a Usina de Assucar, a Fabrica de Tecidos 
e a Serrari·a, estão arrendadas, bem conservadas em pleno funccionamento, 
dando todas ellas; por anno, um rendimento á Industrial de 363 :000$000. 
As mais fabricas, isto ê, a de oleo, a de papel e a de cimento, não estão 
arreqdadas, JlOrém, todas igualmente conservadas. A primeira está comple-
tamenté montada· e as duas ultimas, pavte montadas e parte .por montar. 
Os machinismos . por montar estão juntos aos montados, guarda'dos na 
mesma .fabrica e agasalhados, uns encaixot ados ainda e outros engradados. 
No lad·o externo da fa·brica de pa!pel .foi construido um barracão coberto de 
zinco Jlara agasalho de algumas peças de grande tamanho para serem mon-
tadas nos puxados a se construir, viSito não se poder recoihel-as para o 
interior da fabrica, devido á falta de espaço. Em um dos predios de pro-
priedade da Industrial, na rua 'Moreira, acham-se guardados muitos mate-
riaes mimlos pertencentes á construcção das fabricas, fechados á ohaves e 
estas chaves acham-se gu-ardadas no escriptorio da Industrial, com as mais 
das fabricas. Em um d·os commodos desse predio mora um guarda de todos 
esses materiaes. De V. Ex., etc. - Jâsé Coelho Ferreira, Direotor da Com-
pan'hia Industrial do Estado do Espírito Santo. 

. I 

E' falso o que aqui ee disse1 isto é. que eu tenha a autoria e a 
responsabilidade da iniciativa dos contratos com a Companhia Bra-
zileira de Minas e com a Companhia. Progresso, bem como que tenha 
recebido da Companhia Brazileira de Mina·a qualquer quantia. Disto 
dão attestado os documento.s seguintes: -

Paris, 18 de março de 1916 - Sr. ·or. Jeronymo Monteiro - Rio de 
Janeiro - Respondo á sua ca1,ta de 17 de fevel·eiro,- referin do-me a umas 
perguntas que me faz a respeito da Companhia Brazileira de Mina,s. 

a) e b ) o negocio das areias monazíticas do Brazil foi offerecido em 
Paris ao Crédit Français por pessoas daqui, algum tempo antes da concur-
rencia publica. O Crédit Français nunca pensou em realizar este negocio 
pessoalmente, pela razão que o seu objecto era fóra do programma dos 
negocias do Banco; mas, pensando que podia interessar o Banco do Espírito 
Santo; ficando as jazidas neste Estado na beira do mar, mandou o Crédit 
Fránçais estudar o negocio pelos seus engenheiros competentes, cuja con-
c-lusão foi em tudo favoravel. Pediu então o C~:édit Français ao Banco do 
Espírito Sãnto, si estava disposto ·a participar na concurrencia que ia 
abrir-se, avisando-o ·que "para encaminhar o negocio a bons fins, era pre-· 
ciso uma somma de 1. 200 contos"; e o Banco da Victoria, depois de ter 
deliberado a directoria, acceitou de tomar conta desta empreza nessas con-
dições; 

c) como se vê, o Crédit Français nunca adeantou algum capital. Quando 
realizada a concurrencia, foi escolhida pelo Governo a proposta aprésentada 
por ·Chouffour (por conta do Banco do Espírito •Santo), todas as primeiras 
despezas, caul'no, joia. etc .• .faram pagas pelo Banco do Espírito Santo e 
levadas ao debito de Chouf.four, até que fosse organizada a em preza; 

d) V. Ex. nunca tE>Yc a 1n.enor in~erencia nessas deliberações do Banco 
do Espírito Santo; 
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e) · o uni co motivo que f.ez a directoria do referido Banco resolver que 
este estabelecimento tomasse conta do negocio foi que considero_:t encontrar 
um emprego excellertte dos seus capitaes. 

. ·Sobre este ponto, devo accrescentar ·que a "unica razão" porque JlOste-
riormente fracassou a empreza "foi que o Banco não 'lhe .forneceu os fundos 
necessarios para . viver"; o capital previsto no principio como indispensavel 
para a organização do negocio era "1. 200 contos; o Banco não deu além de 
600 contos", por motivo de um véto do •Governo do Estado, e a em preza 
não pôde nem acabar o pagamento das machinas, nem fazer as installações 
no Brazil, de maneira que ficou a sua vida parada,; 

f) como já expliquei, os fundos foram adeantados pelo Banco antes 
da constituição da sociedade, e reembolsados ao dito Banco pela empreza, 
uma vez instaflada, em "debentures" que subscrevesse o Banco; 

g) quando se tratou de escolher os directores da em preza, todos ·nós 
pensamos ·em pedir a V. Ex. de entrar na directoria, como sendo V. · Ex. um 
advogado de grande uti'Hdade para nós e conhecendo perfeitamente os ue-
gocios do Estado; · 

h) affirmo que nunca pediu V. Ex. esta nomeação, directa ou indire-
ctamente; 

i) e j) V. Ex. nunca recebeu alguma quantia da Companhia Brazileira 
de Minas, fóra dos seus ordenados como director. 

V. Ex. foi sempre para nós de bom conselho e pessoalmente apreciei 
os seus avisos em todas as occasiões. E' peha que JlOr motivos que nunca 
pude entender, não tenha deixado o Golverno do Estado que o 1,3an'cq for-
necesse á ·empreza os capitaes previstos, .quando o Banco deliberou de tomar 
conta do negocio; · sem este véto teria succedido a companhia nas melhores 
condições. · 

.De V. Ex. subscrevo-me, cr.• aU.• e ob.• - (Ass) G. Chouf.four. 

. ·Paris, 18 de março de 1916 - Sr. Dr. Jeronymo Monteiro - Rio de 
Janeiro - Respondo á sua carta de 17 de fevereiro, referindo-me a umas 
perguntas que me faz concernentes ·á Companhia Progresso: 
. a) V. Ex. nunca teve a men.or intervenção na organização da Companhia 
Progresso; · 

b) o Crédit França:i.s nunca CJstu'dou este negocio nem participou na s.uá 
organização. Tinha as melhores relações com o Senador Alcindo Guanabara, 
mas foi este quem ii}stallou a empreza e pediu ao Banco do Es-pírito Santo 
que tomasse umas "debentures ", eín que concordou o Banco; 

c) não conheço passo algum da parte de V. Ex. perante o Banco d.o 
Espírito Santo em favor do Senador Alcindo Guanabara. 
· De V. Ex. subscrevo-me, cr.• att.• e ob.• - (Asss.) G. Chouffour. 

La Companhia Brazi'leira de Mineração a été fondée sons les auspices 
de Paris - cependant le Credit Fntnçais n'avait pas fai d'avances. Il suffit 
de lire les Statuts pour rendre compte que la Banque Hypóthécaire de Espí-
rito Santo, n'etait que baileresse; la direction appartenait au conseil com-
mercial à Paris. 

Son excellence Dr. Jeronymo de Souza Monteiro ne s'est pas immiscé 
d:ms la constitution de' la société qui paraissait ·utile à l'État, cn razon de 
ses richesses monazitiques. 
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Son excellenée fut invité par M. Charles Rau, mandataire de Paris, à 
entrer dans la direction d'unê affaire qui intéressait l'État. 

J'ignore si qua lq'un a reçu de l'argent pour la constitution; ce que 
jé sais c'est que le Dr. Jeronymo n'a rien reçu. 

La attitud du Dr. Jeronymo a été ce qu'ell ~ devait être·corrécte, cou-
,troise, rien de }Ylus et son concurs eclairé. - (Ass.) H. GatUne. 
~ - ·~- =- - _:..:~ . ~ ... ;j~~.. -... ~. 

•La Compagnie Progresso a été aidée par la Banque Hy.pothécaire de 
Espírito Santo, sur la demande dé Paris. Le Dr. Jeronymo est resté étranger 
à la constitution ·et n'a fait aucune démarche concernant l' operation. La 
Compagnie Progresso devait d'ailieurs donner les meilleurs resultats; la 
maladie, du Dr. Guanabara, ou tout autre motif ont empêchá de réussir une 
af.faire qui avait groupé des hommes de va'leur. - (Ass.) H. Gattine. 

Companhia Brazileira de Minas - Rio de .Janeiro, novembro de 1916. 
Illmo. Sr. Dr. Jeronymo Monteiro - Satisfazendo o seu pedido, venho 

declarar }Jor meio d-esta .que V. S. nunca recebeu desta companhia quantia 
alguma a titulo de <Jnalquer remuneração, a não ser os seus honorario!l de 
direetor, conforme' consta da escripturação. 

Accrescento que os honorarios dos ultimas mezes não lhe foram pagos. 
Póde V. S. fazer da }Jresente o uso que convier. De V. S. cr.• am.• 

c att.• Companhia Brazilcira de -Minaos. (Ass.) .Dr. G. Larute, Director. 
I 

T-ambem merece ser consignada a falsidade exarada na "Historia 
da Litteratura Espirito-Santense", por um espírito de alto valor intel-
lectual e de vasta cultura jurídica, - eertamente illudido em SU'a bôa 
fé por algum despeitado. Nessa obl'a "Hi·atoria da Litteratura EspÍTito-
Santense", do Dr. Affon.so Claudio, lê-se a fls. 549: 

"O rico filão dos emprestimos indecorosos e dos contra-tos de parceria 
· administrativa não menos immoraes, descoberto sob o -Governo Constituc-io-

na'l, não conhecc.mol-o nós os iniciadores do regimen, a despeito dos poderes 
que enfeixavamos em nossas mãos. 

Mais tarde foi que até presidentes de pequenos Estados, com o subsidio 
de 20 contos de réis annua-es, puderam, findo o quatriennio, subscrever 
acções de companhias de mineração, no ·valor de 100 contos! e o que maia 
é de notar - desfruct-am ainda hoje as bôas graças do Governo da Nação, 
emquanto nós outros purgamos no ostracismo a tr-emenda audacia do nosso 
culto á honestidade! ... " (fls. 549 fine.) 

.Sahido do Governo em . maio de 1912, subscre-vi cem accões da 
Companhia Brazilei.r-a de Mina.s, na " elevadíssima" importa~cia de 
de~ co)ltos de réis (as acções eram de cem mil réi·s cad·a uma) te ali-
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zando entradas d~ 10 %, de accôrdo com . a chamada de ~apitai, como 
se vê da acta da respectiva escúptura de {}Onstituição da dita Coiupa-

- nhia, publicada no Diarlío Official de 25 de setembro de 1912, folhas 
12.1663, aa columna. 

E' patente, pois, {) engan{), {) erro oo autor desse livro. A injus-
tiça, comettida por um espírito de tão elevada cultura terá causado 
impressão aos que ignoram a re.alidade dos facros, mas a verd:ade, ced'o 
OU t-arde EU'rge, e <i~s.sipa O erro, C{)IDO agora acontece. 

ÂCJui, nesta Oamara, se disse ! 

"Nem as senhoras escaparam das violentas re.presalias feitas pela oly-
garcbia. D. Joanna Passo.s, professora publica, é afastada do cargo sob 
accusação de libertina, e, apezar de solteira, põe de lado o pudor, appel'la 
para um exame medico. , . 

"•D. Joanna Passos, profundamente abalada, não tanto com a demissão 
injusta, m~s com a arguição perversa dos ~eus crueis verdugos, poz de 
lado o seÍt natural pudor de virgem e appellou para um recurso extremo: 
o eX;ame 1nedico." 

Esse realizou-se com todas as formalidades da lei vigente e o seu laudo, 
firmado p'or profissionaes insuspeitos ao Conde Jeronymo, representa a 
mais coàtp'leta, cabal defe~ da educadora injuriU!da, que, apezar 'llisso, não 
foi julgada digna de uma reparação merecida." (Diar. do Cong. de 8 de 
agosto de 1916, fls. 1.810, columna 1".) 

Não é verdade, conforme o documento seguinte: 

"A professora desta ultima localidade, D. Joanna Passos, não se con-
formando com a sua .dispensa, insufflada por indivíduos levianos e incen: 
satos que m endigam escandalõs e exploram incl).utos, levantou o seu pro-

- t esto contra o i nspector geral do ensino. 
-,Para que não pairem duvidas sobre a justiça que presidiu todo>s os 

meus actos, peço licença a V. Ex. para fazer. uma exposição fiei, clara e 
succinta de todos os factos que se relacionam com a dispensa da professora 
de Regencia. 

Tendo chegado ao meu conhecimento varias queixas contra o procedi-
mento da professora D. Joanna Passos, não só quanto ao cumprimento dos 
seus deveres como quanto á sua vida privada, rescolvi mandar o inspector 
escolar, Sr. Alberico Santos, que já havia dado cabal des'Cmpenho a com-
mi·ssões dessa natureza, á Regencia, verificar o fundamento d·as denuncias 
recebidas. 

Esse inspector, lá chegando, não encoutrou a professora no exercício 
das suas funcções, a·pezar de ser um dia lectivo, e indagundo das pessoas 
qualificadas do logar quanto á veracidad·c dos factos attr ibuidos á alludida 
professora, colheu seguras informações de que e'lla não dava aula havia 
já algum tempo, que vivia passeando e que por isso era d iminutíssima a 
frequencia dos alumnos nos raros dias em que comparecia á escola e bem 
assim que era muito suspeito o seu procedimento, visto como andava ás 
\'ezes só, outras vezeJS .acom·panhada de pessoas descla.ssificadas, por lo'gares 

. pouco frocJuentados, a horas avançadas, ' 
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Como a professol'a não esta'Va em gozo de licença, e em vista das infot. 
mações colhidas, o inspector julgou bem fundamentadas as queixas feita~ 
e n'este sentido dirigiu-me· o se·guinte officio: 

"Exmo. senhor. - Tendo regressado da viagem que emprehendi, acom-
panhado pelo professor de Cari<acica, Sr. João Pinto Machado, designado 
para auxiliar-me, cumpre-me levar ao conhecimento 'de V. Ex. que,. no 
desempenho das funcções inherentes ao cargo que occupo, inspeccionei a 
escola esta-be'lecida noã povoação Regencia, a qual é dirigida pela professora o: Joanua Passos. Chegado á povoação e precisamente nó momento em que 
deviam ser iniciados os trabalhos escolares, dirigi-me ao edifício em que 
ella .funcciona, não encontrall'dO vestígios siquer de observancia do horario 
estatuído por essa iuspectoria. Surprehendido pela falta, procurei conhecer 
as razões que levaram a professora .Passos a não cumprir estricta1pente os 
deveres do seu cargo e soube que não dava aula durante semanas inteira•s, 
ausentando-se com frequeucia da localidade, sem razão justificavel; que nã~ 
observava horario nem programma de ensino e que, em summa, el'a cen· 
suravel <a ~ua conducta privada. Essas accusações foram corroboradas pelas 
principaes pessoas do logar, que se comprometteram a dar pro•vas irrefuta-
vcis destes assertos. As1sim sendo, e deante de provas irrecusaveis, acredito 
que · é prejudicial a permanencia da referida professora no cargo que ora 
occupa, cargo que só pôde sel' exercido por preceptoras •sobre cuja correcção 
não paire a mais leve suspeita. Saudações. Exmo. •Sr. Ins.pector Geral do 
Ensino do Estado do Espírito Santo. - O inspect or escolar, ém commissão, 
Alberico Lyrió dos Santos." 

Em face dessas informações e da circumstancia de não ·poder a escola 
da Regencia ohter a frequencia média mínima de 16 alumnos exigida pela 
lei ·C não podendo por die motivo a professora r espectiv·a perceber os ven-

,cimentos do seu cargo, resolvi solicitar de V. Ex. a sua dispensa, em o que 
fui immediatamente attendido. 

A alludida professora, nã.o contente com a sua dispensa, procurou-me, 
afim de saber qual -a causa que a havia motivado, sendo cavalheirosamente 
attendida. 

Aconselhei-a que se justificasse ·das accusações, que lhe eram im}JU-
tadas, e prosegui dizendo-lhe que havia um meio de apagar in teiramente 
essa denuncia, c era pedindo aos paes de seus alumnos cartas que vie:;sem 
pa•tentear a falta de fundamento dessas accusações. 

E' claro que não se podia encontrar melhores provas de sua assidui-
dade e comportamento do que as offerecidas pelos paes dos proprios 
alumnos. -

Ao em ,-ez da professom acceitar os meus rawtWeis conselhos, sub-
metteu-se a um exame que, além de não ter valor nenhum perante a scien-
l'ia, uã-o vi·nha provar que ella fo"Sse cumpridora das seus deveres, bem 
como tivesse a indispensavel correcção moral e, valend.o-se d.a imprensa, 
com linguagem pouco delicada, atacou o meu acto, como ao inspector que 
foi designado }Jara proceder á syndicancia sobre os factos que lhe eram 
attribuidos. 

Como nesse a1•tigo ella se dizia victima de uma perseguição do inspector 
A1berico Santos, resolvi commissionar outro inspector, o Sr . . Archiminio 
i\Iattos, para abrir rigoroso inquerito, recomme.ndando-lhe o maximo escru-
pulo, afim de, verificada a procede1~cia, ou imp1·ocedencia das aecusações 
contra a professora, apm'ar-se o criterio com que o .primeiro inspector agiu 
no desempenho de 'sua commissão. 

O inspector ·Sr. Archiminio Mattos desempenhou-se perfeitamente da 
sua tommissão, trazendo o inquerito 9-e que resultou a prQva de tratar-se 
de uma professora relapsa e de má conducta; 
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Ficaram dest'arte plenamente justificados a lisura com que se con-

duziu o inspector Alberico Santos ' e a justiça do ach> pelo qual .foi dispen-
sa·da a professora D. Joanna ·Passos. 

Levo ainda ao conhecimento de V. Ex. que o meu antecessor no cargo 
de' Director da Instrucção Publica jâ havia recebido do delegado litterario 
da comarca de Santa Leopoldina, Dr. Paulo Julio de Mello, um pedido de 
dispensa da referida professora, nos termos seguintes: 

Delegacia da Instrucção Publica da comarca de Santa Leaopoldina, em 
27 de junho de 1908. - Reservado - lllmo. Exmo. Sr. Dr. Director da 
InstrucçãQ Publica do Estado. - Sobre o caso .noticiado pelo jornal Estado 
do Espírito Santo, a respeito da professora publica de Mangarahy, havia 
officiado ao fiscal escolar para informar-me e poder eu, pelos canaes com-
petentes, levar a V. Ex. o resultado do inquerito, quando fui surprehendido 
com a leitura de um affiçio que V. Ex., para engrandecimento e remode-
lamento da Instrucção Publica, dirigiu ao escrivão de orphãos ( !), pedindo 
informações, e em vista do qual julguei-me melindrado e apresentaria o 
meu pedi-do de demissão, si a confiança de que gozo não dimanasse directa-
mente do Estado, de quem recebi a nomeação. Felizmente, porém, V. Ex. 

· em data de 9 do corrente, por officio chegado ás minhas mãos a 18, pede-me 
as informações a respeito. 

Estas são, •que, tendo findado a licença, em cujo goso se achava Dona 
Joanna Passos, conforme communicou ao fiscal escolar, em 10 de 1naio, 
deixou-se ficar em Cariacica, não vindo reger a sua cadeira nem dar a menor 
satisfação. . 

Informado lambem estou pelo meu antecessor, pois entrei no exercJcJo 
do cargo em 21 de março, que a dita professora nunca teve alumnos bastan-
tes e que sobre sua condueta particular muito ha a desejar. 

Julgo, portanto, que deve -ser dispensa·da por abandono de emprego. 
Saude e fraternidade. - Paulo Julio de Mello, delegado de Instrucção. 
(Relatorio do Dr. Gomes Cardim, Director Geral do Ensino, em 1909, fls. 21 
a 25.) · 1 i · -1 

.Aqui se disse : 

"Duas outra's proJfessoras publicas, D.. Adelina Lyrio Mullu1o e D. Ar-
minda Lyrío dos Santos, a primeira com 29 annos e mezes de serviço, 
foram igualmente victimas im'belles sacri.fica·das á sanha feroz do torvo 
fidalgo do Vaticano . 

. . . D. Fanny Gonçalves, senhora de todos acatada e respeitada pelas 
suas peregrinas virtudes, tem, entretanto, a infelicidade de não ser catho-
lica romana, de pertencer â seita baptista. Esta senhora, afinal, a pedido 
do bispo, cahiu victima da intolerancia da olygarchia de batina, em uma 
remoção longínqua; depois rebaixaram-lhe a ca tegoria .para, por fim, pôl-a 
em ·disponibilidade, injustiça que só foi repar ada mais tarde .pelo Sr. Mar-
condes, depots de provas da sua idoneidade profissional e moral para o 
~argo." (Diar. Cong., 8 agosto, 1916, fls. 1.810, col. ,1• fine e eol. 2•.) 

'Não é' verdade o que ahi está, como o demonst ra o documento 
publica-do no Onreio da Manhã de 25 de abril de 1915 e t ranscripto 
no Dia:ri:o do · Ocngresso de 29 de setembro de 1916, a fls. 79 . col. 2a. 
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Aqui se disse : 

'·'Eram sem conta os crimes desse jaez e ainda nos lembra -que o 
Tenente Clet<J Lyrio, da policia local, passou pelo desgosto de se vêr casti-
gado injustamente, só porque, mandado em commissão ao sul do Estado 
a abrir inquerito sobre o hediondo assassinato de um infeliz arrancado á 
prisão {)nde se acolhera suppondo ficar mais garantido, apresentou relataria 
minucioso demonstrando-o com testemunhas incontestes a responsabi'lidade 
do pro.prio delegado de policia e de politicos influentes da l<Joolidade. 

O relataria mandou-o ·archivar o então chefe de policia, Dr. Lafayettc 
Valle, e o tenente nunca mais se pôde apr umar no seu lagar, até ser exone-
rado, accintosamente,.'' (Diar. do Cong., 8 de agosto de 1916, fls. 1. 80·9, 
eol, 1" pr.) 

Não é verdade. Prova-o o documento seguinte: 

. " •Certifoco, em virtude de ordem superior, quo, revendo o volume, sob 
o numero seis, de ordens do dia, · baixado pela Directoria de Segurunça 
Publicá do Estado, do commando do Corpo Militar de Policia, encontrei o 
seguinte: "Ordem . do dia numero trinta e quatro. FaÇ<J publico, }>ara conhe-
cimento do Corpo Militar de Policia e devida execução, a ·seguinte: Censura 
- Considerando que nomeei para o cargo de delegado de policia em com-
missão no municipio de S. José do Calçado, o Tenente do ·Corpo Militar de 
Policia, Sr. ·cleto Corrêa Lyrio, e que o mesmo allegou depois motivo de 
molestia pa·ra se recolher ao Corpo, •o que fez immediat.amente, apelJar de 
ordem terminante, em contrario, com o pretexto de motivos outros, aliás, 
não concordantes com aquelle, primeiramente allegado, e que não podem 
ser considerados acceitaveis, reprehendo o mesmo official pela f-alta com-
.mettida, dispenso-o do cargo de ajudante do .corpo Militar de Policia, e 
determino ao senhor commandante ·que dê execução a essa ordem do dia, 
na conformidade do disposto no artigo duzentos, numero tres, averbando-~e 
esta na conformidade do artigo duzentos e oito, todos do regulamento do 
Corpo ~lilitar de Policia. Chefia de P-olicia do Estado do Espírito Santo, 
vinte e quatro de maio ·de mil novecentos e dez. - O Chefe de Policia, 
l..afauette Rodrigues de Assis Valle." Era o que se continha a respeito, no 
citado volume, do que pura constar, eu, Wlademiro Corrêa de Jesus, pri-
meiro offidal designado pela Directoria da Segurança Publica, passei · a 
presente certidão, aos dezeseis dias do mez de outu'hro do anuo de mil nove-
centos e dezeseis. Victoria, dezeseis de outubro de mil n Óvecentos e dezeseis. 
- Wlademiro Corrêa de Jesus. Confere com o original. - João Barbosa; 
segundo official. Visto. - 'Ü primeiro official, servindo de secretario, Isidro 
de Aguiar." · ' · 

Aqui se affirmou : 
"O Sr. Jeronymo Monteir o, que era pal'ltidario da candida tura Cam-

pista e .que depois o foi da candidatura . Hermes, ao passar o Sr. Hermes 
pela Vict-oria, ein um banquete em que o champagne ta:lvez já contribuísse 
em grande parte para certas effusões pessoaes, beijou-lhe a mão, e, ao em-
barcar a comitiva do ex-Presidente da Republica naquelle porto, em uma 
lancha do Governo do Estado, · para bordo do navio do Lloyd, a virtuosa 
consorte do •Sr. Jeronymo 1Monteiro tentou tambem beijar a mão do Mare-
chal Hermes." (Diar. Cong., de 8. de agosto, 1916, fls. 1.806, 2• col. pr.) 
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Não é verdade. E para demonstrai-o basta dizer que absolutamente . 
não bebo. A minha saude é tão precaria que não o permitte. Durante 
o.s quatro aunos de , Governo, não _ingeri uma colher de champagne 
ou de vinho ou 'de cerveja ou de licôr. O Sr. Dr. Urbano dos Santos 
foi meu vi..<:,Ínho no banquete, ·ahi citado, e S. Ex. poderá dizer :ai houve 
da· min.ha parte a {)Sculação alludida. Entretanto, mesmo que tive·sse 
havido, era isso bem mais nobre do que cuspir em· mãos que me hou-
vessem erguido e dado posição. Com relação á allu.são, pouco educada, 
e tambem mentirosa, referente á minha , mUlher,. eu esperava que a 
delicadeza de sentimentos de qualquel' representante da Nação fo-ase 
sufficiente, para fazel-o respeitar um pouco mais o lar alheio. 

· O que parece, Sr. Presidente, é que o champagne espocou naquella 
occasião e veiu produzir effeito, anno.s depois, neste Pa_rlamento, nias 
não em mim, que não bebi uma só gotta ... 

Aqui se disse : 
,"Ha mesmo uma particularidade. Em um dos aposentos do palacio ·do 

Presidente do Estado existia uma galeria de sargentos, de tenentes, anspe-
çadas, -de marechaes e generaes. Perguntando .eu que galeria era aquella, 
soube que eram todos os antepássados ·do Marechal Hermes. Alli estavam 
todos. Era até, visfvehnente, um pelotão de parentes do Marechal Hermes, 
completamente uniformizados, no palacio em que o ex-Presidente tinha de 
se hospedar. 

·-Recordo-me de que, deante de um dos retratos, o ex-Presidente parou 
- não direi boquiaberto, pol'que S. Ex. nunca abria a bocca, nem inesmo 
quando falla:va, de dentes cerrados - mas parou, impressionado pela des_-
semelhança entre os seus parentes reaes e ·aqueUa figura, e ·perguntou qual 
era um determinado ·boneco que alli estava, que parente era aquelle. O Sr. Je-

. rouymo Monteiro não soube dizer, mas o facto é que affirmou <JUC todos 
a•qnelles calungas, soldados e o.f.ficiaes eram antepassados do Presidente' da 
Republica. (Diar. do Cong., 8 de agosto de 1916, fls. 1.805, col. 2•.) 

Não é verdade o que ahi está, como o demonstra o documeuto 
·.:eguinte: 

.Petropolis, novembro 20 de 1916 - Meu amigo Dr. Jeronymo Monteiro 
~ Tenho ·presente sua carta de ante-hontem, capeando a photographia, que 
devolvo, por mim rubricada no verso, em a qual se vêem a minha avó, 
D. -Rosa •Maria Paulina da Fonseca, e seus sete filhos que seguiram para a 
guerra do Paraguay, entre os quaes meu pae, o mais velho delles e que de 
seu nome proprio fez o sobrenome de · sua família, ramo que era da familia 
Fonseca. · 

Essa photographia é authentica e foi publicada por um jornal illustrado 
da época, creío que a Semana Illustrada. Perfeitamente igual tenho em 
quadro e am}Yliada, tem-na o Marechal Hermes, mimo com que V. Ex. o 
obsequiou quando de sua viagem ao Espírito Santo, cu:ios destinos V. Ex. 
então dignamente dirigia, gentil lembrança -de V. Ex. que muito sensibilizou 
ao Marechal. Podendo f.azer desta o uso que a V. Ex. convier, rogo acceit.ar 
a expressão dos sentimentos de profunda estima e distin-cta consideração; 
com que me subscrevo, De V. Ex., aff.• am.•, obr.• cr.• - (.\ss.) Fon:~eca 
Hermes.'' 
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E' pana causa1' ~ande admiraçã-o a ma1<1ade dos sentimentos de 
ce.r·tos indivíduos, que tão perversamente procuram explicar o proce-
dimento ·alheio ! Oe·J.iamente elles (os ·accusadores) seguem a regra de 
julgar os demais por si meemoa. E só deste modo se explica o ter-se-me 
attribnido a intenção de adular· o ex-Presidente da Republica, pelo 
facto de lhe offerecer a photographia das pessoas de sua respeitavel -
família, por oécasião de visitar elle a .Capital do meu Estado. Dando-se 
ao meu acto es-sa inte1"pretação, esqueceram-se os aggressores de que a 
verdadeirà intenção e "a unican que o determinou foi a de prestar 

.mais uma homenagem ao hospede illustre, qne, então, distinguia o 
Espírito Santo com a sua presença. Não era esse um acto extranhavl' ~ ; 
ao contrario, é elle da maior natUTalidade. 

Aqui se affirmou : 
"que a pedido do Presidente Penna, apoei a candidatura Campista, mas 
succumbindo elle, eu tive opportunidade de trahir, contemporizando matrei-
ramente, primeiro sem responder aos successivos appellos aqui do centro, 
e afinal, quando respondi, estava do lado da candida-tura <lo Sr. Marechal 
Hermes." (Diar. do Cong., de 8 de agosto de 1916, fls. 1.806, col. 1• fine.) 

Não é vePdade. O -sãudDso P residente Penna jámais me fallou em 
candidatttra á ma ·auccessão. Apenas, o Sr. Senador João Luiz, a pa.~
seio em Victoria, conversou a esse respeito, solicitando para essa ·can-
didatura o apoiD do nosso partido. Depois de fazer-lhe algumas pon·~e
rações, mostrando a inconveniencia da mesma para os nossos interesi:es 
políticos-regionaes, ·accedi aos desejoo -desfe S•anador, promettendo tra-
balhar, pal'a que fosse ella acceita, no Estado. 

Retirada essa candidatura, fiz outras combinações, ·antes de assen-
tada a indicação do Sr. Marechal H ennes. Sómente, com grande de-
mora e depois de avi,so e novos· entendimentos com alguns proceres da 
política, no momento, foi que me senti em condições de poder acceitar 
e apoiar a candidatura Hermes<. 

Da lealda·de com que procedi, poderão. dar attestado D meu parti-
cular amigo, Sr. Dr. Albuquerque Lins, então Presidente de .S'. P .aulo, 
o Sr. Dr. 1\figuel Calmon e o preclaro collega, Sr. Deputado Oincinato 
Braga, um dos ornamentos desta Oamara, pela sna brilhante inteUi-
gencia. Qualquer destes políticos, de alto prestigio e mui justo e mere-
cido conceito, no paíz, poderá affirmar, si houve algum procedimento 
menos con-ecto ou leal da minha parre. Ao Sr. Dr. Albuquerque Lins 
mandei o meu secretario particular, Sr. Dr. José Bernardino Alves 
Junior, expôr o -a·asumpto e 1-eceber a 1·esposta, que foi, .comD eu espe-
rava. digna, liberal e nobre, como nob1-e, liberal e digno é o caracter 
daquelle -conspícuo e eminen~e brazileiro. O mesmo posso dizer do 
Sr. Oipcinato Braga, cuja attitude distincta me .deixou, ainda uma 
vez, a impre~~'3ão agradavel, que sempre ti-re, de sua superioridad~ 
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moraL O meu .accusador, - si o entender , poderá inter"JXlllar a 
qualquer desses prestantea concidadãos, para· ganha1· a convicção de 
que foi sobremodo injusto com qu-em não conhece. A mesma falsidade 
existe na referenci,a feita á maneira por que procedi para oom o Sr. Se-
ua:doT Fl'aucisco S.alle.s, em 1913. AmigD pes·&Oal, ded·icado e sem condi-
ções dieSite eminente mineiro;, "sempre" me oonservei e espe1~ poder 
COllOOl'Var-me "semp1~ fiel a tudo() quanto interesse á su·a pessoa. Pela 
sua candidatura á successão do ST. Marechal Hermes, eu me pronun-
ciei, sem rebuços até á ultima hora, quando se verificou a ·aua incom-
patibilidade. Disto podem dal'- attestados os meus preclaros amigos 
Srs. Deputados Ribeil'o J unque·ira, Antero Botelho e Franci.sco Bres-
sane. 

:j ~~ ~ 

-' ' Aqui se diase que l).O Espírito Santo os collectores estaduaes se 
occupavam em arranjar capangas para o Governador, e; como dQ-
.cumentos dessa affirmação, foram apr~ntados os seguintes telegram-
mas, assignados por inimigos Tancorosoa e apaixonados da situação: 
"Alegre, 9 (de junho) - Francico Monteiro, collector estadual, está 
em Oarangola licenciado. Jagunços ordem Pr~sidente Marcondes colle-
ctoria abandonada. - Francisco Assis." "Santa Luzia Carangola, 14 
(junho) - Vicente Peixoto aqui, alliciando jagunços diaria 5$ para 
Alegre. - Florentino. (Diar. Cong. de 8 de agoato, 1916, fls. 1. 808, 
2a col.) 

Nã? é verdade o que ahi se consignou, como prov·am os docpmen-
tos segu1ntes: . 

Certifico em cumprimento do despacho do Exmo. · Sr. director deste 
departamento que, pelo decreto n. 26, ·de 19 de maio de 1913, foi o Sr. Fran-
cisco Monteiro da Silva nomeado para o cargo de coUector das rendas da 
villa do Alegre e tem exercido o referido cargo na séde da collectoria, sem 
interru.pção alguma até esta data. 

Para constar, eu, Alberto de Barros, chefe da Contabilidade da Dire-
ctoria de Finanças do Estado do Espírito Santo, passei a presente certidão 
que assigno. 

Contabilidade, 13 de outu~ro de 1916. - Alberto de Barros. - .Visto. 
·- Nestor Gomes, director interino das .Finanças. 

Ct;rt1fico, erri cumprimento do respeitavel despacho do Sr. Director de 
Fin-ançãs, que, pelo decreto n. 1.329, de 8 de janeiro de 1914, foi o ·Sr. Vi-
cente ·Peixoto de Mello nomeado para o cargo de fisca·l geral das · rendas do 
Estado, com diversas attribuições .além das que se seguem, de conformi-
dade com o decreto n. 1. 738, que deu regulamento aos diversos ramos de 
serviço da administração publica do Estado: "Visitar seguidamente todas 
as ·coliectorias e postos fiscaes, fi scalizando as suas rendas, examina ndo · 
cui·dadosamente todos os papeis, livros e escripturação, dandó com urbani-
dade e proveito pratico, as explicações necessarias aos collectores, de modo 
que a escripturação seja feita com todos os detalhes, precisão e uniformi-
dade, percorrendo para isso •todo <> Estado onde houver col'lecto-rias de ren-

, ~as, assim como as suas fronteiras com outros Estados, tantas vezes quantas 
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lhe forem designadas pela Directoria ·de Finanças." Em virtude do contrato 
feito entre o Estado e a Companhia de Estrada de Ferro Leopoldina, para a 
arrecadação de impostos, a acção do fiscal geral se estende até as estações 
da mesma companhia, especialmente as situadas nas fronteiras do Estado, 
por onde são exportados os productos estaduaes; pelo que dou em seguida 
os dizeres do of.ficio n. 188, de 14 de a·gosto de 1915, dirigido pelo Sr. Dire-
ctor de Finanças ao Dr. Superitendente da Companhia de Estrada de Ferro 
Leo.poldina." Illm. Sr. Dr. F. de Miranda Pinto, dignissimo repr~sentante da 
Leopoldina Railway & C. - Argolas - O portador deste é o Sr. Vicente 
Peixoto, fiscal geral das rendas do ·Estado, que a oserviço de inspecção da 
cobrança dos impostos procedida pelas estações dessa estrada de ferro, de 
accôrdo com o contrato firmado em 19 de outubro de 1914, com o Governo 
deste Estado, segue no trem de amanhã; venho por isso solicitar ·as neces-
sarias providencias no sentido de serem facultados ao alludido senhor todos 
os talões e demais papeis que se prendem aos impostos deste Estado nas 
estaçõe~ dessa companhia. Réitero a V. S. as minhas affectuosas saudações. 
- Ramiro de Barros, Director das Finanças. Certifico mais que o Estado 
mantinha uma collectoria de rendas na cidade de Cara ngola, Estado de 
Minas, installada pelo Sr. Vicente Peixoto de Mello, a qual foi extincta em 
virtude do contrato ifeito com a Companhia Leopoldina, para arrecadação 
de impostos, estando a cargo do mesmo senhor a fiscalização de todas as 
estações da fronteira, inclusive a ·de Carangola, por onde são exportados 
}H'oductos deste Estado. Para constar, eu, Alberto de Barros, · chefe da Con-
tabilidade da Directoria de Finan~as, passei a presente certidão, que assigno. 
Contabilidade, 13 de outubro de 1916. --'- Alberto de Barros. Visto. - Nestor . 
Gome~, ·director interino de Finanças. 

Por ess.es documentos, se verifica que o collector Francisco Mon-
teiro da Silva não f:e ausentou de su:a collectoria em Alegre, e que o 
Sr. Vicente Peixoto, - f i·acal geral das rendas -, tinha obrigação 
de percorrer todas ·as collectorias e estações da Estrada de Ferro Leo-
poldina, "inclusive a de Santa Luj?;ia do Oarangola", fiscalizando-as 
devidamente. Essª obrigação lhe incumbia, com mais forte razão, em 
uma época ano.rmal, como a que ·supportou o Espírito Santo, de ·março 
até agosto deilte- anno. 

Aqui se disse: 
" ·Foi: sob o seu domínio nefasto que cahiu, varado ·por bala, José Ber-

nardino, um pobre homem do povo, honesto, trabalhador e que apenas . tinha 
o defeito para aquelles escusos tempos de ser oppoosicionista. 

O hediondo assassínio, praticado em pléno dia c em uma das ruas mais 
frequentadas da Capital do Estado, encontrou uma autoridade zelosa, o 
Dr. Diogo Vasconcellos, que cumpriu estrictamente o seu dever. 

O matador, preso em .flagrante por essa autoridade, recolhido ao xadrez 
do posto policial e regularmente processado, algum tempo depois recebia 
do Governo Jeronymo a recompensa da sua extranha pervevsiqade, emquanto 
o Dr. Vasconcellos era diplomaticamente afastado do logar que dignificava 
e ia ensinar meninos em um coilegio particular no Cachoeira do !tape-
mirim. 

Cordolino (assim se chama o scelerado), procurado para a necessaria 
intimação, pelo official de jus.tiça ás ordens do juiz do crime, Dr. O'Reilly 
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de Souza, amigo, correligionario e parente do Copde Jeronymo, .Cordolino 
não foi encontrado na prisão - deram-lhe fuga com a mais flagrante e 
disfarçada parcialidade, ·deram-lhe passagem de trem para o Cachoeira do 
Itapemirim, deram-lhe, .finalmente, pousada e trabalho na ce'lebre fazenda 
Monte Líbano, onde viveu emquanto quiz." (Diar. do Cong., de 8 de agosto 
de 1916, fls. 1. 8Ó8, 2• col. fine e fls. 1. 809, col. pr.) 

E' falsa tod-a essa affirmação, como se vê do documen~o seguinte : 

"{;erti.fico e dou fé, em obediencia á portaria retro, que revendo os 
autos do summario crime, em que é autora a Justiça Publica e réo Cordo-
lino José da Silrva, delles consta, com relação aos itens constantes da n1esma 
portaria: 1 •, que Cordolino José da Silva foi denunciado pelo então Promo-
tor Targino Neves; 2", dos autos de inquerito policial nada consta sobre a 
prisão do dito Cordolino; 3•, dos autos consta, á fls. 25, ter sido o réo 
C::ordolino citad'O por edital, em virtude de estar foragido; 4•, que o réo Cor-
dolino foi pronunciado em data de 23 de julho de 1912; 5•, além do mandado 
de prisão, em consequeneia do despacho de pronuncia, foi ex·pedida preca-

- toria, para a prisão de Cordolino, ao Dr. Juiz de Direito de Cachoeiro do 
lta:pemirim, em data de 25 de julho de ·1912. E por nada mais me ter sido 
ordenado passo a presente certidão, em relaturio, que subscrevo e assigno, 
nesta cidade de Victoria, Capital do Estado do Espírito Santo, aos 16 di·as 
do mez de agosto de 1916. Eu, Arthur Cardoso de Oliveira, escrivão criminal, 
que escrevi e assigno. - Arthur Cardoso de Oliveira." 

Como se verifica desse documento, o réo não foi preso, por isso, 
"n'ão se lhe podia dar fuga". O processo se fez á su:a re·velia e, foragido 
como estava, só pôde _ser citado por edital, como o foi. 

Com o Sr. Dr. Diogo de Vasconcellos l.!l.anti v e e mantenho as 
melhoTes reiações. Esse ·distinctissimú collega passou-se pa1•a a cidade 
de Cachoeira do Itapemirim, por conveniencia de seus interesses, como 
se vê do documento seguinte: 

"Ouro Preto, 9 de novembro de 1916. 
Prezadissimo e eminente amigo Sr. Dr. Jeronymo Monteiro. - Atten-

ciosas saudaÇõ.es. 
Tenho o· gratissimo prazer de responder sua prezada carta, datada de 

ante-hontem: · 
1•, jâmais tive siquer desintelligencias com V. Ex.,. quanto mais attrictos 

de qualquer natureza, durante ·minha permanencia e1~ Victoria. Ao contra-
rio, ,foram sempre cordialissimas as attenções por V. Ex. a mim dispen-
sadas nos cargos officiaes ·que exerci com ·maxima independencia e liberdade 
-de acção, -provn da captivan te con,sideração que procurei sempre sinceramente 
corresponder, por ser espontanea da parte de V. Ex., para ·quem não fui · 
recommendado por nenhum chefe político deste Estado (de Minas) ou de 
qualquer parte; 

2•, a minha passagem para o Collegio de Cachoeiro do Itapemirim foi 
devida exclusivamente ás minhas pessoaes conveniencias, que fiz sentir ao 



-453-

meu saudosissiruo amigo e bemfeitor, D. Fernando, não tendo ha'Vido scien-
cia .quanto mais intervenção directa ou indirecta de V. Ex. 

Posso affirmar ·que V. Ex. só teve della conhecimento depois de resol-
vida,' com tanta rapidez de tudo tratei e consegui para levar a eff.eito. 

<Póde V. Ex. fazer uso desta como lhe convier. 
Sempre de V. Ex., amigo grato e attento admirador - F. Diogo P. de 

l'asconcellos." 

Aqui se disse ainda: 
"Uma faixa de terra que desde tempos immemoriaes estava aberta ao 

transito publico, •que era jâ rua, descobriu u Bispo Fernando que a.nnos 
remotos pertencera ao Convento dos Franciscanos. 

"•Pois o Governo pagou pela mesma 50:000$000. Operarias da Mitra, 
que construíram o asylo a que me referi, recebiam 'O seu salario do The-
souro Estadual e este jâ pa-gara a pintura do antigo palacio do bispado, que 
era a mesma, logo na fachada que a do ·Palacio presidencial." (Diar. do 
Cong., de 8 de agosto de 1-916, fls. ~. 805, col. 1•.) 

E' fal.so todo esse allegad-o. 
,Jámal.s· ó Governo do Estado pagou tal somma, ou qualquer outra, 

ao bilapado por alguma faixa de ten·as; como o demonstram os d<J-
cument?s seguintes: · 

"Certifico -que, revendo os livros e escripturas existentes nessa secção do 
Contencioso, delies nada consta com relação â compra de uma faixa de um 
terreno pertencente ao Convento de S. Francisco desta cida.de. Eu, Francisco 
de •Paula Bandeira Chagas, 1" o.f.ficial da Directoria de Finanças; servindo na 
secção do .contencioso, passei a presente certidão aos vinte dias do . mez 
de abril de 1915. Victoria, 20 de abril de 1915. - Americo Coelho. Entre-
gue-se, mediante recibo. - Ramiro de Barros." 

"IExmo. Sr. Dr. Presidente do Estado - Peço a V. Ex. se digne ordenar 
que a Directoria de Finanças certifique junto desta de modo que ·faça fé 
e depois de verificados os Hvros de escrip.tu ração da mesma Directoria, o 
seguinte: 

O Governo do Estado pagou no periodo de 23 de maio de 1908 a 23 
de maio de 1912 a quantia de 50 contos de réis ou qualquer outra quanti a 
ao bispado ou ao Sr. Bispo do Espírito Santo, por effeito de compl'la ou 
expropriação de algum terreno sito na Capital do Estado? 

Em caso ruf.firmativo quando, qual o terreno, qual a quantia e qual a 
;ransacção. 

Hio de Janeiro, 6 de outubro de 1916. - Jeronymo de Souza Mon-
teiro." 

"Certifico que nos livros de escripturação dos negocias do Estado do 
Espírito Santo, a meu cargo, não consta pagamento algum feito ao Bispado 
do 'Estado do Espírito Santo e nem ao Exmo. Sr. D. Fernando de Souza Mon-
teiro, ·proveniente de compra de terrenos nesta Capital, ou desapropriação 
por parte do Estado, durante os annos de 1908 a 1912. Para con~tar, eu, 
Albertq . de Barr'os, chefe da Contabilidade da Directoria de Finanças do 
Estado do Espírito Santo, passei a presente certidão, que aSsigno. Contabi-
lidaite, 13 de otttubro de 1916.- Alberto de Barros. Visto.- Nestor Gomes." 
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.Aqui se disBe : 
"A violencia chegou ao cumulo que nos apresenta uma carta, publicada 

no Imparcial, · e dirigida ao Sr: João Luiz Alves. · 
O Capitão H.amiro, que nos apparece, na carta dirigida ao Sr. João Luiz 

. Alves, pelo Sr. José tD01ningos dos Santos, datada de Affonso Claudio, em 
janeiro de 191·6, daqui a pouco a Camara vae saber de algumas de suas 
façanhas. , 

Segue-se a transcripção de uma carta de José Domingos dos Santos, 
attribuindo a esse of.ficial a .autoria de indignos e barbaros attentados. 
(Diar. do Cong., de 8 de agosto de 1916, fls. l.Bll, 2• co'l.) 

Aind·a essa hiatoria é falsa, como se vê do documento seguinte, fir-
mado por um filho e um sobrinho de José Domingos dos Santos, " dito" 
·autor daquella alludida carta: 

"tMeus primos e amigos Agenor Gomes dos Santos e Placidino Oliveira 
Sabendo que a imprensa do Rio de Janeiro publico\1 uma carta, na qual 

dizia~se que a força sob o commando do Capitão H.amiro Martins, quando 
em diligencia, ef.fectuou a prisão de seu pai e meu tio,- José Domingos dos 
Santos, mandando os seus soldados em presença do dito meu tio "passar" 
dull's irmãs suas, desvirginando-.as e como penso ser isso exploração, certo 
que seu pai e meu tio tal carta não escreveu, portanto, em honra de suas 
irmãs, de seus pais e de nossa familia e da dignidade do Capitão H.amiro 
Martins, peço-te resposta ao pé desta, si é ou não verdade desse jornal. 
Do seu primo e amigo. - Wladelino de Souza. 15 de julho de 1916. 

Em virtude da carta supra, temos a dizer que a força commandada pelo 
Capitão H.amiro A'lfredo Martins respeitou nossa casa e o pudor da familia, 
cumprindo sómente o seu dever. E por isso póde o mesmo Capitão H.amiro 
fazer desta o uso que lhe convier, .visto ser inverdade do jornal onde tal 
noticia .foi publicada. Affonso Claudio, 15 de julho de 1916. - Agen-or 
Gomes dos Santos. --'- Placidino de Oliveira. (Firmas reconhecidas pelo ta-
bellião Geraldino P. de Aguiar.) 

Aqui se disEe : 
"As mais largas subvenções, por meios indirectos, eram concedidas ao 

bispado dirigido por um irmão do Presidente daquelle tempo. Uma igreja 
que pertenceu ao Estado, e que era a capella imperial no tempo da Monar-
chia, passando, na H.epublica, para o Estado do Espírito Santo, por não 
ter o Governo Provisorio necessidade della, o Sr. Muniz .Freire confiou ao 
blspo, antecessor de D. Fernando, para tratar do templo, porque o Estado 
não se podia encarregar diss·o; foi eomprada depois pelo proprio Estado, 
que era o seu proprietario, ao bispado, por uma grande quantia. • 

... E sendo dependencia do palacio . 

. . . Para isso convocou-se uma reunião dos proceres do partido (eu 
ainda fazia parte do partido situacionista do Espírito Santo) , de Senadores 
e Deputados Federaes, Deputados Estaduaes, chefes de repartições, reunião 
a que esteve pr.e.sente o meu .amigo .Sr. Engenheiro Augusto H.amos. Proposta a 
questão todos deram a opinião solicitada e todos acharam muito bom, excel-
lente negocio, a compra da igreja para adaptal-.a a uma das repartições 
publicas." (Di ar. do Cong., de 23 de julho de 1916, fls. 1. 327, col. 1".) 
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Acrescentou-se que: 
";Essa igreja, dependenciá do palacio do Governo e constituindo com 

eUe bens confiscados aos jesuítas arrolados nos livros de tombos da Dele-
gacia Fiscal, como propriedade, outr'ora, do Governo Federal, foi vendida 
ao Estado por importancia, dizem, superior a 200:000$000 ... (Diar. do 

_Cong., de 8 de agosto de 1916, fls. 1.805, .1• col.) 

E' uma longa falsidade o que ahi está. O meu Governo jámais 
fez subvenção .de qu:alquer natureza ao Bispado, directa ou indirecta-
mente. O que fiz, qualque.~.• homem de bem e de bôa_ consciencia faria. 
Eespeitei, acatei e garanti se_mpre os direitoa da Mitra, entregando-
se o que em "sã· consciencia" reconhecia pertencer-lhe e recusand:o o 
que ·a lei lhe negava. Nessa conducta, eu jámais me -pTeoccupei com 
<> facto de achar-se na Cathedra Episcopal da minha terra um parente 
proximo e, ao mesmo tempo, um amigo a quem sempre me devotei 
extremamente. P rocurei executar ·a lei e praticar a justiça. Foi por 
isao que, rendo em .dezembro de 1908 opposto véto á lei do Congresso, 
mandando dar 20 cóntos ao Bispado para concertos e reparos do Con-
vento de Nossa S'enhora da Penha, como se vê do documento que vou 
lêr aqui, em 1910 eu não tinhã duvida em desapropriar a igreja de 
S. Thia·go, ou Oapella Imperial, e mais tarde eu não vacillava em 
indemnizar ao Bispado pela destruição da igreja de Araguaya, destrui-
ção feita por empregados do Estado, no anno .de 1898. Era <> reconhe-
cimento dos direitoa da Diocese nestes dous casos e o impedimento 
legal de servil-a na primeira hypothese. Era o jus .surn cuiqu;13J tri-
btU.ere que imperava, fosse quem fosse o chefe da Igreja Espirito-San-
tense. Procedi de animD des-prevenido, despreoccupado, sem examinar 
a quem podiam interessa-r oa acros da autoridade, por mim repre-
sentada. 

E ssas e·xplicações, claras e incisivas, devem bem orientar os espi-
ritoo des-apaixonados, esclarecendo-oa da veracidade dos factos e le-
vand,o-o.s á convicção se·gura da verdade. Os mystificadores ficarão, 
deste mGdo, confundidos, sinão envergonhados dos indecentes récursoa 
·de que -se serviram para calumniar injustamente aqu'ellea, auj{)s actos 
lhes provocaram, em tempo, tantos e tão caloroso.:; applausos. 

Eis o véto a que me· referi : 

"Certifico, de ordem superior, que, revendo no archivo desta directoria 
a collecção do Diario da Manhã, em que são publicados os actos do Governo 
do Estado, nella encontrei o jornal de primeiro de dezembrQ de mil nove-
centos e oito, de numero trezentos e setenta e dous, em que está publicada 
a lei do Congres~o LegislatiiVo, sob numero trinta, de vinte. de ·novembro 
do referido •anno, do -teôr seguinte: - lei numero trinta - O Congresso 
Legislativo do Estado do Espirito Santo, usando das attribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo quarenta da Constituição Estadual, tendo adaptado 
a -presente lei numero trinta, que autoriza o Presidente do Estado a dar 
um auxilio até vinte contos de réis ao convento da Penha, resolve enviai-a 
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ao Excellentü;simo Senhor Doutor Presidente do Estado para doar-lhe exe-
cução. O Congresso Legisiativo do Estado do Espírito Santo decreta: ·Artigo 
un"ico. Fica o Presidente do Estado autorizado a dar a quem de direito um 
auxilio até a quantia de vinte contos de réis para a restauração do edifício 
do Convento de Nossa Senhora da Penha, no município da cid~de do Espí-
rito Santo. Paço do Congresso Legislativo do Estado do Espírito .Santo, em 
vinte de novembro de mil novecentos e oi:to. - Paulo .Julio de Mello, Presi-
dente. - Virgilio Francisco da Silva, Primeiro Secretario.- Co nego João Co-
chard. Deixo de cumprir o disposto no artigo quarenta do no:;so texto con-
stitucional, não da.ndo execução á presente lei e della .faÇo devolução a 
esse ülustrado Congresso, nos termos do artigo quarenta e um, in fine, da 
mesma Constituição, por motivos ponderosos e relevantes que não devem 
passar despercebidos aos dignos senhores legisladores. Essa lei consigna 
urna contribuição por parte do Estado destinada á conservação e reparos do 
rnagestoso monumento Convento de Nossa Senhora da Penha, sito á entrada 
do nosso porto. Edifício verdadeiramente admiravel é elle digno . sem duvida 
de cuidados que evitem a sua ruína, o seu desapparecimento e que o con-
servem ao mesmo tetnpo como attestado do grande esforço, diligencia tenaz 
e trabalho dos nossos maiores em urna época de dif.ficuldades de toda a 
oritern. E' nobre e confortante todo o movimento favoravel á idéa patri.otica 
de conservar o surnptuoso santuario; silencioso e tranquillo tabernacu·lo da 
fé, onde respeitaveis sacerdotes, que tantos beneficios fizeram á nossá terra, 
souberam nos legar proveitosas lições do rquanto podem a persisteÍÍ.cia, a 
virtude, o trabalho e a honra em acção conjunta. Esse mo<vimento, .porém, 
não deve ter a tutela, a protecção do Estado. O monumento grandioso de 
que se trata é um proprio ecclesiastico fundado por erneritos ministros da 
respeitavel religião catholica e até hoje applicado exclusivamente ao culto 
e propagação dessa religião. Tem· sido administrado sempre pe'lo poder 
ecclesiastico, sem a mini ma . inte1ferencia .do poder civil; ao Estado não 
presta elle outros serviços além dos que resultam do conforto e alento que 
proporcionam aos espíritos alheios as normas e disciplinas catholicas e da 
affirmação permanente, por entre as gerações que se succedem, do grande 
vigor da fé catholica e da energia diligente de nossos antepassados. 

Não póde, pois, o erario publico contribuir para o serViço de sua con-
servação, sem desrespeito ao dispositivo da Consti tuição de dons de ma i o 
de mil oitocentos e noventa e dous, o qual, de modo expresso e taxativo, 
assim -preceitua no artigo dez: "será livre o exercício de qualquer culto, 
desde que não offenda a moral, os costumes e a ordem publica. O Esta.do 
reconhece <Jue a religião é base de to·da a existeucia social, mas não inter-
vii1á de modo algum na propaganda de nenhuma fé, assegurando a todas 
a maxima liberdade". E' essa, aliás, uma reproducção do principio contido 
no artigo setenta e dons, paragrapho setimo, da Constituição Federal, que 
dispõe: "nenhum culto ou igreja gozai'á de subvenção of·ficial nem terá 
relações de dependencia ou illiança com o Governo da União ou dos Esta-
dos." ·Guardas da Constituição, como sois (artigo quarenta· e tres, paragra-
pho setimo), não deveis deixar em olvido as normas nella estabelecidas e 
muito menos proceder de modo que a critica justa e imparcial encontre pro-
cedencia para argumentações que concluem por uma legitima censura de 
vossos actos. As razões de ser o proprio, em questão, um monumento gran-
dioso, seguro .attestado do .grande esforço ·e profícuo trabalho dos nossos 
antigos, são bastante fortes para despertarem .a iniciativa particular de todos 
nós catholicos, incitan do-n os a cercar o chefe espiritual de auxilios na 
medida ·de nossas forças, para alcançarmos o objectivo collimado. A obser-
vação de que a religião catholica, sendo a da quasi totalidade dos espi,rito-
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santenses, deve ser favorecida pelo Estado, é improcedente. Quando foi 
discutida, votada e promulgada a nossa Constituição, era certamente no 
Espírito Santo o mesmo ou maior o numero de catholicos (quasi totalidade) 
e, ainda assim, essa maioria grandíssima incluiu nas bases geraes e funda-
mentaes de sua orgànização social a ind·ependencia dos poderes ecclesiastico 
e civil, e a separação inteira de suas economias. E' possível que tenha sido 
esse um acto peculiar do legislador constituinte, ao qual o povo jámais 
tenha emprestado o seu "placet". Assim como é tambem presumível que 
tenha sido elle um acto de longanimidade para com as minorias e de con-
fiança na crença ·da maioria. Não cabe aqui a discussão. Limito-me a accei-
tar o facto consummado e prestar respeito ao preceito claro e taxativo da 
referida Constituição. Catholico, como felizmente sempre fui e sou, respeito 
com religioso acatamento as normas da Igreja e cumpro com capricho as 
leis do meu paiz. Sem descobrir incompatibilidades entre esses sentimentos, 
que são sinceros, e os deveres de Chefe de Estado, faço-os publicas, afim 
de deixar patente que o presente uéto nada mais repres·enta do ·que o sim-
ples e incommodo cumprimento desse dever. Fareis, Srs. Deputados, o que 
melhor e mais acertado fôr, inspirando-vos na vasta Hlustração de vos5os 
espíritos. Victoria, novembro de mil novecento5 e oito.- Jeronymo de Souza 
Monteiro, Presidente "do Estado." E, por nadà mais constar, eu, Aurino 
Quintaes, segundo official da Directoria do Interior e Justiça, passei, fiel-
mente, a presente certidão aos quatorze dias do mez de novembro de mil 
novecentos e dezeseis. - Aurino Quintaes. Confere. - Manoel Pinheiro do.s 
Santos, auxiliar interino. Visto. - Arabello Lellis Horta, director interino. 
(Firmas reconhecidas pelo tabellião interino, C. Lopes.) 

Quem se soccorria de meios indirectos para conceder ao Bispado 
largas subvenções, como diz o De-putado accusador, nã-o perderia esse 
commodo ensejo para dar mai;;; uma subvenção, a·cobertado, como 
estava, com a responsabilidade do Cong-resso Legislativo. Se não se 
utilizoU' dessa' opportunidade. por que havia de-· ir buscar caminhos 
escusos e iregulares que o leva-asem ao mesmo fim~ Como comprehen-
der-se que tae-s favores ~.e fizes.sem illep:almente, quando por um pro-
cess-o no·rmal, como e.sse, - de uma lei do Congresso Legi.slativo -, 
elles não foram feitos~ 

Além de mais, si o pensamento era, como dizem os censores, amd-
liar o Bispa:do. esse;;; auxilias podiam ser feitos nessa mesma lei votada. 
consignando-se uma verba ·de 100 ou 200 conto'a de r1éis em vez de 20, 
como se fez. · 

Oomprehe·nde-se logo e claramente ·quanto é falsa essa accusação. 
Não é verdade o que dizem os accusadores repetidamente, iato é, 

1ue a il~reja de .S. Thiago ou Oapella Lmperial, estivesEe ·ar rolada no 
livro To~bo, como proprio nacional, conforme prova o documento 
~eguinte: 

Victoria, 20 de novembro de 1916. - Dr. Jeronymo Mol).teiro. Saudações 
muito cordiaes . 

.Respondendo á sua ultima carta, a.ffirmo-lhe que d~ livro tombo da 
Delegacia Fiscal não consta o arrolamento do immovel "Igreja S. Thiago", 
sito no largo Pedro Palacios, ao lado do palacio do Governo do Estado, nesta 
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Capital, entre os Ilropris nacionaes. Assim affirmo, de sciencia propria, 
porque, ainda em vida do saudoso D. Fernando Monteiro e a pedido delle, 
tive ensejo de mandar verificar isto na Delegacia Fiscal aqui, e apurar 
o que acabo de dizer. Do amigo attento. - (Ass.) João Manoel de Car-
valho." 

Do mesmo modo é falso que o Governo Federal e o do Estado 
reconhecessem essa igreja -como proprio naciona1, ou estadual, con-
forme attestam os -documentos seguintes: 

"Victoria, 15 de novembro de 1916 • 
. Exmo . .Sr. Dr. J eronymo .Monteiro. - Saudações attenciosas. 
Affirmamos que o bispado recebeu até 1910 o aluguel mensal de 100$ 

pago ope_lo Districto Telegraphico, por ordem do Governo Federal, ao Sr. Dom 
Fernando Monteiro, representado pelo seu secretario, a titulo 'de alu-guel da 
torre direita da igreja S. Thiago, occupada pelo Semaphoro. 

Fazemos esta a1ifirmação por termos visto mais de uma vez - recibos 
desses alugueis. Póde usar desta declaração como entender. Dos amigos 
attentos - Francisco Schwab Filho.- João Manoel de Carvalho." 

Campinas, 10 de a•bril de 1916. 
"'Prezado amigo senhor doutor J eronymo Monteiro. - Recebi o officio 

de V. Ex., de 2 do passado, no qual me pede resposta a alguns quesitos 
referentes ás igrejas de S. Thiago, ou do Collegio, de Victoria. 

Com muito gosto satiSifaço esse pedido de V. Ex. 
Quando tomei posse da Diocese do Espírito Santo, esta tinha em seu 

poder sómente o corpo e uma .das sacristias da referida igreja de S. Thiago, 
ou do Collegio, situada ao lado esquerdo do- palacio do Governo, na praça 
Pedro P·a'lacios. As tribunas estavam occupadas pela Repartição dle Terras, 
uma outra sacristia pela bibl iotheca publica e a torre pelo Semaphoro. 
O -Governo, porém, reconhecendo os direitos da Diocese sobre toda a igreja, 
garantiu-me que, logo que pudesse, a desoccuparia, e me entregaria toda. 
Eu, então, para maior. garantia, criei, com séde na iogreja em questão, a 
parochia de S. Thiago, á qual ficou pertencendo a Capital do Estado. 

Durante a minha permanencia, como bispo do •Estado do Espírito Santo, 
sempre desejei entrar em accôrdo, a este respeito, com o Governo Estadual. 
'Ao sahir, entretanto, tudo estava como acima fica dito. Mais tarde soube 
que pelo mesmo Governo foi desapropriada pela quantia de 80:000$000. 

A meu vêr o Governo nada perdeu nessa desapropriação, ao contrario, 
lucrou, pois se tratava de um predio solidamente construido, em optima 
collocação, junto ao palacio, no centro da cidade. 

Passo agora a responder cada quesito do referido officio de V. Ex.: 
•Ao 1.~ Si a igreja estava na posse da diocese? Vide acima. 
Ao 2.• Em caso n egativo, como obte've a posse? Prejudicado. 
Ao 3.• Si eu me baseva em ddcumento? Não havia documento a'lgum 

relativo, segundo me constava. Entretanto, o Governo reconhecia, como 
ficou dito acima, os direitos d·a diocese á .posse do proprio em questão. 
Prova-o o ter-me garantido que, logo que pudesse, restituir.me-hia as partes 
occupadas em serviço publico; 

Ao 4.• Quaes esses documentos? Prejudicado; 
Ao ·5.• Este acato les-ou o Estado? A meu vêr o Governo do Estado não 

ficou lesado, reconhecendo os direi tos da diocese, no caso em questão. Fez 
apenas um acto de justiça; 

Ao 6.• Si foi excessivo o preço? :Respondo negativamente. Vide o que 
disse acima; 
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Ao 7.• Si tenho mais ·alguma cousa a dizer? Respondo negativamente; 
Ao 8.• PÍ·ejudicado, porque nada mais tenho a declarar. 
Eis, prezado senhor d(mtor, o que tenho a responder a V. Ex., de quem 

me confesso, -com eleva:da .estima e consideração, servo e amigo - (Asll.) 
Nery, bispo de Campinas." 

Quem paga alu·guel de uma casa não se julga proprietario della, 
à'O mesm<J m<J.do que não .se acredita senhor de uma propriedade, quem 
attende á solicitação de terceiro e a este entrega a posse dessa proprie-
dade, sem protesto ou reparo. . . · 

Foi, como se vê, <J que se pa•asou com essa igreja. De onde se 
conclue facilmente que não dis,eram a verdade os Deputados accusa-
dores. . · · 

Quanto ao commentario feito .sobre o acto de desapropnação dessa 
igreja, vê-se bem -que oQ accusador. elle proprio, se encarregou de jus-
tificai-o, dizend·o que em uma reuniã<J bem numerosa e da qual fizeram 

·parte peasoas distinctas e de reaponsabilidade, como são os Srs. Depu-
tados Federaes e Estaduaes, os Senadorea Fe~eraes e o digno engenheiro 
Auguseo Ramos, "fod$ concordaram e ach.aram bo'm e eoxellente ne-
gocio "a c-ompra", (ou melhor, a des'apropri.açâXJ), "da 'igreja", paJra 
aiklptal-a pa;ra ?'epartü;fto pub1ioa". sr todos esses homens idoneos, 
capazes e de respons·abilidade. "acharam bom e excellente negocio es.s·a 
"operação", por que havia o Pre.sidente do Estado de deixar de fazel-o ~ 
S6menre porque um Deputado (o•r.a accusad:Or), não a ·approvava~ 
Não era razoavel. Mais natural foi o que se fez, acatar a opinião dos 
demais preopinantes, 'que ei"aiQ. muitos e que certamente se manifusta-
ram de bôa fé e conscientemente, d() que -seguir o parecer de um só 
delles, por muito "illustre parlamentar", por muito fi,Otavell, eminel/'l,te 
e con.spicu.ol cidadiio que foase. 

Aqui se disse : 

"Ope1•arios da Mitra que construíram o asylo a que me referi recebiam 
·o seu salario do Thesouro Estadual e este já pagam a pintura do antigo 
palacio do bispado, ·que era a mesma, logo na fachada, que a do palacio 
gCfVernamental." (Diar. do Cong., de 8 de agosto de 1916, fis. 1. 805, co!. 1•.) 

Não é verdade. como o demonstra o "item" decimo segundo, 
constante do d<lcumento n. 8, publicado no Oorrmo da Manltã, de 25 
de abril de 1915, e transcripto no Diario ifiJ OfÁn,gresso, de 20 de setem-
bro ultimo. 

Ahi se lê a fls. 78 do Dia. do Cong. de 20 de setembro citado, co!. 2 pr.: 
item 12 - Houve algum pagamento feito pelo Thesouro do· Estado a ope-
rarias empregados da Mitra, Resposta: a fls. 79, col. 1" pr.: ao item 12 -
não consta despeza alguma &fe.ctuada por esta repartição (Directoria das 
Finanças do Estado), com os operarias da Mitrl\." - Ramíro de Barros, 
Direct~r {las Finanças, 
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E', porém, verdade que o Governo auxiliou, qilanto pôde, a recon-
strucção do Oollegio N·ossa Senhora Auxiliadora e a fundação do 
Asylo Coração de J esus, como se vê dos documentos que vou·lêr. 

!Entretanto, que mal, que prejuizo póde ter advindo, para a com-
munhão eapirito-santense·, desse pequeno onus para os seus cofres, 
auxiliando duas instituições, que tantos beneficios haviam de derra-
mar, como o vão fazendo, incessantemente, em todo o tenitorio capi-
ehaba ~ E' a~ para lastimar-se que fosse tão pequeno este auxilio. 
Pelos documentos que leio agora, póde-se vêr'te ·bem apreciar tambem 
quanto teem sido. uteis aoa filhos do Espírito Santo o collegio e o 
asylo, ahi citados, sob a direcção das heroínas e humanitarias irmãs 
de S. Vicente de Paula e sob a superintendencia do Sr. Bispo Dio-
ce.sano. 

Eil-os: 

.Rio de Janeiro, 20 de março de 1916.- Exma. Irmã Supel'iora - Sando 
mui respeitosamente a V. Ex. e faço votos pela su·a felic idade ·pessoal e 
pela constante prosperi-dade desse conceituado e'Stabelecimento, sob sua 
intelligente e zelosa direcção. Venho merecer de V. Ex. a gentileza de, junto 
a este, responder ·aos itens seguintes: a) Quantas alumnas internas podia 
agasalhar o "Collegio Auxiliadora" antes da reforma nelle feit·a no anuo 
de 1909? b) Qual era a frequencia média •até eS!sa data? c) Qual tem sido 
a frequencia média depois das reformas e dos melhoramentos então feitos? 
d) Em que consistiram essas I'eformas? e) Qual o auxilio que prestou o 
Governo do Estado para levar a effeito esse serviço? f) Além do concurso 
of.ficial do Presidente do Estado recebeu o Co'llegio Ml!-ria Auxiliadora algum 
auxilio de minha parte? g) Quantas alumnas têm ahi concluído o cm•so e 
recebido o diploma de· pr01fes·soras normalistas, depois das reformas? 
h) Quantas alumnas concluíram o curso e receb eram o diploma de nor-
malista-s antes das reformas? i) Desde quando estã f undado esse collegio? 
Agradecendo a a t tenciosa re·sposta de V. Ex., faço vot os pela prosperidade 
desse utilissimo estabe·lecimento e apresento sau dações re·speitosas. A' Exma. 
Irmã Maria Horta, M. D. Superiora do Collegio " ·.Maria A uxili adora ". -
(Ass.) J. Monteiro. 

Rio de Jal).eiro·, 20 Ide março de J.9Hi. - Exma. Irmã Superiora. - Junto 
deste, e do modo· que faça .tfé, rogo a V. Ex. ·se digne responder os itens 
seguill'tes: a) Quando foi d'undado esse a·syJ.o? b) Qual o auxílio prestado 
pelo Governo do \Estado pará a sua fundaçã·o e manutenção, e .quando foi . 
dado esse auxil-io? c) Além Ido 'auxili.o :offid a>l do Presidente e do Governo 
do Estad·o, recebeu de mim algum concurso ou auxilio? d) Quanta·s meni-
nas recebem aga-salho, iu.strucção e protecção nesse estabelecimento -de cari-
dade? e) Antes da .fundaçã·o do asylo, recebia V. Ex. ·pedidos de agasalho no 
Collegio "Maria Auxiliadora" lj)ara meninas pobres? .Agrad.ecendo a V. Ex., 
apresento protestos mui sinceros de respeito e alta estima. A' Exma. Irmã 
Maria Horta, M. D. Superiora do Asylo Coração de Jesus. - (Ass.) J. Mon-
teiro. 

"Victori.a, 25 de abril de 1916. - Exmp. Sr. Dr. Jeronymo de Souza 
Monteiro. - Tenho a honra de responder ()S prezados officios de V. Ex., 
datados de 20 de março proximo passado e, muito desvanecida, agradeço. 
reiTibuindo, com ·profundo ·respeito, os votos que 'se digna fazer por minha: 
felicidade pessoal, assim como •pela prosperidade -do Collegio. Passo a· r~s-
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ponder mais aos- -itens que me pediu, com relação a•o Collegio ·de "Nossa 
Selllhor.a Auxilirudora": a) antes das reforma·s, o .collegio podia abrigar ape-
nas umas 25 alumnas; b) a frequencia média era de 14 internas e 66 exter-
nas; c) d~pois dos mêlhoramentos e das ref.ormas por qu~ passou, õ collegio 
tem ·prosperado sempre, podendo ·provar a frequencia que ·augmenta de anno 
a ·anno, .a•s.sim: em 1910 frequentaram 19 internas e 115 externas: em 1911 
frequentaram 59 internas e 133 externas; em 1912 frequentaram 72 internus 
e 126 externas; em 1913 frequentaram 70 internas e 150 externas; em 1914 
frequentaram 69 internas e 163 externas; em 1915 frequentaram 61 internas 
e 181 externas. Nes1e anno .a frequencia é de. 57 internas e 220 externa~; 
d) estas reformas consistiram em levantar mais um pavimento para dormi-
to-rios, aula-s e ref.eitorio, em vastas -e arejad·as salas, banheiro.s, salas de 
estudo e de trabalhos manuaes, etc.; e) os auxili·os que directa e indirecta-
mente o Gover.no do Esta-d.o •prestou a este Collegio foram dadivas de ma-
teri.aes e fi·sealização das obra.s; f) apezar de V. Ex. ter procurado se mure 
occultar os beneficios -e esmola.s qtce daV'a, sei ·que varios foram os auxílios 
pecuniarios particularmente entregues ao nosso ·inolvidavel D. ·Fernando, 
paora as -Oibra.s de reconstrucçã-o do CoHegio; g) depois das reformas, 53 alu-
mnas concluíram o curso, recebendo o diploma dtl normalistus, arande nu-
mero dellas já está exerc-endo o magisterio em diversas localidades do 
Estado; h) antes das reformas e melhooramentos por que pa•ssou o Collegio, 
apenas cinco haviam concluido o curso; i) o Collegio foi fundado pelo Exmo. 
Sr. D. João Nery, no anuo de 1900. 

Na ·pa1'1e que se refere ao Asylo Coração de Jesus, tenho a re-sponder: 
1•, o Asylo CDração de Jesus, -que funcci-ona separadamente em uma das 
dependencias do CDllegio "Nossa Senhora AuxHiadora ", foi fundado em· 
1909; 2•, o auxilio prestado ··pelo Governo para fundação e manutenção do 
a-sylo foi · •de 80:000$ em a•poHces estaduaes (v-otadas) pelo decreto n. 923, 
lei n. 646, de 22 de dezembro de 1909;· 3•, além do aux-ilio of.ficial do Govern-o, 
recebeu particularmente de V. Ex.,. como já ficou expli-cado no item f, di-
versos auxílios, •contribu·ind-o tambem para elle varias outras pessoas cari-
dosas, conforme nota dos livros do mesmo A.sylo; 4•, recebem instnHlção 
e ·educação 60 meninas -orphãs; 5•, antes da fundação do Asylo recebia pe'di-
dos •de admissão para alumnas orphãs, mas não podia recebel-as por falta 
de local e meio de as manter. 

São os eselarecimentDs -que posso fornecer a V. Ex., pedindo acceitar os 
m·otestos de profunda vene-ràção e respeito, com que •SOU ·de V. Ex. muito 
humilde serva. - Irmã Maria Horta." 

Aqui .se disoo : 
'Ü •SR. ToRQUATO MOREIRA - E' bom accentuar que o contrato foi cele-

bi'ado apena,s para a extracção !d·e -pedra d-a fazenda, que no maxi-nw a fa-
zenda vali-a 50 ·contos, sendo, entretanto, paga á razão de 30 contos annuaer. 
com 100 contos a·deanta,d-os, só para extrahir pedras, a<fim de fazer cimento. 
O chimico mandado vir da 'Europa declarou •que a,s jazidas eram insi,gni-
ficantes. (Diario do Congresso de 29 de julho •de 19)6, fls. L 473, col. 2• fine.) 

Não é verdade. A fazenda que ahi se diz valer no maximo 50 contos 
de réis é uma pro.priedade agricola com a área de 2. 598 hectare·s, 
Eendo 450 hectares em pastaria, 200 em lavouras venias e capoeiras, 
248 em lavouras tratadas e 1. 700 hectares em matta virgem, onde 
abundam madeiras de lei das melhores qualidades. E'' habitada por 
62 familias de colonos nacionaes e est rangeiros, que tra~am da fazenda. 
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.As terras, são de bôa qualidade e produzem satisfactoriamente . .A jul-
gar pela estimação feita por dous eng~nheirgs que recentemente visi-
taram esm propriedade, ella deve ter o valor approximado seguinte : 

2. 598 hectares de terras a 40$ ............ , .............. .. 
Edi.ficio da séde (va·s.to e amplo, servido •de luz electrica, 

agua encanada e ·esgotos) .com muitas dependencias para · 
aggregados e ·empregados, para machinas, para àrma-
zens, depositas, etc., etc .... .•................... · ..... 

62 casas para colonos ....................... : .•........ ; .. 
Anin1aes. , ' ........................... ..... ..... ..... · .. 

103:920$000 

50:000$000 
62:000$000 
19:000$000 

Somma 234:920$000 

.Ahi não se incluiu o valo·r das madei11a•s, 'aa lenha, das jazidtas, etc. 
Vê-se, pois, que não pôde .ser verdade o que disse o presumpçoso 

Dep.utado, isto é,, que eE1aa propriedade valha no ma:rimo 50 :000$000. 

Aqui se disse : 
".Mas, Sr. Presidente, V. Ex. dil'á que o Sr. J eronymo Monteiro, neste 

ponto, talvez, tivesse feito uma o)Jeração com intuito de abrir nova éra para 
o Estado em materia in1dustrial. Então, queira V. Ex. dizer qual era a orien-

- tação economica governativ.a do :Presidente ·que introduziu as seguintes pra-
tica·s admini•strativas a respeito dos dinheiros publicas, e já agor.a não se 
trata ·de l'lm movimento de credito entre banco e companhia, entre Governo 
e .banco -ou entre •banco, companhia e Governo, e movimentação ·economica 
des·ses capitaes em favor de qualquer producção ou industria; não se trata 
mais ·disto; do .que se trata é !do seguinté: o Pre.sidente directamente, de seu 
gatbinete, fazia pagamentos extrahindo cheques contra o•s diversos bancos em 
que se achavam o dinheiro do Estado, só dando conhecimento ao Thewnro 
dos referido-s pagamentos, muito tempo depois e sem explicar, sem justificar 
os motivos de tae•s. _paga•mentos." 

.Aqui está outra portaria, a de n. 239, que é a seguinte : 
"·Palacio do -Governo, em Victoria, 17 de agosto de 1911. 
"ISr. •directo•r. - Para lque mandeis fazer a conferencia e escriptura ção 

devidas, junto vos remetto o extracto da conta do The Britisth Bank o.f South 
Amerka, Limited, relativa ao movi·mento do mez de junho ·proximo findo e 
accusando um saido de 32:285$910 a favor do mesmo banco. 

Os lançamento-s feitos na columna de debito r~ferem-se a pagamento·s 
effectu.ados por minha ·autorização e que assim se justificam: ·2 :500$, cheque 
n. 28.617, a favo·r do Sr. Coronel Marcondes Alves de Souza, que devel'á 
prestar contas; 2.390$, chetque n. 28.637, a favor dos Srs. Luca•s & Comp., 
em pagamento da sua factura de 16 de maio, referente a 111ateriaes typugra-
phico·s .fornecidos á Imprensa ·Estadual, como se verifica dos documento.:; 
.iuntos ns. 1 e 2; 1:200$, cheque ·n. 28.638, a favor do Sr. Cyrillo Tovar, em 
pagameúto do-s seus honorarios e des.pezas decor rentes dos ·despachos na 
Alfandega, •de materiaes importados pelo Estado, di~ Europa - re-cibo junto 
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como documento u. 3; 10:000$, cheque u. 28,639, a favor do Sr. Cyrillo 
Tovar, em pagamento do •restante devido peioo. Estado ·a T. Moreira & Comp., 
pela aoquisição das machinas e stock da extincta Typograj_}hia Modelo. 

Aqu·i junto· vãe a factur.a, documento n. 4, devidamente conferida, desse 
material que vos envio para oos devi>dos effeitos, eonrforme· vos. deCllarei no 
of.ficio u. 96, de 4 de maio deste anno. O recibo está englobado com o que 
vae junto como documento n. 3; 5 :000$, eheoq.ue n. 28. 633, a favor do 
Sr. Alfredo Gluzz, para que mandasse pagar em Seneca, na Itali.a, ao agente 
commencial do Brazil alli, ·Sr. Fernando Carina, para occoner a des.pezas 
feitas com a propaganda do Estado, a ·imj_}Ortancia de 4:847$, e se }>agasse 
da 'SUa eommissão a quarnia de 153$, tudo conforme documento junto sob 
n. 5; 25:000$, che>que n. 28.636, a favor. do Sr. Coronel Marcondes Alves 
de Souza, para occorrer ao pagamento da indemnização devida aos proprie-
tarios da Cachoeira Gr.ande, no rio Fructeiras, no municipiu de Itapemirim, 
pela desapropriação que della .fez o Governo do Estado, para aproveitai-a 
na .producçii.o d.a energia eleçtrica necessaria ás fabricas .que alH se estã•o 
fundando . .. " (Díario do Congresso, 29 de julho de 1916, fls. 1.474, 2• col., 
fls. 1.475, 2• col.; fls. 1.476, 1• <:ol.) 

Não é verdade. 
Eu não -introduzi no Governo praticas administrativas a respei to· 

dQoa dinheiros publicos. O que fiz já se praticava no E spírito Santo, 
desde muito tempo. Tambem ~ falso que só com gmnde tardança fo.s:;e 

- dado ao Thesouro conhecimento do movimento . das contas do Estado 
com os bancos. Muito ao contrario, logo que chegavam ás mãos do 
Presidente do Estado, as contas dease.s .institutos de credito eram re-
mettidas ao ThesQ.uro, acompanhadas de portarias minuciosas e muito 
explicativas, e abrangendo, com detalhe, cada um dos pagamentos. Por 
ellas, só por ella.s - pelas portaria·a - podia-Ee, como hoje ainda se 
póde, effectuar os lançamentos nos livros da Directoria de Finanças 
do E~;tado, independente das contas ·dos bancos, tal era a clareza, a 
minuciosi•dade e o zelo com qU'e essaa portarias explicavam todo o 
movimento das contas, tal o cuidado com que justificavam cada um 
dos pagamentos. 

A simples leitura de uma dellas deixa desde logo essa impressão. 
como se póde verificar dQoa termos dessa mesma que aqui foi lida 
pelo accusa•dor e agor·a transcrevo. . 

E' de lamentar que á disposiçãó do censor tenham sido postas 
apenas algumas portarias do meu Governo, quand{) todas lhe deviam 
ter sido levadas para maior e mais completo exame . .Si ·eu as tive3se 
toda.s, não só al? que fiz ·expedir sobre assumptos de dinheiro, como 
sobre tooa e qualquer questão administrativa, em todo o período presi-
dencial, as poria á dispoaição de quem quizesse, mais demoradamente, 
examinar o grande trabalho ·da minha administração. Não compTe-
hendo, 'Sr. Presidente, o alcance da accusação mentiTosa que ahi se 
vê, sa•bendo, como sei, que em vario.s govemos de E stado e no proprio 
GoveTno Federal (como se vê do recente aviso do Ministerio da Agri-
cu-ltura, de n. 1.173, de 25 de setembTo deste an110), procede~ae pela 
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mesma fórma que no Goveri10 Espirito~Santense. Adoeanta-se a qnán-· 
tia necessaria para ,satisfazer determinados pagamentos, ou paga-se 
di.rectamente ao credor, prestando-se em seguida as preciaas contas. 

No Estado do Espírito Santo sempre· foi essa a pratica .seguida, 
como se. poderá ve1i.ficar do·s documentos que aqui tenho e que não 
leio para não me alongar mais. 

I 

·Na administração do Sr. Henrique Coutinho, reputada honesta 
e sé·ria pelos meus adversarios ('IJ•ialrio do O.ongres~o, 11 de agosto 
de 1916, fls.1.895, col. 2a), aliás com justiça, procedeu-se oompre po·r 
essa mesma fól.Jlla. Entretanto, jámais se. lhe fez accusação poT tae.s 
actos. 

Sr. Presidente, nunca me passou pela mente, eu o confooso, que 
nm individuo na qualidade de administrador, chegasee a se vêr obri-
gado a não se poder utilizar das pessoas de sua confiança para exe-
cutar os Eerviços, que entendesoo necessarios. &i que são princípios 
geraes: - o mandato de Presidente, confGrido a aJguem pua governar 
determinado Estado, dá a esse mandatario o direito e a obrigação de 
prover as necessidades geraes do Estado, não só quanto á arrecadação 
das renda:a, como ainda quanto á applicação das despezas. 

Estabelecidos, por meio de leis, os processos da arreca·dação das 
receitas e da applicáção das despeza.s, devem elles eer executados pelo 
Presidente·: que, entretanto, no·a casos omissos, adaptará o '1nvdus agendi 
ditado pelo seu criteri.o. E' dever elementar do administrador procurar, 
sem.pre que fôr posúvel, pôr em pratica as medidas mais convenientes 
c •economicas pa·ra os inter~sses do administrado, que é o Estado. 

·Poi-s bem, -no meu Governo fui sempre attento a esses preceitos 
e envidei esforços por eervir com o maior ZJelo e economia ao meu 
Estado, r.omo se póde inferir dos "proprios tennos de:::sas mesmas por-
tarias", citadas, transcriptas e tão mal inteTpreta·da·s. Utilizando-me 
de p~ssoa.s de minha confiança, para a applicação de diversas sommas. 
usei de um direito que me dava o proprio cargo; nã-o exorbitei. Fiz, 
pelas mãos destas pe&aoas, o q~e podia, com vleno direito, ter feito 
pelas minhas proprias. Por essas pessoas eu era o respousavel, apeza:r 
de reconheecr que a idoneidade de cada uma dellas dispenaava essa 
minha obrigação, pois, todas se recommendava:in por si por sua bôa 
e exemplar conducta, na so.ciedade; não só as que eram ligadas a mim 
pelo sangue, como as demais. 'A prova dessa idoneidade eatá no façto 
de não fe enco:t;~trar, de não se apontar um leve deslise, uma ligei-ra 
irregula1;idade, nos actos que praticaram por deteT'!llin-ação do meu 
Gov~n1no. As p1·estações de contas que fi?.eram. - completa.s, dooumen-
tadas, rigoro-aas, - perante a Directoria de Finanças, deixam mani-
festa e patente a lisura com que procederam. Apezar da grita que se 
fez em torno destas portarias, até hoje não· !'e apontou nm ·só prejuizo. 
c.ella~ resultante, para o Est 9. dO . . 
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E·' bem ·de vêr-se que, se o meu proposito fosse menoa confessavel, 
procedendo pela fórma, que tanto se censura, não iria buscar para 
meus delegados, nesses trabalhos, pessoas a mim ligada-a tão intima-
mente, como meus irmãos e meus amigos; aliás, todas ellas, como di.soo, 
pessoas -de oom, honesta-s e dign8!3, como são o Dr. Augusto Ramos, 
Dr. André P ereira., Coronel Marcondes de Souza, Dr. Bernardino 
Monteiro, Coronel Antonio Monteiro, etc. 

E' preci.so -que eu aqui não occulte, que preferi essas pesso·as, paTa 
meus delegado·a, porque, além da confiança que todos me mereciam, 
mui dignamente, eram zelosas no desempenho dos encargos. e sabiam 
supportar pa-cientemente ~ impert~nenciaa, que surgem ordinaria-
mente em taes serviços. 

Além disso, cada uma dellas Clll'lpria aa obrigações, que eu lhes 
dava sem exigencias outras, que não as dos ca1·gos que exerciam. Não 
pedÍl'am jámais commissões extraordinarias por tal, ou· tal acto. Dahi 
bô·as vantagens advieram ao cofre publico, mas, disto não cogitam os 
accusad:ores-. Não lhes convém, ou a perversidade não permitte lembrar . 

.J~qui se affirmou ainda : 

"•Como, porém, não l•ossem sufoficie-nte-s esses dous jorros de ou1·o, a 
olygarchia contratou occultamentc um outro emprestim·o externo. Occulta-
meute, •Sr. Presidente." (Diario do Congresso, de 29 de julho de 1916, 
fls. 1. 476, 2• col., pr.) 

E' mais uma falsidade -para aqui trazida. 
O contrat-o "·ooculto" a qu.e se refere o ac·cu.sador, fo i um acto 

publico, executado p::>r meio de uii).a procuração off~cial , legalizada 
em notarios publicos da Victoria, desta Capital e de Pariz e no con-
sulado francez daqui. . 

Como podia ·aer occultamente feito este contrato, si nelle inter-
veiu, como meu ·representante, o S•r. Domingos Braga, exhibindo uma 
procuração -que passava por tanta-a solemnidlades? 

Além disso, o fim desse contrato foi exclusivamente regular o 
modo de u-ltimar o emprestimo de -1908. Que interesse, pois, podia 
haver em fazel-o occultamente? 

No archiv-o do P alacio fiCOIU o •copiador das cai-tas' o-fficiaes, e 
delle consta a noticia desEe contrato, cujo documento foi recolhido ao 
Archivo Publico do Estado e do qut-tl dei noticia ao Congresso Legis-
lativo na Mensagem especial de 29 de dezembro de 191.1 (AnrHies do -
O.ong. :&t, de 1911, fls. 322 e seguintes.) 

Em taes condiçõea, pódé ser raputado "occulto" esse contrato? 
A uão transcripÇãó nos livros do Contencioso não foi feita, talvez por 
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di,stmcção, mas com ·a maior .segurança, eu affirmo que . O· foi sem má 
fé •OU maldade. 

ii l 1Illw i:L:: · ... , 
Aqui se disse: que de 1 de j·aneiro a 23 de maiO de 1912, por. 

occasião da eleição do Coronel Mall'condes de Souza, no Esrpi:rito 
Santo., "as violencias e perseguiçõea eram consta~ltes, não havendo 
garantia de especie alguma. A anarchia malitinha-se no seu auge, e a 
situação era de apremiante insegurança". (Diar. Cong. de 8 de agosto 
1916, fls. 1.810, col. P.) . 

Não é verdade tambem essa affirmação, pois, si o fosse, o Supremo 
Tribunal, a cuja porta mais de uma vez bateram os opposicionistàs, 
dizendo-&e Ciarrece.dMes de, gm•ant-ia e· p:eiftindo uma ordem de "habeJas'-
c-orpW8", não a te:1·ia derV.egaclo, UNANIMEMENTE, como o fez. 

Aqui se asseverou que "o Sr. Marcondes ·de ,Souza fizera inclusão 
110 Corpo ~Elitar da Policia Estadual de criminosos, perdoados" . 
(D~ar. Oon.g., 8 agosto 1'916, fls. 1.810, col. 2".). . 

Não é verdade, como prova o doüumento seguinte: 

"Commando do Conpo Mil-itar de Policiá do Estado do Espirito Santo 
Quartel na Vidoria, em 18 de outubro de 1916 - Illmo. Sr. Tenente-

Coronel Commandante - Em .cumprimento á portaria· !de n. 79, de 17 do 
corrente, de V. •S., certifico- que, revendo os livros .de as.sentamentos desta 
corporação, não co·nsta nome de nenhuma praça que fôra preso civil e per-
doado pelo Exmo. Sr. Coronel Marcondes Alves de ·Sou2;a, quando Presidente 
do Estado. E para os fins devidos passo a presente certidão. - Francisco 
Eugenio de Assis, 1 o Tenente Secretario·." 
I i''l ll' ; li ' l 

Aqui se disse : 

"A gente do .Or. Bernardino Mont•eiro, tem-·se esforçado por desmentir 
que o actual detentor do .poder no Espirito Santo houves.se dado quitação de 
qualquer cousa .ao Sr. J eronymo Monbeiro." (Diari-o do Congresso, de 29 de 
julho de 1916, fls. 1.479, 1• wl.) 

Não é verd·ade. Jámais alguem procmrou negaT esse facto, tanto 
assim é, que o proprio orgão elo Governo, D'·iar·io da Mlanhri, o publicou 
no ·dia 23 de junho findo. 

Esse despacho, porém, refere-se a processo iniciado no periodo do 
Governo do Sr. MaTcondes ele Souza, como se vê do documento, que 
ora leio. 

1Jrata...:se de despezas que o Sr. M·arcondes de Souza ordenou-me 
que fizesse, pagando holioT·arios de advogados e comprando armas e 
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mun,içõe-s para o Corpo Militar de Policia. Nada impedia que eu dis.so 
me éncarregasse. _, _ . . . ~ l 

A approvação das contas e a expedição da competente quitação 
veem naturalmente, deante dos documentos exhibidos. São actos que 
independem da bôa ou má vontade do Presidente do Estado, de sua 
protecção ou perseguição. Não ha, pois, motivo pa-ra reparo. 

Eis o documento a que me refiro : 

"Victoria, 30 de junho de 1916. - Sr. redactor do Diario da Manhã. -
Lendo hontem na Ordem, um telegmmma, expedido do Rio, pelo correspon-
dente desse jorna.l, dizendo •que teem si•do substituídos n a Directoría de 
F·iuanças, documentos de .prestação de contas do Dr. Jeronymo Monteiro, 
apresso-me em deClarar que na prestação de contas feita por ,aqueUe senhor 
e approvada pelo Dr. Bernardino Monteiro, Presidente do Estado, não houve 
substituição de documentos, conforme noticia o Correio da Manhã. 

A prestação de contas é da im'portancia de vinte contos de réi-s, que 
en.v.lei ao Dr. Jeronymo Monteiro, antes de 23 de maio ultimo, e pedindo-lhe 
o obse'quio de effectuar varios pagamentos de despezas feitas por minha 
ordem. Com a publicação destas linhas, prestará V. S. um obsequio a este 
seu .amigo, obrigado e criado. - (•Ass.) Marcondes Alves de Souza." (Do 
Diario ,da Manhã, 1 de jul•ho de 1916.) 

Aqui se disse : 
"IA opinião se via suf.focada por uma política já descri·pta; imperava 

a delaçãq, a corrupção, a peita, o suborno, .e; além do mais, a compressão. 
Havia uma grande ouda revolta, no Estado empobreddo. Os compromissos 
tinham-.se aggravado com •as taes concessões, com as taes normas adminis-
trativas do Sr. Jeronymo." (Diario do Congresso, de 8 de agosto de 1916, 
fls. 1. 806.) · :4 - ·- · i..h_ tl.idi.J 

. : , !' -_1. ,·: ;~~ :·-·.:r; ··t:::: · '*T:' ·,~-': .:A :~ -• ~· ~ ;·~i.~ .. , ... ~~·. • : .. r' , .d l . __ i..J .. li" IL,, • ._;:t . ~:f...: -·.•> .. ~ . .. J:..I<\I. : L•-~J" .i;i ... '!!!.•~-!ll!ii. • ij .. DJ.2 . . 
Não é verdade. Si a situaçã.o fo.sse essa, eu não teria Tecebido os 

protestos de solidariedade de quasi todos os habitantes do Espírito 
Santo, poli.ticos ou não, e louvores expressivos dos espirito-santenses 
e de quasi todos os visitantes daquellas paragens. 

Dentre estes posso mencionar os dos Srs. Dr. Nilo Peçanha, 
D. Julia Lopes de Almeida, Dr. Alvaro Teffé, Dr. Francisco Sá, 
D1·. Gastão Teixeira, Dr. J. J. Seabra, General Dantas Barreto, Gene-
ral Bento Ribeiro, Dr. Pe-reira Nunes, Dr. Ignacio Tosta, Dr. José 
Coelho dos Santos, Dr. Eduardo de Carvalho, Coronel João Corrêa, 
Dr. Lacerda de Almeida, Almirante J osé Carlos de Carvalho, João 
Americo Machado, Luiz H onorio, Tenente Estigarribia, Senador ~
cind-o Guanabara, Julio Medeiros, Marechal Olyrnpio da Fonse.ca e 
mu'Ítos outros. De cada um desses eu guardo, no meu archivd, do-
cumentos eloquentes de applausos e de admiração pelos meus trabalhos 
no Governo. 

De muitos outros cidadãos· tenho tambem, no meu archivo, mani-
festações muito significativa-a de louvores á minha administração, po-
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dendo salientar entre ellas as dos Srs. General Pinheiro Machado, 
Coronel Bueno Brandão, Bispo de Oampinas, Deputado ~arão de 
Monjrurd•im, Deputado Torqu·ato Mo1~ira, Deputadn Paulo de Mello, 
Senador João - Luiz Alves, Senador Siqueira Lima, Deputado José 
Monjardim, Deputado Bernardo Horta, Dr . . Constante Sodre, João 
Tovar, José Corrêa Lyrio, Dr. Manoel Monjardii:n:, Theophilo Virgilio 
Lobo, Dr. Aristides Gual'aná, D.r. Olympio Lyrio, Dr. J osias Soares, 
Coronel Alexandre Calmon, Dr. Affonso Lyrio, Coronel Joaquim 
Lyrio, Dr. Thiers Velloso, Major Arthur Cardoso, Josué Prado, 
:9r. Ferreira Coelho e outros. Não as publico porque não me dev<> -alon-
gar excessivamente. 

Dentre estes, muitos são hoje meus · ad;veraarios e muito gosto 
1:eriam, se pudessem apagar o que h ontem escreve·ram, mas ... 

Além destas manifestações, outras muita•s, que· seria longo aqui 
transcrever, veem contradíctar os accusadores, ou melhor, veem corro-
borar o desmenti-do que ora faço á ousa•da affirmação, acima tran-
scfipta. -

Não deixo, entretanto, de lêr as seguintes: 

"Victoria, 20 de dezembro de 1915. ·_:_ Dr. Jeronymo M·onteiro. Marquez 
de Abra-ntes n. 150 -Rio. 

Representantes todos munici·pios Estado, reunidos -Congresso, a•fim indi-
car candidato presidencia futuro quatriennio, enviàmos V. Ex. votos melhor 
e mais elevada amizade, solid-ariedade, l).proveHando ensejo para protes-
tarmos contra intrigas e perfidia·s levantadas em torno nome acatadissimo 
am-i.go a quem Espírit-o Santo deve -serviços dedicação exemplares e tantos 
sa.cdfidos. - Felinto Martins. - José Maria Gomes. - Sebastião Gama. -
.José Bérnardino. - Schwab Filho. - Souza Junior. - Francisco Pinto. -
Victorinó Garcia. -- .Calixto Coelho. - Syl1Jio Casotti. - Carlos Pedro Ge-
rardt. - Agenor Pereira. - Vieira Pimentel. - Hermin io Castro. - Antonio 
ITonorio. - Geraldo Vianna. - Ubaldo Ramalhete. - Carlos Xavier. -
Wantzzil Cunha. - Francisco Çerqueira Lima. - Balbino Quinta·es. - Padre 
Luiz Claudio. - Etienne Dessaune. - João Manoel. - Lucas da Camara. 
-Antonio Duarte. - Manoel Xavier." 

"•Dr. Jeronymo Monteiro - Rio, 7 de fevereiro de 1916 - Deputados 
Estaduaes, presidentes Camaras M-unicipaes, cumprimentam V. Ex. ·pela 
brilhante defesa de ~m-a benemerita admini-stração, cujo julgamento foi e 
está plenamente feito pelo Estado. Ficaram assim mais uma vez paten-
teadO'S os relevantes -serviços que prestastes nossa terra. - Marcilio Lacerda. 
- João de Deus. - Etienne Dessaune. -Barros Junior. - Cyrillino Simões. 
- Licinio Carneiro. - Agenor Candido Pereira. - J. Thoma:z de Souza 
Jzznior. - Sebastião Ganw. - Cezar Machado. - Henxique Laranja. - Por-
firio Furtado. - Francisco Pinto. - José Maria. - Fe-lint-o Martins. -
Padre Luiz Claudio. - Ubaldo Ramalhete. - Geraldo Vianna. - Vieira 
Pimentel. - Nestor Gomes.- - Francisco Rocha. - Victorino Garcia. -
Sylvio Casotti. - Antonio Honorio. - Dr. Lucas da Camard. - Ernesto 
Vieim. - Domicio Martins. - Manoel Sant' Anna. - Augusto Lamego. ____, 
Herminio Castro. - Wantuil Czznha. - Cezar Lima. :__ Carlos Gerhard. -
Virgílio Silva. - Bernardes 'sobrinho. - Schwab Filho." 
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"Presidencia do Congresso Legislativo do Estado do Espirito . Santo -
N. 89 - Victoria, 31 de maio· de 1916. 

Exmo. Sr. Dr. Jeronymo de Souza Monteiro - Em nome da Mesa !dO> 
Congresso Legislativo do Estado do Espiri.to Santo, tenho a honra de com-
municar a V. Ex. que, em vil'tude de requerimento verbal do Sr. Deputado-
Marcilio de Lacerda, un animemente a-pprovado pelo· Congresso, foi Lançado· 
em a acta da sessão de encerrament o dos respecti.vos tra·balhos, afim d·e ficar· 
consignado nos Annaes desta Casa, um voto de congratulações com V. Ex ... 
que directamente concorreu para a victoria do Espírito Santo, não poupanda· 
esforços, nem medindo sacrifícios, em prol d.a autonomia do Estado, que, 
com honra e dignidade, V. Ex. representa na Camara Federal. E'-me grato 
apresentar a V. Ex. os protestos de minfla estima e mui distincta conside-
ração. Saudações. - O Presidente interino, Virgílio Silva." 

Como se não bastassem tantas falsidades, para formar uma opí-
nião favoravel aos salvaiWres 'TTIXlnqués do infeliz Espírito Santo, ou-
tras muitas, e bem variadas foram adrede prepaTadas, para illustrar 
as diRcussões, com que nesta Casa procuraram alguns representanteS' 
da Nação abrilhantar os debates, enriquecendo os Annales {)Om esta 
nova .rhetorica da mentira e· da inverdade. Esquece·ram-se, de certo, 
dos males que causavam, adulterando os factos, na persuasão enga-
nosa e falha, de qu:e lucrariam muito com taes e tão trist~s processos. 
DeUas destaquei as principaes e por meio de documentos, deixei ·saliente 
a má fé dos a·ccusada:es, que mesmo no uw de tão· censuravel remm~o, 
revestiram-se de uma simulada autoridade, com abuso da logica do 
pulmão e de singular petlXlancia, para fazer ·sentir aos que os ouviam, 
que são umas vestaes, disciplinadores abnegados. 

Antes de ulti~ar deixo consignado o meu prot~sto de fazer um 
estudo detalhado da situação financeira do Espírito Santo nos seus 
diversos períodos admini-strativos, depois da Republica. Provarei cum-
prida e documentadamente que, mesmo e principalmente no terreno 
financeiro, as falsidades e as mentiras foram abertamente pregadas, 
com o fim de injuriar e .oalumniar os meus amigos e a mim. Não fiz 
ainda e não faço ·agora esse trabalho, porque não deoojo que possa. 
elle prejudicar o bom andamento que vae tendo, na Europa, o ajuste 
de contas com oa credores do Estado. Logo que cesse esse impedimento, 
me daTei ao desempenho desse encargo_ 

Como se vê, Sr. Presidente, desfazer invenções infamantes e toda 
essa série de falsidades, com que se pret~ndeu cre·ar uma atmosphera 
de opprobrios ao redor da minha administração, não é trabalho diffi-
cil, posto que demande de tempo pam que a verdade seja "documen-
tada". E aproveito a oppoTtunidade para lamentar que invectivas ditas 
com a unica -logíca do atreviment{), que accus-ações apaixonadas i.ave,-
rosimeis, sopradas com o unico intuito de produ:zirem apenas o effeito 
ephemero, que at:: calumnias armam, tenham sido acolhid-as como po>3-
siveis por alguns dos meus collegas, que, parece, só se terem apercebido 
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.do qtw Ee passa no meu Estado, pelo. vozear diffamatorio de meus 

.aggre•.:;sores. 
A mentira tomou corpo e foi até plantar-se no pa1·ecer :d<> Relator 

-da honrada Oommiesão de· Justiça, qn•ando declara ''sem analyre nem 
.commentario" o que se conh~ce· da situaçãG financeira a que foi, nos 
ultimos quatriennios,. arrastada aquella unidade da Federação, tão 
~Gscuidada e tão prooa;ri~~t, .diz elle, que ameaça comp-rometter, em sens 
.briosos melindres de rigorosa honestidade perante o estrlingeiro, os 
.ci·editos da propria Nação Brazileira! Deputado hou-ve, extranho á 
1)olit~ca da minha terra, que tomou da calumnia o ruído de uma ·dicção 
para declarar que o Espirit<> Santo, pelo que se dizia, "since·ra e elo-
quentemente", estava entregue a um grupo de políticos qU'e o estavam 
.lavando á desolação e á müeria, sendo os desmandos encobertos por 
.actos illegaes, de notoria inconveniencia, para o bem publico! E um 
·dclles chegou até a suppôr que eu, em vez de amar a minha terra e 
-por ella sacrifica"r-me, seria capaz de crear para miin a situação aven-
tu:eira de entrar pobre para nm Estado rico e dalli sahir rico, dei-
xando o Estado pobre - tal como fizeram -algums republicanos histo-
1-:cus ao entra1·em. pa?'a a Republica. 

E' bem de avaliar, como foi preciso revestir-me de resignação, 
para lê:' tudo quanto a paixão partidaria contra mim injustamente 
.edificou e o quant-o me custo~, em m!tgo·as e soffl•imentos morae•s, per-
ceber que as infamias de meus adve'l"sarios faziam crentes entre os que 
assistiram ao ccmbate e se transformaram em materia de ataque 
da espec::e, dos que venho referindo. 

Mas, por muito dolorosa, por maioa pungente e por mais oppressiva 
que fos~ essa atmosphera de odios e inve~tivas calumniosas, ellas 
1mnca me &.bs.ieram o animo, porque acima della.s e muito acima da 

· fraqueza de meus adversarios esteve •Bempre a consciencia de que~n 
muito ee orgulha d·o que fez, em beneficio da sua terra natal e de. quem 
nunca deixou de nortear os seus actos publicos. e priv-ados pelos mais 
rigorosos preceitos de honra e probidade: 

E ·ae:·ia um contrasenso qne pudesse a miiledicencia desunir o que 
lá está, o que lá deixei e está perpetuad:o em archivo, para cujo anni~ 
quilamento e calumnia é impotente - reconhecimento do meus patri-
c:os -. ~ 

E' elle, Sr. Presidente, qu'e me consolida na intençã:o impavida 
e inflexível que venho m'antendo, arrast-and'o as injurias e -a furia de 
inimigos maldosos e fracoE. 

Quando rebentou essa campanha, cujas· armas consietiam apenas 
110 ,ruido e na algazarra calumnio.sa, vi-me.0 sem . querer, na pot~i
ção impasi3ivel ·de um rochedo contra o qual a violencia qutebrou, 

. em estalos inoouos, ·as ondaa da maldade. V agaE tempestuosas que re 
ergueram ew :convulsões .e .ameaçaram alçar o prestigio e ·a reputação 
üe um nome humilde, desfizeram-se .em uma espumarada de m.entiras, 
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.de que o proprio odio se vae hoje envergonhar. Não receio, pois, novas 
convulsõeE da calumnia e novas cri•ses da infa riüa. Formem-se novos 
temporaes, exaltem-.se novas ond3Ja, venham novas procellas de odio 
·e diffamação, que tudo isso será mais uma. vez impotente· para arre-
dar-me da posição que as2:unú e da {)rie;ntaçao que me tracei. Não 
temo confrontos, nem ·devassas, nem pretendo defender-me. Nem quero 
mostrar assim, com o que acabo de dizer. que meu·s detractores e.stejam 
.a perder o seu tempo. Não. O "sport" da calumnia tem amadores 
incorrigíveis. Quiz apeilas demonstrar que mentiram. E' foi só o que 
:fiz. CMttito bem; muito bem.) 



/ 



SENADO -FEDERAL 

SESSÃO DE 11 DE MAIO (1916) 

.O Sr. João Uuiz A!Lves (*) - Perdôe o Senado vir ainda abusar da 
.ma genero.sa attenção. E' forÇado a fazel-'o , pelos motivo;s que, ante-
riQ.rmente, teve a honra de expôr. Lamenta sinceramente- que o eeu 
.honrado companheiro de bancada, que,. com tanta vehemencia inter-
rompia a u1tima oração, não esteja hoje presente, para acompanhar 
a segunda. 

Recapitulan!]o o que affirmou na sessão anterior, pensa ter de-
monstrado ao paiz que a situação financeira do Estado que- tem a 
honra eLe repreEentar é, infelizmente, má; que oa seus compromissos 
externos não poderão ser solvidos, conforme a affirmação contida na 
ultima Mensagem do Sr. Marcondes de Souza, com as receitas ordi-: 
narias do E.stado; que não foram pagos os coupons da divida externá; . 
de accôrdo com o que affirmou ao paiz. Si precisasse de outra do-
cumentação,. além daquella que apresentou á con.oideração do Senado, 
encontral-a-hia na ultima Mensagem, lida ha ·quatro dias perante o 
Congresso do Estado, que está funccionando extraordinariamente, na 
qual confessa o Presidente que apenas depositou o dinheiro neces-
sario para o pagamento de dous co!upon.s, dos quatro vencidos, dinheiro 
eate que ainda não tinha sido entregue, até hontem, aos credores exter-
nos, conforme hoje e-stá confirmado por um telegramma publicado no 
Jor·n'al elo Com,mercio, procedente da Capital do Estado. Neste despa- ' 
cho, o agçlnte financeiro do Governo declara que ainda não realizou :o 
pagamento, porque o dinheiro era insufficimite para fazel-o. Os com-
promissos externos do Estado, neste momento, são infelizmente, na 
divida fluctuante, superiores a seis mll conto,s de réis,. tendo o Estado 
uma receita maxima de -quatr o mil e uma despeza interna ordinaria 
minima de dous mil e quatrocentos contos! · 

Foi esta a situação financeira grave, premente, que preoccuporr -o 
espirito do orador durante todo o exercicio passado. 

Entendeu..JSe com o honrado Presidente do Estado do Espirito 
S.anto e com os poderes publicos da União, no sentido de uma solução 
que, amparando o E.stado, lhe permittiEse sahir âa situação afflictiva 
em que se encontra. No momento em que se tratou do p·rojecto de 

( *) [)iscurso proferido na hora do expediente. 
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-emissãQ, solicitou Lt'ma autorização ao Governp Federal para entrai"" 
em accôrdo com os Estados que estavam em má situação, afim de, 
amparando-o·s, salvar tambem, no exterior. o credito da União, por:-· 
que lilão estes os creditas que estão alli em jQgo. Infelizmente e.sta id'éa 
enoontrou forte impugn::Jão. Revelou-se, porém, da parte .do orador e 
·d!\ dos poderes publicas a preoccupação, que já vinham tendQ, de 
amparar a situação financeira dos Estados, por compromissos as.>u-
midos no exterior. · 

Approximando-se a época da successão prel3idencial, o honrado 
Presidente da Republica, pelos motivos que o Jormil do Omn:mJ.e·rcia 
divulgou, entendeu que não podia prestar o .seu apoio moral e político 
a uma candidatura, çomo a que se dizia que ia ser lançada. Ponde-
rando aos amigos ·da situação dominante do Estado, mostrou-lhes o 
orador a neceE.>idade de manterem ao seu lado, para solução da ques-
tão financeira, o apoio .ao Presidente da Republica. Procurou . pQis, 
todas as soluções possíveis, fazendo vêr que, dispondo o Estado, no-
partido, de homens dignos,, probos e honrados, podia ser indicado-
qualquer outro candidato. que não tives3e a razão apontada da nega-
tiva do apoio moral e politico da União, em Qrdem a ser mantida a 
paz interna do Estado e a paz e a ordem no seio do partido dominante 
e, em tal condição, contar com o apoio de que o Espírito Santo pre-
cisa, para solver a crise em ·que se debate. 

O -SR. RAY:MUNDO DE MIRANDA - Esse apoio político e moral a 
que se refere a var.i,a do Jornal do Oomrnler(jio é a maio1· anomalia 

_-90nstítucional que êónceber Ee póde, attentos oa precedentes do Chefe 
da Nação. 

O SR. J o.Ao LuiZ ALvEs - Não toma em consideração nem o-
aparte de· S. Ex., nem produz ne.ate momento a ·defesa do ·Presidente 
da Republica, contra a injusta increpação, porquB traÇDu uma linha 
Q.e conducta e della não se desviará. Desviou-se, é facto, no discur~o 
anterior, dessa linha, em attenção ao seu illustre collega de bancada, 
porque S. Ex. é directamente interessado no caso. 

O ·SR. RAYMUNDO DE Mnu.NDA - V. Ex. é um orador bastante 
habil para, respondendo a um simples aparte, não .ae desviar da rota 
que ee traçou. , 

O SR. J o.Ão Lmz ALvEs - Promovia o orador uma solução satis-
factoria para o Estado; esgotou todos os recu'l'so.s de que um homem 
político, desinteressado, podia lançar mão. Poz mesmo á dispc,sição 
do Sr. Coronel Marcondes Alves de Souza a cadeira de Senador, que 
occupa, offerecendo ~mmediata renuncia, para que ·S. Ex. della dis-
puzesse, afim de solver qualquer crise política no Estado. podendo 
indicar outro candidato, sem rupturas no seio ··do partido, sem as con-
t r ariedadea consequentes des~e acto, podendo desse ·modo melhorar 
a situação financeira e manter a tranquillidade política no Espiríto 
.Santo. 
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Tem a prova: é uma carta do Sr. Marconde Alves de Souza, datada 
de 15 de outubro de 1915. Dessa carta lerá apenas os top~cos oppor-
tunos, porque os outros interessam apenas ao signatario della, e não 
está autorizado a proceder á sua leitura (lê): 

"A S'ua -permanenc·ia no Senrldo como repre5·entante do Esp.irito 
Santo ~·e faz ne.cessaria, é um dú;eiw adquirido, que wingu.em lhe póde 
nega1·. 

O meu amigo João Luiz tornour-se cred!or _ikL estimU. p•ubltioo r1D 
povo espirieo-santens.e e igttalmcnte da · confiança ifo Govenw; portaato, 
em hypothe-se alg·uma, podm·ia eu acceiM1· s~1a cad;eira de Sen.ado\r,· em-
pregm,ei todos cs m!eu.Y esforços para qtQJ tenh:a o Esp.irito .S.a.nffo corno 
se-n 11epre-sen.tante na alta Oamt:wa do pa.iz .o Dr. Jc'iio Lt~,iz." 

· O orador não tinha candidato á Presidencia, não tinha pretençõe.> 
.e nem podia aspirar pessoalmente, a tal investidura, porque a Consti-
tuição .do Estado a isto Ee Dppõe. Dm:ejava apenas a paz no Espírito 
Santo. Pa:ra istD recorreu ·a todos os meioE, chegando a esta triste 
conclusão - de não haver solução possível, porque a unica vontade 
predominante era d~ fazer Presidente -do ;Estado o Eeu collega de repre-
sentação, o Sr. Senador Bern!l.:dino Monteiro, custasse -o que custasse, 
houvesse o que houvesse. 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Tão digno quan to aquelle que 
mais digno fôr. 

O SR. J o lo Lmz ALvEs - Não contesta, jámais contestará que 
S. Ex. seja digno. S. Ex. meo3mo tem documento do orador nesse 
sentido. 

Ante a recusa do Presidente do Estado, fez vêr que essa insistencia 
forçaria o orador a Ee collocar ao lado daqu:elles que, solidarios com o 
pens-amento do Sr. Presidente da Republica, entendiam que não se.-
devia sustentar, que não se devia continuar a sustentar aquella e/i;:;.. 
didatura. 

Nesta hora, desligou-se dos :c:eus amigos, declarando, entretantor 
que apoiaria qualquer outra candidatura que indicas.sem. 

A opposição espirito-santeme apresentou um -outro candidato~ 
espirito-santense illustre, digno e cheio de serviços á .sua terra natal, 
que já repr'€sentou, com honra e dignidade~ no Congresso N acionai; 
o Sr. Dr. P inheiro Junior. 

Organizaram-se as forças politica•3. Todos os municípios elegeram 
EeUS directorio.c;. Grande numero de municipalidades estava. unanime, 
contra o Governo. Dirá em breve porque se manifestaram de accôrd<> 
nesEe movimento. 

A eleição realizou-<e. A opposição venceu, em pleito livre, apezar 
de todas as coml'lressõe:> de qu.'õ foi victima. A apuração se fez por" 
uma junta apuradora legal,· em edifício publico, conforme a justifi-
cação apresentada ao Juizo federal; e ainda hontem julgada por sen-
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tença, pelo integro juiz da secção do Espir~to Santo, o ~r. J?r. Tavares 
Bastos. Mas. a luta tinha de ser, como f01, uma luta tltamca. 

Ainda, 'em princípios do anno passado, contestando a eleição de 
Deputadoo Federaes, no . Estado do Espírito Santo, dizia, na outra 
Camara, o Sr. Muniz Freire que, "nesse Estado, ninguem se atreverá 
a jurar, sem receio de encommendar a alma ao inferno, que, em um 
pleito verdadeiramente honesto e livre, mesmo no actual regimen elei-
toral de voto praticamente a descoberto, e mesmo de posse do Governo, 
conseguiria maioria eleitoral a situação alTti dowinane.e, de que é su-
premo ind~ee a familih Mo-nteiro." 

Dizia mais S. Ex. que, apezar da sua incredulidade, nada quereria 
dever ao diabo; não arriscaria semelhante.a juramentos. 

Fez-Ee, porém, a -indicação do seU' honrado collega para Presidente 
do Estado. Como foi ella feita?- Pede para este ponto a benevola attm-
ção do Senado. E' digna de meditação, é digna de apreciação a maneira 
por que a indicação do Sr. Bernardino Monteiro foi feita. Assigna o 
manifesto da convenção, que o indicou, em primeiro logar,. o Sr. Mar-
condes Alve3 de Souza, Presidente do Estado ! 

Não acredita ·que, em nenhum outro Estado da Republica, apezar 
das compressõea ou violencias que o Governo possa exercer, Presidente 
algum tenha perdido a compostura, ao ponto de assignar um manifesto 
poli ti co de Convenção, indicando um candidato. . . · 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Não admira, porque o Chefe 
da Nação di.sse qU'e não apoiava nenhuma candidatura. 

O SR. JoÃo Lurz 'ALVEs - Mas não indicou outra. 
Asaignou ainda esse manifesto, em segundo logar, o Sr. Dr. José 

Bernardino Alves Junior, Secretario Geral do Estado; assignou esse ma-
nifesto, em terceiro logar, o Hr. Dr. Manoel Xavier Paes Barreto, então 
Chefe de Policia do Estado; assignou esse manifesto, em quarto logar, 
o Sr. Dr. Carlos .Xavier Paes Barreto, então Procurador Geral do 
Estado e hoje seu Chefe de Policia; assignou esse manifesto, em quinto 
logar, o Sr. Marcondes Alves de Souza Junior, Secretario e filho do 
Presidente do Estado; assignaram em seguida, os Deputados, cujo 
mandato fôra prorúgado, ao Cong:res>o Legislativo do Estado do Espí-
rito Santo. -

Não satisfeitos com e.ssa affirmação, publica e solemne, de qu~ 
todas as fo:ças políticas, toda a machina administrativa do Estado, 
seria a mão. compressora para o resultado final do pleito ... 

o .SR. RAYM:UNDO DE MrRANDA- São as duas machinas: a federal 
e a estadual. . · 

O SR. ,JcL\o Lurz ALvEs - ... Sr. Coronel Marcondes Alves de 
Souza dirigiu uma circular a todos os chefes políticos de sua facção 
no Estado, recommendando que, passada a eleição, só remettessem actas 
directamente a elle, quer as destinadas á Junta Apuradora, quer as 
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destinadas ao Congresso do Estado, porque,. opportu·uameute, elle, 
como chefe do partido, se> 'inctvm1J.iria de fazel;.'(LS chegar ao seu deS'ti?w. 

O .S:&. RAYMUNDO DE MmANDA- E vice·-versa. 
O S:&. J d.io Lurz ALVES - Receiosos da tremenda derrota que as 

urnas lhe iam ínfligir, já preparavam, nos quartos baixos do palacio 
do Governo, as actas que deviam substituir as originae.s. 

Mas, ·ainda não estavam satisfeitos. Para demonstrar que era uma 
:illu.são qualquer velleidade de révanche eleitoral por parte da opposi-
-ção, o Oongl'esso,. de mandato prorogado, passou· ao Presidente da 
Republica um telegramma, intimando-o, póde-se dizer assim, a· susten-
tar a candidatura do Sr. Bernardino Monteiro, porque elle, na sua 
unanimidade, a tinha adoptado e tel-a-hia de recon·hecer. 

Isto está publicado no J omal do Comm/ercio de antes da eleição. 
Não satisfeitfr.a ainda, armaram o Estado, elevando a força pu-

blica de duzentos e tantos homens para mais de mil, fóra maia de qua-
trocentos assalariados, capangas, que neste momento habitam o quartel 
-e o palacio da cidade da Victoria. 

Mas era preciso fazer e baptisar, e esta mesma gente se reuniu• em 
Junta Apuradora e apurou a eleição do Sr. Bernardino de Souza 
Monteiro. · 

Seis Deputados estaduaes, estando o Congresso funccionando, func-
ci~naram, ao mesmo tempo,. como presidentes de camaras municipaes, 
111embros da J'unta Apuradora, contra o texto expresso da Constituição 
do Estado, qll'e diz que, "estando o Congresso funccionando, não póde 
<> Deputado exercer qualquer outra funcção publica". 

Foi e.sta a Junta Apuradora. 
. Quanto ao Congresso, para não cançar a attenção do Senado, deixa 

de tratar de-lle hoje. 
Desejava apenas expôr as razões por que, sendo incontestavelmente 

graves a situação financeira e a situação economica do Estado, se des-
velou por uma solução pacifica: o impedimento que houve, o movi-
mento que detenninou a sua acção. Ha de demonstrar ao mesmo tempo 
<>s proces;;;os de violencia política com que o Governo recommenda can-
didaturas, manda fazer as actas eleitoraes, prepara-ze para apurai-as 
e as apura, e proroga o mandato ·do Congresso Estadual,. para reco-
nhecer o Presidente do Estado. Estas cousas d~scutirá amanhã. 

1Si fosse preciso defender-Ee das injustas accusações que transpa-
recem da parte do honrado Senador .pelo Espírito Santo, que a im-
prensa perfilho~; .=;i fosse preciso defender-se de haver assumido a 
attitude de pôr a nú a gravidade da situação do Estado, diria que 
·assim procedeu para fazer vêr áquelle povo generoso e bom que, quando 
se collocou contra a situação actual, foi por saber que a situação finan-
ceira do Estado era má e que com a mesma situação não seria pos.sivel 

~ melhorai-a. 
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O SR. RAYMUNDO- DE MIRANDA - A gravidade da situação finan-
ceira no Estado do Espírito .Santo, como em qU'alquer outro, não é 
peor do que a da União. 

O •SR. J 01Ão LUiz ALvEs - Foi para demonstrar que o orador, 
chamando a attenção do Senado para este facto, quiz provar que o 
Governo do Estado do Espírito ·Santo procurou embair a opinião pu-
blica, dizendo que havia pago o coupon da divida externa, quand'O esse 
pagamento não havia sido feito; para demon&trar que esse pagamento. 
não podia .ser realizado com a receita ordinaria do Estado e- os tempos 
que ahi veem proximos hão de comprovar, de uma maneira maravi-
lhosa-essa asserção. Quer dizer qu.'e, ainda mesmo que o Sr. Presidente 
do Estad:o do Espírito Santo tivesse remettido, para a Europa, a quan-
tia necessaria para o pagamento dos_ coupons da div_ida externa, esse 
dinheiro não provém da receita do Estado; representa um compromisso, 
um outro emprestimo. Não houve, portanto, pagamento. Houve mu-
dança de credor, com maiores onus para o Esta-do, visto que o.s juros 
da divida externa er·am de 5 % e não acredita que o Estado obtivesse, 
com juros menores, semelhante qU'antia. 

o · sR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Deixou de ter um credor externo 
para ter um credor interno. 

O ·SR. JoÃo LUiz ALvEs - Pede ao tachygrapho não deixar de 
tomar esse aparte. 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Mudou de credor. E' preferível 
ter um credor dentro do Estado a tel-o no estrangeiro, evitando .assim 
uma intervenção diplomatica. 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs -- Recorda-se que o Sr. Muniz Freire, 
que- foi Presidente do Estado por duas vezes, que representou por lon-
gas annos o Estado do Espírito Santo no Congresso, escreveu o se-
guinte, que elle, orador, não mria capaz de dizer: (lê) - "Ao iniciar 
esse confronto, direi logo incisivamente, embor-a com a mais profunda 
dôr, que o Estado do Espírito Santo não poderá mais subsistir como 
Esta-do autonomo, porque lhe faltam em absoluto os recursos para 
satisfazer á exigencia fundamental do · art. 5° da Constituição, onde 
está prf.scripto, na primeira parte, que incumbe a cada Estado prover, 
a expensas proprias, ás necessidades do seu Governo e administração." 

P assou S. Ex. a demonstl'ar, pondo em evidencia, com uma lin-
guagem candente, qu'e o orador tambem não seria capaz de uaar, a 
situação de de,scalabro financeiro em que se acha a peqmma, porém, 
gloriosa terra espirito-santense. 

E a palavra de S. Ex., pelo seu valor político, pela sua respon-
sabilidade do passado, pela .sua solidariedade, que neste momento, com 
tanto prazer, empresta á 1aituação, é a mesma palavra que ha pouco, 
daquella maneira, assim condemnava a mesma gente! 

O S"R. RAYMUND() DE MIRANDA - Quemª 
O SR. J ciÃo LUiz ALvEs - O •Sr. Muniz Freire. 
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Estas eram as considerações que devia fazer para demonstrar que 
era preciso um movimento de opinião no Estado, que este moviment<> 
se fez, atravez de todos os obice~ que se lhe podiam crear, e que depoia 
de verificar a impossibilidade de derrotar ·aquella pujante opposição, 
houve o plano machiavelico e diabolico de prorogar o mandato da 
Assembléa LegiElativa, já finda. para, por meio della, que por escript(} 
assumiu compromisso de reconhecer, como Presidente do Estado, um 
cidadão que não foi eleito. · 

O SR. PRESIDENTE- A hora 'do expediente est!Í fiuda. 
O SR. Jo-Ão Lmz ALvEs - Pede á Mesa considerai-o imcriptc na. 

hora do expediente da .sessão de· m:nanhã. 
O SR. ·pRESIDENTE - V. Ex. está attendido. 

SES.SÃ.Q DE 12 D.t<: MAIO 

O Sr. João Luiz Ailves (*) exclama que os pwriCanos do n~gimen 
pen~am_ que viola a autonomia de um Estado a declaração do Poder 
Central de que nvga o seu apoio ·moral ou político a uma determinada 
situação. Mas, os pm"Í.ta.nos do regimen não entendem que viola a auto-
nomia eleitoral de um Estado, a eS3encia do regimen 1·epnblicano, os 
princi~ios fundamentaes de uma democracia. a indicação de um can-
didato á Pre.sidencia de Estado, subscripta, após uma convenção, pelo 
Presidente do Estado, quoa tem de ser succedido, pelo seu secretario 
geral, pelo Eeu chefe d•a policia. pelo procurador geral do Estado, pelo 
<lecretario da p:esidencia e pelos Deputados de mandato improrogavei 
e prorogado! E, como si isso não bastas'>€, entendem que não viola 
a autonomia eleitoral daquelle povo a circular do Presidente do Estado, 
ordenando ás mesa;; eleitoraes que lhe remettes~em, para o palaeio, 
por urp. portador. todas as actas, inclusive aquellaa que, pela lei, deviam 
8er remettidas á junta apuradora e ao Congresso do Estado. E, como 
~e isso não bastasre, para não violar a autonomia eleitoral do Estado, 
o Congreseo, de mandato prorogadQ, telegrapha ao Pre.s~dlente da 
;Repvblica, em quasi unanimidade, intimando-•O a dar o seu apoio-
moral ao candidato que esse Congresso escolhera. porque esse Con-
gresso estava resolvido a pol-o na Presidencia, houvesse o que hou-
ve.sse. E, como si isso não bastasse, para defender a pureza do regimen 
naquelle Estado, a junta apuradora se constituiu irrita e nullamenre 
com DS Deputados des~oe mesmo Congresso Legi2lativo, violando a 
Constituição do Estado, que determina que c.s Deputados não podem. 
exerce:- outro mandato publico, durante o funccionamento do Con-
gresso. E e&3e Congresso funcc!ona desde 20 do mez · passado, reali-
zand'D-se a aplll"ação a 3 deste mez.! 

Não bastava, porém, tudo isw! 
( •) IDiscur.so proferido na hora do ex·p·edie·nt" 
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Hos municípios onde era grande a nossa maioria eleitoral e incou-
:testavel a nossa força politica, se fraudou a eleição, como nos muní-
·cipios de Guarapary, Muquy e Santa Leopoldina; em ou'troa se ate7 
morizou o eleitorado por meio da força publica, postadà de armas 
embaladas, nas secções eleit.oraes, como nos municipio.s de Alfredo 
Chaves, Calçado, Serra, onde a opposição era quasi em unanimidade, 
-como no de Collatina, onde é chefe de real prestigio o digno es-pirito-
santense·, Coronel Alexandre Calmon, actual Vice-IPresidente do E.s-
tado, indicado para continuar no mesmo cargo, na ehapa Bernardino 
.Monteiro, e só sendo della excluído, porque entendeu que essa candi-
datu·ra: não convinha aos interesses do Espírito .Santo; onde é chefe 
politico o Sr.- Coronel Alexandre Calmon, que, até a vespera, mereceu' 
a prova de applauso á sua indicação para Vive-Presidente do Estado, 

<> que Ee fez? Mandou-se em passar um juiz districtal, que não D era, 
para · nomear as mesas eleitoraes, creando uma gravíssima si tua'}ão, 
nas relações de ordem privad,a, porque o juiz districtal, como o Se11ado 
.sabe, tem funcções de juiz de casamento; esse juiz, que lá eat.á pela 
prepotencia do Governo do Estado, já teve sua autoridade desconhe-
cida pelo juiz de direito da Capital e pelo. Juiz Federal, Th.·. Tavares 
Bastos; e é esse homem que lá está. julgando illegalmente, presidindo 
casamentos,. estabelecendo a confu;:;ão nas relações de ordem privadá 
~om a graYidade que o Sen&do comprehende, pelo arbít rio do. Presi-
dente do Estado ! ! 

ND município de Collatina, porém, a causa é mais assombrosa. 
Pede a attenção do Sena:dD. Aqui está o decreto n. 2. 394, que com-
metteu ao interventor no districto de Accioly_ de Vasconcellos attri-
buições para designar membros para as meaas eleitoraes para a eleição 
-de 25 do mez passado. 

(Lê os d{zeres do .decreto . referiido.) 
. Qu~r dizer que, no districto de Accioly de Vasconcellos, onne 
· havia um juiz districtal eleito, com funcçõe;:; para nomear mesas elei-

toraes, como D Sr. Presidente do Estado sabia que a unanimidade dos 
-eleitores estava com a opposição, entregou o districto a um interventor 
m.ilitar, a um_ official de policia, com attribuições ·para nomear mesas 
deitoraes e presidir a eleição! ! 

Como esse, o orador poderia citar muitos outros casos. Não o quer 
fazer; não deve cançar o Senado, mas crê que é bastante um só exem--
plo para que se possa fazer a psychologia de uma situação. 

Em que se baEeou o Presidente do Estado para expedir esse de-
creto? Em uma lei que foi votada, segundo se diz - em virtude de 
uma reforma constitucional. 

Como se fez essa reforma conatitucional? A Constituição do Espi-
Tito Santo diz no Eeu art. 107, o ·que lê ao •Senado . 

. Quer dizer, o Congresso ordinario póde propôr a reforma consti-
tucional, ~terminando os artigos a reformar, o :.:nado por qu'e se deve 
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fazer a reforma proposta e as razões de sua conveniencia, no3 termos; 
da Constituição. Não foi ieao, entretanto, o que ·se fez no E'spirito-
Santo. O que alli se fez foi o seguinte: Convocou~se o novo Congresso. 
a eleger, com as funcções de Constituinte, para alterar ou supprimir os. 
arts. 1°, 9°, 16, etc., emfim toda a Constituição do Estado, . sem indicar 
as razões de conveniencia da reforma e .sem que o Congresso anterior 
houvesse feito a proposta dessa refor:rp.a, sem que se levas.se ao conhe-
cimento dos Srs. eleitores qu.>aes os artigos que iam passar por uma 
reforma, para que esses eleitores pudessem compTehender as razões 
dessa reforma e ::;saim escolher os ' seus Tepresentantes. 

E não é só isto; àlém dos artigos enumerados, todos o.s outros: 
'artigos da Constituição do Estado foram reformados. 

Assim, nem os principioa constitucionaes da União, nem as nor-
mas fundamentaes do regimen republicano federativo, foram respei-
tados nessa reforma constitucional. 

Inconstitucional a reforma, inconstitucional todos os actos dell~t 
decorrentes , entre elles a reforma da lei eleitoral. 

E com.o se fez ella ~ 
Estava o Congresso do Estado a enceTrar as suas Eessões, e a 

data era então 16 de outubro de 1915. Sabendo a situ.>ação dominante· 
do Estado, pela lealdade com que para com ella tem o orador proce-
dido - as difficuldades que encontraria a candidatura proposta; 
sa'\>endo, como na vespera demonstrou ao Senado, procedendo á leitura 
da carta firmada pelo Presidente Marcondes Alve.s de Souza, datada· 
de 15 de outubro d9 mesmo anuo, tratou de1ade logo de· reformai~ 
a lei eleitoral, para o effeito de prorogar o mandato dos actuae<~ 
Deputados, os quaes perdiam suas funcções em janeiro, para que e-sses, 
que já estavam compromettidos com os seus votos e com as suas assi-
gnaturas com o Presidente Marcondes, reconhecessem o Sr. Bernar-
dino · Monteiro, Presidente· do Estado, quaesquer que fossem alil diver-
gencias, as lutas, ou as victoúas eleitoraes que a opposição conse-
guisse.nas urnas . . 

Como foi, p<>rém, feita esaa reforma eleitoral~! 
Pasme o Senado. Sem a menor publicação de um ·só acto d.o Con-

gresso, sem a publicação de uma só de suas actas, de um.a só acta, dos 
seus trabalhos que se relacionasse com e:asa reforma ! ! 

Até o momento em que falia, no I?iario da Mwnhã, que é o jornai 
'official do Estado, não Ee encontra uma só publicação offJ.cial que ffi 

prenda a actas d<:> CÇ>ngresso, desse Congresso, · qU\'l, a 30 de outubro· 
do anno · pasaado , diz ter votado semelhante .reforma. 

Por inducção, por simples inducção de noticias de jornaes e pela 
prova que dentro em pouco trará ao conhecimento do . Senado, para. 
que esta Casa, aprenda como Ee faz uma reforma eleitoral, por simples-
inducção se verifica que esse projecto de refoTma tomou o numero 15~ 

Lê os topicos citados do Diario da Manhã, de 21 de outubro: 
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"Congre.sso LegiJalativÓ - Na primeira parte da ordem do dia 
Q Sr. Dr. Ubaldo Ramalhete, obtendo a palà"llJ.'a, mandou á Mesa ~tm 
}H'Cjecto de lei, para -o qual pediu.· dispensa de leitura devido á ~ 
.extensá1o, o que, indo a votação e sendo approvado, tomou o n. 15 e fcn 
a imprimir !)ara os devidos fins." 

Diario da Jllanltã, de 27 de outubro de 1915 (P pagina, 2a co-
lumna) : · 

, "Congresso Legislativo - Realizou-se hontem a 35a sessão ·ordi-
naria - O Sr. Etieune Doosaune, pedindo a palavra, enviou á Mesa 
um parecer da Commissão de Justiça l"elativamente ao proje'Cto n. 15, 
D .qual, d.::pois de lido e haver t-omado o n. 21, foi a imprimir para 
entrar na ordem dos trabalhos." 

DW.rtid rJn, Manhã, de 2 7de outubro de 1915 (la pagina, 2a co-
lill:nna): 

"Ao entrar em P discussão o projecto n. 15, usando ·da palavra o 
Sr. Dr. Ubaldo Ramalhete; requereu f-osse consultada a Casa na dis-
pem.s.a d.a leitura e interstício do referido prqjecto, o que, consentido, 
foi o me3mo approvado." 

1A sessão foi aberta a 1 hora da tarde e, no espaç-o de uma hora e 
meia, votaram tres projectos, artigo por artigo, um dos qua&s tem perto 
.de . duzentos artigos! ! · 

Assim, sem a menor publicidade, com a maior clandestinidade 
p-ossível, porque ri.em ao meno.s este projecto era lido para o,.:; Depu-
tados, em oito dias, depois qu.e souberam que o Governo Federal 
oppunha o seu véto moral á successão proposta, em oito dias, o Con-
gresso daquelle Estado, votava uma reforma eleitoral - votava é 
um modo de dizer - com -o fim exclusivo, como ha de demon:.>trar, de 
prorogar o mandato do Congres.so, que já estava findo, desde 9 ·de feve-
reiro, para o effeit-o_ de reconhecer o novo Presidente do E'stado, com 
.surpreza para o povo daquella terra, que só teve conhecimento de que 
seu Congresso tratoU' da reforma eleitoral depois que essa lei foi publi-
<Jada no DiJar<io Official do Estado, com surpreza para a imprensa de 
todo o E3tado, com surpreza para a imprensa do Rio de Janeiro, que 
nunca teve noticia de semelhante reforma, com surpreza para toda a 
representação federal - exclusive os dous representantes da situação 
dominante - que só souberam que esta reforma tinha sido feita e 
votada depois de alguns dias de publicada no Di.a11io da Ma...'W,ã; com 
sU'rpreza para os proprio.> Deputado.s que a votaram, que ignoram o 
que votaram e que disso deram document-o. 

E quem deu o documento, não é um Deputado obscuro, não é um 
desses que .se elegem para votar, é um homem formado, ·é um antigo 
<landidato á representação federal, é um actU'al membr-o do directorio 
do pa1·tidD do Sr. Bernardino Monteiro, é uin Deputado que foi de 
novo indicado pelo mesmo partid<l para a reeleição na!:' eleições a que 
se procedeu a 3 de _mai-o corrente, é emfim o Sr. Dr. Manoel Manjar~ · 
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dim, cujo nome é bastante conhecido no Estado, pelas tradiçõe.s de 
família e não é por certo · ignorado de alguns dos 'Srs. Senadores ; não 
é por certo desconhecido dos membros da Oamara dos Deputados, onde 
pleiteiou, ha pouco, seu reconhecimento, como Deputado Fede1'al, pelo 
Estado do Espírito Santo; - é o Dr. Manoel Monjardim, inmspeito, 
insuspeitissimo, porque faz parte do directorio político que prestgia 
o Sr. Bernardino Monteiro e acaba de ser incluído, para ser reeleito 

. Deputado, na chapa governista-, que escreveu ao orador, á 12 de novem-
bro de 1915. 

Só lê os topicos que inte·ressam; lerá os outros, si fôr provocado ém 
conteEtação. · 

. "12 de novembro de 1915 - Diz o Sr. Dr. Manoel Manjar_; 
dim, então Deputado e!Stadual (lê): 

"Já deves saber que o Congresso approvou um projecto, que 
hoje é lei, adiando as eleições para o Congresso Estadual, para 
3 de maio. Es~e projecto nunca foi impresso .. tendo eu: compare-
cido ao Congresso no dia da votação do proje.cto n. 15, que nin-
[J'UI'rm salJ.ia o qv;e era., p.o·rque niio con.stat•a dos cader.nos dos Depu-
tadas. Passou o projecto :aem protesto, só . vindo eu a saber d.o que 
se tratava, quand~, dias depois, no Diario da Manhã, o li, publi-
cado pelo Marcondes." 

E assim se fez, em oito dias, a actual reforma eleitoral, que con-
tém, como disse, cerca de 200 artigos!! 

Não sahiu, porém, tudo como havia encommendado a sitll'açã.o 
dominante, para levar ao extremo a compressão na >sua machina elei-
toral. E para provar que aquella lei não foi votada no Congresso, 
porque si fosse votada ao sabor da conveniencia da situação, ella não 
precisaria fraudal-·a, como fraudou; para provar outra fraude vae lêr 
ao Semldo a publicação official no jornal e a publicação official no 
folheto. Antes, porém, de lêl-a , para que o Senado apprehenda o al-
cance da modificação frall'dulenta, é preciso salientar o seguinte: com-
pete• aos juizes districtaes a funcção de presidir á constituição das 
mesas eleitoraes do· E.~tado. Esses juizes districtaes eram -em numero 
de quatro, eleitos em lista incompleta. De modo que a minoria tinha 
sempre uma valvula de representação e, quando não tivesse, ·por não 
ter o numero sufficiente para eleger um dos quatro, daria ao menoE 
um dos su'pplentes. Assim, a celebre reforma eleitoral, n. 1. 008, esta-
beleceu no mu art. 40, o seguinte: ".Serão considerados juizes distri-
ctaes os quatro cidadãos mais votados de cada districto e na ordem 
num.erica de votação; serão considerados supplentes dos juizes distri-
ctaes os quatro cidadãos mais votados depois do quarto juiz diEtrictal 
eleito." · 

Esta foi a lei que chegou ao conhecimento do povo por intermedio 
do orgão official do Estado. Mas, comprehenderam que era um grave 
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risco pernnttn a eleição de quatro juizes . districtaes.., porque a oppo-
sição teria ao menos essa valvula de se representar nas mesas. 

E que fizeram? No folheto impre!*lo na mesma imprensa officia~, 
depois de impresso, substituíram o art. 40 pelo seguinte: "Será consi-
derado juiz districtal o cidadão mais v-otado de cada districto; seTão 
considerados supp~entes de juizes districtaes os quãtro cidadãos mais 
votados depois do juiz eleito." -

· Esquecidos d.a putblicação do ,.;;eu jornal official, mandaram impri-
mir o folheto, que altera a lei, fraudulenta e vergonhosamente, com 
alteraç<ml até materiaes, porque a qualidade do papel não é a mesma. 

·Quer isso dizer que a opposição, tendo podido fazer, pelo menos 
um ou dous juizes districtaes e alguns supplentes, com a violação ver-
gonhosa e fraudwenta dessa lei, ficou talvez privada de fazer um só. 

V ae- vêr o Senado como se faz uma reforma eleitoral para garantir 
a verdade d.as urnas e como se respeita a autonomia dos municípios 
no Estado do Espírito Santo. E é preciso que o Senado veja, porque, 
estando seriamente preoccupado com uma reforma eleitoral da !Wpu-
blica, póde-se dispensar de tanto trabalho, copiando e~te monumento 
legislativo. 

E o orador mostra ao Senado os boletins eleitoraes, que foram 
instituídos como documento~: de.. defesa contra po.ssiveis fraudes nas 
urnas, no Estado do Espírito Santo, segundo c;> art. '7'7, da mencionada 
lei, lendo os seus termos. 

De modo que no pleito eleitoral que se feriu no munici_pio de 
Muquy, por exemplo, onde a opposição venceu, affirma ao Senado, 
sob 'sua -palavra· de h-onra, deram-lhe . os boletins. Um delles está com 
o orador, de uma recção em que foram conferidos ao Sr. Pinheiro 
Junior 106 votos, para ·Presidente do Estado; nelle não se menciona, 
porém, o numero de eleitores que compareceram, nem o numero de 
votos que obteve o candidato contrario ... 

Terminado o processo . eleitoral, os votos que a oppc!Sição obteve 
figuram na - acta, augmentando-se, porém, os votos do candidato 
opposto. · 

· Parece que podia ou devia parar ahi a desfaçatez política, e não 
parou. E não se venha dizer que essa situação merecia o apoio do 
orador, porque essa lei foi votada sem o seu conhecimento e posterior 
á acção que ·suppunha benefica, exercida junto ao Presidente do Estado, 
para impedir ísso que se está vendo. Não tinha e não tem, portanto, 
·a menor solidariedade com semelhante monstrengo . 

.A. lei, porém, no seu art. 142, tratando da fiscalização, dispõe: 
"Em cada secção eleitoral, além dos cand'idatos, poderá haver até 

cinco fiscae.s." 
De modo que, na eleição do Congresso do Estado, .que ·.>e compõe 

de 25 membros, só cinco candidatos poderão fiscalizar a eleicão e como 
as mesas constituídas por esie processo Rão unanimes, quando ~ualquei 
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candidato da. opposição se apl'esentar para fiscalizai-a, não é admittido 
por que h a j•á mais de cinco do peito da mesa. 

Mas, não fica nisso. Parece que bastava. O luxo de prepotencia 
ou de inepcia é tal que se declara qu'e é indispensavel que o fiscal 
traga o officio com a firma reconhecida pelo escrivão do districto da 
mesa eleitoral. Quer dize1· que, se o orador tiver amanhã necessidade 
de pleitear uma eleição no Ee.pirito Santo e fiscalizai-a terá que 
comparecer perante o escrivão de cada districto, com a sua firma 
para rec.onhecer. 

· Parece que isto bastava; mas nãD bastou, porque os fiscaes só 
podem ser admittidos antes de se fazer a chamada dos eleitores 
{art. 142, §. 2°), quando, em qualquer termo do processo eleitoral, 
uma situação qu'e se preza tem orgulho e prazer de deixar fiscalizar 
a eleição. !!Ias, não bastava nada disto: era preciso suffocar no seu 
:reducto. na cellula mater d<> regimen, na autonomia dos municípios, 
qualquer. velleidade de rét!'(Lnche da opinião popular contra uma situa-
ção oppressora. E o que se fez? E' melhor que leia ao Senado e qu'e o 
Senado aprecie: ''Art. 148: Da validade e nullidade da eleição para 
Yereado:res e prefeitos muúici paes e juizes diatrictaes e da apuração 
da mesma eleição, haverá r·ecv.:rso para o Pr.f!)side·n.te elo Estado, que 
delle deverá tomar conhecimento dentro de 20 dias, acceitando-o ou 
não. Julgado o recur.so, compete a.o P1~es·idente do EstaJilo mandar 
extl·ahir as cópias que se fizeram necessarias. . . ( cont~n'Éa a lê1·). 

E' o Preaidente do Estado diplomando todos os vereadores do 
Espit'ito Santo! Parece que bastava, ma.s não basta. Ainda póde haver 
o risco dessa junta rec(j)nhecer ou não o eleito. Do reconhecimento ha 
novo recu'l'so para o Presidente do EstadD (art. 149. § 2°). O Presi-
dente póde então ou reconhecer um outro, ou annullar as eleições, e 
- pasme o Senado! - nomear um ou dous interventores, aos quaes 
incumbirá tudo quanto incumbiria 110 Presidente do Estado, aos verea-
dores, aos prefeitos dos municipiO'..=;, aos juizes districtaes, ·inclusiV'e 
C€lebrar casamentos, não se realizando, neste caso, a reunião da junta 
de que trata a lei, para a eleição das mesas eleitoraes, as quaes serão 
compostas e nomeadas pelos interventDres!!! 

Pergunta ao Senado republicanp si é esta uma lei que um povo 
altivo e digno possa ·aupportar! •Si esta é uma lei ante a . qual, não 
encontrando recursos legaes dentro do regimen, concite :oli' não unJ 
povo-altivD e digno á revolta? · 

. .E pergunta á imprensa republicana do paiz. á imprensa sincera-
mente republicana, si ella, por maior que seja a sua paixão contra 
o orador, por maior que seja o seu desaffecto contra os seus amigos, 
vor maior que seja o Eeu preconceito contra a sua falta de autoridade, 
ti eala tem a coragem de defender esta lei? ! ! 
· E depois, enche-<Se a bocca com telegrammas e cochichos, para se 

.dizer que se conta com 28 mnnicipalid,ades das 31- que compõem o 
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Estado. Não ha que admirar; admiravel seria si havendo no Estado 
31 municipalidades, não pudesEe o Governo contar pelo · menos com 
62, poi.:; que um só homem as ff!-z todas. . 

Não ficou sómeri.te nisso . o regimen de arrocho que visava imped1r 
a manifestação d9 eleitorado. Havia tambem a preoccupação n1,axima 
da prô1·ogação do mandato extincto da As.sembléa, qoe determinou essa 
reforma eleitoral, · que não foi votada regularmente pelo Congresso, 
si não feita ·no palacio do Governo. Vejamos como se fez a prorogação 
desse mandato. Como tem que appellar para o conhecimento daquelles· 
qu,e com mais cómpetencia do que o orador discutem as questões consti-
tucionaes e para não fatigar por muito tempo a attenção d-o Senado 

, fará uma rapida synthese das razões por que pensa que o mandato 
dessa Â.SEembléa está extincto. 

, Esses Deputados foram eleitos a 9 de janeiro de 1913 - sob o 
dominio da Constituição que, então, vigorava ~ por tres annos. Por-
tanto, nos termos ·dessa mesm~ Constituição, cujo art. 36 declara que 
o mandato do Deputado expira com a nova eleição, esEe mandato devia 
expirar a 9 de janeiro de 1916. Fez-se, porém, a reforma, cuja vali-
dade nega e por ella se· declarou que o mandato- dos Deputados expi-
rava com a expedição de diploma aos novos eleitos. Por conseguinte. 
como a expedição dos diplomas ao.:; novos eleitos póde ser feit.a até 
30 dias depois da eleição, ficou estabelecido que o mandato dos Depu-
tados eleitos a 9 de janeiro de 1913 expirava a 9 de fevereiro de 1916. 
Mas,, .sob o pretexto capcioso de mudar a época das eleições, o Con-
gresso do Estado prorogou o seu mand'ato até 3 de junho deste anuo, 
poi>s que, mudada a eleição para 3 de maio, a expedição do diploma 
poderia ser· feita a 3 de junho, isto é, com c! prazo necessariamente 
indi.spensavel para que, elles mesmos, que haviam reconuneudado e 
apu'rado a eleição do Sr. Bernardino Monteiro, elles mesmos ·o reco-
nhecessem como Presidente do Estad"o! ! 

A prorogação de mandato é evidente. Podiam, não ha duv-ida, 
mudar a época das eleições; ma.; não podiam mudai-a de modo a pro-
rogar o proprio mandato; uão podiam mudai-a de modo a vir exercer 
uma funcção para a qual não receberam poderes do eleitorado. 

Os cidadãos que fingem de Deputados ~ctualmente no Estado do 
Espirito Santo, foram eleit0<.3 por tres annos a 9 de janeiro de 1913, 
sabendo, em virtude da lei pela qual foram eleito.s, que seus mandatos 
terminariam a 9 de janeiro de 1916. · 

Mas por que pro rogaram elles oa seu'S propriqs mandatos 1 , 
Por varios motivos: em primeiro logar, para serem agradnvei.s 

ao Presidente do Estado; em segundo, pela cobiça ao subsidio; 'eli.l 
terceiro, para garantirem o -reconhecimento do seu candidato! 

Podiam faze1-o? Podiam, mas de mod"o que· essa pro rogação não 
Ih~s aproveitasse, e •sim aos novos Deputados. · 

Que fize1·am elles, porém? Prorogaram seus pl'Oprios mandatos. e 
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continuaram a exercer as funcções de Deputados para ·o fim exclusivo 
de, contrariando a vontade do eleitorado, reconhecer Presidente o 
cidadão que não é o escolhido, nem o indicado pelos suffragios ao 
eleitorado. 

Bom é, porél'i1, que ninguem esqueça que um Preaidente reconhe-
cido por um Congresso irrito e nullo, por um Coi1gresso incompetente, 
é um Presidente incompetente e todos os actos delle emanados são 
nullos e irritos. 

'Na historia republicana do uos.so lJaiz ha um caso que, si não 
é profundamente identico, vem demonatrar que o orador está com a 
razão. 

O honrado Sr. Nilo Peçanha, na sua anterior presid~mcia do 
Estado do Rio de Janeiro, viu, durRiite o seu Governo, o_mandato do 
Presidente prorogado de tres para qnatro annos, em virtude de uma 
reforma, não ordinaria,. mas constitucional. No fim do terceiro anuo 
do seu mandato, S. Ex. baixou um decreto rnand'ando eleger o seu 
successor, declarando que, embora a prorogação houvesse sido feita 
sob •aeu Governo, ella não lhe poderia aproveitar, e sim ao seu sub-
~tituto. 

Mas, o que occorreu no Estado do Espírito Santo: foi de parte do 
Governador ·o receio da victoria da opposição nas urnas e, de parte 
dos Deputados, de um lado o desejo de se1em agradaveis ao Chefe do 
Estado e d.o outro a cobiça ao subsidio . . 

· Prorogado esse mandato, a·asumpto digno de ampla, larga e vas~& 
discussão, que a hora não comporta, tudo quanto desse mandato decor-
rer é irrito e nullo; todo P1·esideute por elle reconhecido será um Pre-
sidente incompetente, a quem o povo não deve prestar obediencia, nem 
deve prestigiar, salvo si quizer concorrer com mais um facto. pat·:~ 
que tanto se censure a obra dos republicanóa. · 
·: Foi po1; isso qti'e disse, correspondendo ao appello, que ha dias fez 
ao orado'r o vibrante orgão republicano - O Paiz - em um artigo 
em que, a par dos immerecidos conceitos com que o distinguiu. aggride 
a. sua acção .política, que é a mais modeBta neste caso, como em qual-
quer outro em que ella se manifeste qualificando de insistencia imper-
tine;nbe a attitude que assumiu. affirmou que houve prorogação de 
mandato do Congresso do Estado, que dessa prorogação se originou 
a perturbação em que se debate o Estado actualn1ente, que essa proro-

. gação, por sel illegal, é nulla. 
"' Manteve-se e mantém-se nessa attitude, por amor ao brioso, altivo 
p, generooo eleitorado daquella terra; assim procede. animado pelas 
proprias palavras do O P(ÚZ. , . o velho orgão da ·defesa do regimen 
t•epublicano e da democracia ·brazileira, que lhe abri~ os olhos e mais 
fortificou ·a sua convicção. 

Foi elle, O Paiz, de 3 de março deste anno, :que esc1~veu o topico 
que · lê ao Senado. · 
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Foi elle mesmo, o brilhant~ orgão republicano, que mais o con-
-renceu,- e mais -o incitou a continuar nesta campanha, que reputa bene~ 
fica ao p-ovo espirito-santense, quan-do a 10 de fevereiro de- 1916 escre- . 
Yeu• sobre o que •;:;e-passava no Espírito Santo. · 

Cada vez mais se convenceu e se lhe fortaleceu o animo ne3ta luta, 
porquanto ainda era o proprio orgão republicano que, no seu numero 

- de 19 de fevereiro de 1916, voltava ao assumpto. 
O SR. PRESIDENTE observa ao orador que a hora do expediente 

está finda. 
O SR. JoÃo LUIZ ÁLVEs diz que vae terminar; mas, já que não 

deseja continuar a tratar deste as.sumpto, pediria ao Presidente que 
consU'lta~ae ao Senado .si concedia prorogação da hora do expediente· 
para que pudesse concluir as suas considerações. 

Consultado, o Senado concede e prorogação solicitada. 
· O SR. J oiÃo Luiz ·ALvEs continúa dizendo serem estas as con.side-

rações que, em rapida syuthese, quiz bordar em torno do caso do ' 
Eapirito Santo; mas, antes de _encerral-as, offerecendo á consideraçãa 
do Senado uma indicação, pede licença para, documentand:O a sua atti-
tude neste caso, lêr dous telegrammas que· passou ao Presidente do 
Estado e uma carta que dirigiu· ao honrado Senador por aquelle Estado, 
o digno Senador Bernardino Monteiro. (Lê os te·loegra,m;mas.) · 

Á resposta do telegramma foi esta: 
"Recebi telegramma. Escrevo. 
O orador, porém, não recebeu resposfa alguma até hoje. 
Ao Sr. Bernardino Monteiro, depois de outras cartas, escreveu a. 

que .lê, e que, tambem ficou .sem resposta. 
T.om-ou a attitude que os acontecimentos, que a sua dedicação 

áquella terra, que o appello que de lá lhe faziam por intermedio dos 
seus mais illustres <>rgãos exigiam; tomou a attitude que devia tomar. 
Ainda doR seufl labios não sahiu a -menor aggre3são pes.soal, apezar · do 
villipendio com que é tratado. Não sahiu nem sahirá, porque sabe 
prezar a sua compostura na vida publica. 

Vae terminar. Não podiam evideiltemeute estas considerações 
ficar exclusivamente no terreno platonico. Vae fazer u~a indicação 
á Oomruissão de Constituição e Diplomacia, para que ella, ~m ·face 
do que expoz, do-3 documentos qüe lhe apresental"á. opine como enten-
der na sua alta sabedoria, ficando certo o Senado de que,. no caso, 
nenhuma paixão o move, ao solicitar o apoio dos seus illustres collegas, 
que, aliás, não lh'o dariam injustamente, cert9 o Senado de que o faz, 
convicto de que cumpre um dever cívico. (Lê a indicaçã-o.) 

Perdôe-lhe o Senado o t~mpo que abusou da sua generosa attenção. 
( M u~to bem>. muito bem.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada á Comrni~>sã:o de Oonsti-·· 
tuiçã,o e Diylom.acia a seguinte indicação: · 
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Indico que a Commisão de Constituição e Diplomacia, tendo em 
_ vista a primitiva Constituição do Estado do Espirto Santo e a sua 

reforma, datada de 13 de maio de 1913, a lei n. 894: de 30 de dezembro 
de 1912, que fundamentou a referida reforma, as leis eleitora$ 
ns. 717. de 5 de dezembro de 1910, e n. 1.-003, de 30 de outmbro de 
l9í5, interpouha o seu parecer sobre os reguintes pontos: 

1°, a regularidade da Reforma Constitucional do Estado; 
2°, a constitucionalidade do acto do Congresso, eleito por tres 

anuos, a 9 de janeiro de 1913, prorogando o proprio mandato por 
quatro mezes, para reconhecer o novo Presidente do Estado, funcção 
que lhe não compéte; e proponho á deliberação do Senado as IDedida·a 
que em swa alta competenciá enten~er necessarias para normalizar a 
situação resultante da violação dos princípios constitucionaes da União 
e da . fórma republicana federativa. · 

Sala das õessões. 12 de IDaio de 1915. - João Luiz Alves. 

SESSÃO DE 16 DE ~LUO 

Do Congresao Legislativo do Estado do Espírito Santo. de 13 do 
corrente, cornmunicando -que o Congresso reconheceu e proclamou nesta 
data Presidente e Vice-Presidente do Estado, para o quatriennio de 
1916 a 1920, os Srs. Dr. José GoiDes Pinheiro Junior e Coronel Ale-· 
xandre Calmon. - Inteirada. · 

Victoria, 14 de maio. - Presidente Camara Deputados - :Rio 
- A Mesa do Congresso Legislativo do Estado do E·spirito Sal);tO 
tem a honra de commuuicar a V.' Ex. que o Congresso na sessão de 
hoje. perante nmnerosa assisteuc.ia popular e de altas autoridades do 
Estado,. reconheceu e proclamou pelo voto unanime de vinte e dous· 

· Deputàdw, Presidente e Vice-Presidente deste Estado. para o qua-
triennio de 1916 a 1920, respectivamente, os Srs. Drs. Bei'nardino de 
Souza Monteiro e Antonio Francisco Athayde. Attenciosa.s saudações. 
__: Gemlrlo Vianna, Presidente. - Virgilio Sntr.a. 1° Secretario. -
J oil;o De·us, 2° Secretario. - In te irada. 

Victoria, 14 de maio. - Presidente Camara Deputados - Rio 
- Tenho a honra de comlllunicar a V. Ex. que em .sessão de hoje. á 
qual estiveram presentes vinte dous Deimtado3, o Congresso Leg-isla-
tivo deste E stado reconheceu e proclamou-, por unanimidade votos>, 

· P1;esidente e Vice-Presidente do Espírito Santo, para o quatriennio 
de 1916 a 1910, respectivamente, os Exmos. S'rs. Senador Bernardino 
d€ Souza Monteiro e Dr. Antonio Francisco de 'Athayde. Respeitosa-s 
saudações. Marcondes .So:u.za, 'Presidente do Espírito Santo. -
Int('Í rada, 

lndicé:ção 
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Victoria, 14 de maio. - Presidente ·C amara Deputados Rio. 
- Á, Mesa do Congresso Legislativo do El'ltado do Espírito .Santo tem 
a subida honra communicar V. Ex. que tendo este Congre:::so se reunido 
extraordinariamente, 'de accôrdo éom art. 153 do seu Regimento In-
terno para e:x>ercer a funcção constitucional de reconhecer os poder-e·!! 
do Presidente e Vice-Presidente eleitos nos termos art. 41 n. ·2,. da 
Comstituição Estadual, ,depois da verificação dos poderes dos seis. 
membros recentemente eleitos deliberou por unanimidade de votos re-
conhecer e proclamar Pr~;sidente e Vi'cé-Presidente eleitos para o qua-

- driennio 1916-1920 Dr. José Comes Pinheiro J unior e Coronel Ale-
xandre Calmon. Cordeaes .saudações. - Presidente, Joaquim Guim'(J,-
r/ijes. -- 1 o Secretario, Flav·i,o Coutinho PesSOf!. - 2° ·Secretario, M'(l'T'W 
A!}uú-re. 

Victoria, 13. - Preside.nte 'Üamara Deputados - Rio - 1\Jmo!l 
honra communicar V. Ex. que Congreoaso Legislativo deste Estado, em 
sessão solenme com presença 17 Deputados, reconheceu hoje Dr. J ~ 
Gome;~ Pinheiro Junior, Presidente e Coronel Alexandre Dalmon, 
Vice-Presidente deste Estado. Cordeaes saudações. - Diocle'Cio . Borges. 
- Pa1blo MeUo, Deputados Federaes. - Inteirada. 

SESSÃO DE 9 DE JUNHO . 

O Sr. M e nde s de Almeida (*) - Sr. Presidente, eu fui sempre 
contrario a que o tempo dos trabalhos do Senado fosse tomado para 
explicações de actos prat icados pelos Senadores fóra das suas funcções 

. senatoria.es, isto é, mais fóra do recinto desta Ca.<Ja. Mas,. um dos esfor-
çados chefes da opposição do Estado do Espírito Santo fallou honte~u 
na Camara dos Deputados. reclamando contra as minhas o·bservaçõe& 
feitas em uma inf.ervimv que . concedi a um dos redactore.;; d' .A R u.o,. 

V. Ex . .sabe1 Sr. Presidente, que A Rua é um dos Yespertinos 
desta Capital que mais rapidan:íente se impoz á confiança publica, pela 
actividade, zelo e esforço dos seus redactores, procurando bem ·informar 
seus leitores sobre as questões inais importante.s, especialmente qu.ando 
essas questões vizam o interesse publico. 

O SR. RA YMUNno DE :MIRANDA - Apoiado. 
O SR. MENDEs DE JrLMEIDA - Um dos seus redactores; em rap ifl .-t 

conYersa comruigo, ·fez-me diYersas pergunta.;;, sobre diver;;os assun•-
ptos aos quaes respondi como co.stumo, excusando-me sempre, visto 
qu tendo duas tribunas em que por ora. - digo por oro, pelos esfor- · 
ços que ha para me retirarem uma dellas - em que, por ora, pos.~o 
pontificar· sobre assumptos de interesse publico. 

(•) Discurso profericlo na hora elo ~~pP.clloote. 



491-

Na rapida conversa que tive não disEe cousa, pelo menos de que 
me lembre, que possa ter offendido directamente quer o eminente 
cidadão ·que está á frente dos negocíots do Estado, o Sr. Presidente da 
Republica, quer mesmo quaesquer do.s seus immediatQ.3 auxiliares e 
pessoas de sua confiança que lhe referendam os actos, -os Srs. Ministro;;; 
de Estado. 

Naturalmente, como V. Ex. vae ouvir, em me referi ao que se. 
fazia em um elos Estados, com cuja politica governamental ou de oppo-
sição eu na·da tenho, porque nem faço parte da política d.os Srs. Mon-
teiros, como allega em a1)arte um nobre Deputado, nem bebo os ares 
pelos seus adversarios, que não são, como os primeiros, espirito-san-
tense-s natos, dedicado·;; ao seu proprio Estado, ma.s sim cidadãos que 
foram alli cooperar, naturalmente, para o progresso e desenvolvimento 
do mesmo Estado, pelos meios eleitoraes ... 

Ora, o que eu disse foi apenas isto: 
"A situação no Espírito Santo quem a creou? Com que di-

nheiro os · opposicionistas alliciaram capangas, compraram armas 
e munições e sustentam a sua capangacla ?" 
Essas expressões foram oriundas das noticias . lid.as em jornaies 

desta Capital, em telegrammas ~1elle13 publica·dos, em que se diz que 
a· força federal foi adrede enviada pua esse Estado, que em embarca-
ções pertencentes á Alfandega ou á :Üa})Ítania do Porto do Espírito 
Santo levavam armas e muni~ões para o quartel-general dos opposi-
cionistas; um jornal d-a tarde alli editado, que em inquerito feito da 
policia do Espírito Santo. declararam indivíduos que foram do Rio 
de Janeiro ganhando 5$ diarios para fazer uma revolução contra o 
Governo e impedir a posse do Presidente· eleito legalmente. Além disso 

- os empreg·ados da Alfandega receberam carabinas entregues no quartel-
genei·al desses opposicionista.s, sendo intimados pelo rseu chefe a pegar 
em armas no sentido de se opporem ás manifestações do eleitorado 
espirito-santense. 03 indivíduos presos no edificio do jornal opposicio-
.nista. confessaram que tinham vindo do Rio de J aneÍI·o e· que nenhum. 
clelles era filho elo Estado. E:3sas cousas vieram publicadas em varios-
joruaes, entre os quaes a Gazef:a de No~icias e Jor1UJ,l dp ·camJrrvercío, 
O Paiz, ·o J onucd dd, Bm7!i( etc. 

· Impressionado com tudo isso. sabendo e.ssa gente que a situação 
federal vigente .se interessa pelos sacrifícios dos espirito-santense3 que 
rombatem em prol do seu Presidente, homem de reconhecida capaci-
dade e respol1sabilidade, e que nos habituamos a conhecer nestas cadei-
ras, sempre com toda a correcção, lisura e honestidade'; que a opposi-
ção espirito-1aantense não estava de po8se do Thesouro e da tr<>pa, 
como é costume sempre estar aquelle que tem de . governar com o 
applauso do centro, perguntava eu: "Ei3sa situação quem a creou? 
Quem fornece esse dinheiro, sabido .como é que a opposição não dispõe· 
clo,s cofres do Estado? Como se agita assim a força federal para atacar 
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a situação de um Estado~" Com isso não queria dizer Jlem que fosse 
. o Si·. Presidente da Republica quem mandasse da1: o dinheiro do The-
som·o para e·asas cousas, nem que fosse verdad~ tudo quanto .se .allega 
de 1m1 e outro la-do. 

Eu me reservava para fazer algumas observações sobre essa 
intervi~uw da imprensa, procurando con-igir .algum e-xcesso, talvez 
devido á -má comprehensão .de _momento do meu collega que semelhan-
tes pergunta:; me fez, quando encontrei neste recinto o eminente Sr. Se-
nador João Luiz Alves, que é, .como se sabe, um dos mais considerado-a 
ohefes do movimento contrario ao Presidente· eleito. 

Disse-m.e S. Ex.: "pois então V. Ex. attribue á parte official 
:essas despezas ?" Respondi-lhe que não . .S. Ex. e-ntão me explicou que 
eu não tinha razão na minha ,;uspeita, porque todo esse lJe.ssoal que 
eu tinha chamado de jaqunços, não o era, que .alli ·não havia jagunços 
e que a unica força organizada era a da policia cread.a pelo Sr. ,p i-
nheiro Junior, cuja manutenção m'a feita pelos recursos de que podia 
dispô r o Governo por elle organizado; que esses homens eram pagos 
pelos chefes da opposição e.spirito-santem:e, no intuito de opportuna-
mente, logo que a situação »e r~gul:l:rizasse, oorem devidamente pagos 
pelos cofres_ estadrtaes ... 

Disse eu então a S. Ex. que daria uma explicação nes~e sentido; 
. demonstrando de onde provinha o dinheil·o para pagar aos ind.ividuos 
·que foram do Rio de Janeiro, as armas que foram distribuídas , pro-
curando· e;aclarecer a situáção que era bastante obwura. O nobre Sena-
dor ficou satisfeito e eu ia dar essas explicações, quando soube que o 
Dr. Torquato Moreira havia exigido da tribuna da Camara explica-
ções do humilde Senador pelo Maranhão que, no entender de S. Ex., 
não podia formular essas perguntas innocentes, desejando S. Ex. saber. 
quem havia sido esEe cavalheiro que affirmara que cerca de 1. 500 
contos de réis tinham sído distribuídos pelo Sr. Presidente da R('pu-
blica aos opposiciouistas. 

O SR. BERNARDo MoNTEIRO - Isso é uma falsidade. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Bem Eei que é uma falsidade, d_i•3so 

· c.stou rapacitRdo. Entretanto, foi s-. Ex. quem o publicou, não .eu; 
foi · o proprio illustre e digno membro da opposi-ção do E spírito Santo 
quem veiu com e<ses boatos que eu jámais seria capaz de levantar, 
pórque o Senado sabe que si eu tivesse que fazer alguma · accusação 
contra acto;; que considerasse illicitos praticados_ pelo Sr. Presidente 
da Republica, ou praticado por qualquer dos seus al)xiliares, clara 
e publicamente o faria deste recinto. coni.o tenho feito, uma por uma, 

_todas as vezes em que me parece estar S. Ex._ em de.saccôrâo com as 
palavras da sua Mensagem presidencial. 

Tendo com todos es,aes cavalheiros a que me referi as necessarias 
e indi.spensaveis relações da cortezia, fazendo parte de uma assembléa 
respeitavel e honesta, na qual até hoje tenho seguido a linha de cor-
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recção e educação que todos teem testemunhado, não poderia attri-
buir-lhes voluntaria ou directamente, actos desairosoo, sinão com uma 
a{lcusação formal, positiva, indicando as provas e tomando a respon-
~abilidade da. àccusação. . 

Por consequencia, quem attribuiu esse facto, quem se fez portador 
desses boatos, foi o proprio cavalheiro que teve a gentileza de exigir 
de mim as provas de imputações que não fiz. . 

VV. EEx. sabem que j.ámais attribui ao muito digno Sr. Presi-
dente da Republica ou a qualquer dos seus auxiliares a pratica · de 
qualquer acto _ irregular, que não tivesse logo <!enunciado dessa tá-
buna. 

Desde que tive a intima ·aatisfação de conversar largamente, pela 
primeira vez. com o Sr. Presidente da Republica, lhe disse que· o meu 
próposito era sustentar pelos meios de que dispunha, uma admiilistração 
_que pautasse os seus actos de accôrdo com as idéaG que S. Ex. tinha 
·manifestado em seu programma; mas que pedia licença para lhe 
dizer sempre, na tribuna do Senado on da tribuna da imprensa, tudo 
aquillo que julgasse inconveniente ao paiz ou contrario aos propositos 
de S. Ex., manife•stados na sua Mensagem. 

Quando foi do ca,so do Estado · do Rio de J aneiro, VV. Exx. 
sabem que francamente me pronunciei contra a attitude ulterior do 
Sr. PI'esidentc da Republica. 

Quando se tratou agora- do caso do Espírito Santo, francamente 
me oppuz á ,sua intervenção formal nos negocios deste Estado. 

Quando S. Ex. deixou correr sob a re,sponsabili<!ade d.o seu nome 
- a declaração de que pretendia rever a Constituição Federal, immedia-

tarr:ente combati este proposito, por julgai-o contrario aos interesses 
nacwnaes. 

Nã~ sei, portan_to, não posso atinar a razão lJor que se ~ue attri-
buem cousas que não proferi, accusações que não fiz, accre,scendo 
ainda que talvez o meu nome servisse de pretexto para que o emi-
nente chefe da opposição do Espírito Santo pugnasae pelos interesses 
de sua aggremiação que existem sempre nestas lutas inter-estaduaes. 

Est.á por consequencia, neste ponto. satisfeita a vontade ou o 
desejo do meu compatriota que hontem, da tribuna da Camara do•a 
Deputa-dos, assim se referiu ao Senador pelo Maranhão. 

•Sem embargo, eu não quero deixar passar algumas D'bservações 
feitas por S. Ex. no coner do seu discurso, sob1'€tudo duas interes->an-
tes interrupções que lhe foram feitas. 

Em uma dessas interrupções, refel'indo~se o orador ao .represen-
tante do Maranhão, porque dis.oesse que não convinha que neste mo-
mento de angustia financeira uma embaixada ao Rio .da Prata fosse 
feita com muito dispendio, porque -não temos elemento.s para isso, -
e minhas palavras eram ju3tas, Sr. Presidente, porque. eü, natural-
mente-, me arreceiava de que essa despeza di·spensavel fosse feita; hcje, 
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não, j'á estou trauquillo, porque sei que não se vae fazer essa grande 
de.speza, assim como sei tambem que outras maio:es despezas não se 
farão, porque não ·só o eminente cavalheiro nosso 1llustre collega, que 
foi indicado para presidente dessa embaixada tem tamb'em as suas 
I'espon8abilidades perante a Nação, como zelador dos dinheiros publi-
cas, mas tambem porque o Sr. Presidente da Republica e seu auxiliar 
immediato, o Sr. Ministro das Relaçõe:3 Exteriores, terão tomado de 
certo as precauções necessarias. para que tal não se dê. 
, Nessa occasião foi o orador interrompido por esse aparte 

;; Q.we'l'ia talvez JXI!T'a. •elle" - isto é, o facto de· me alarmar com as 
despezas extraordinariaB que essa embaixada poderia occasionar, in-
dica a que eu queria para mim. . . que 1 O dinheiro ou .a emb-aixada 1 

O SR. GoNZAGA J.AYME- Provavelmente uma e outra cousa. 
O Sn. MENDES DE ÂLMEID.A - Perfeitamente. Devo dizer, como 

estou habituado a julgar vs outros por mim, estou ·c.erto de que o emi7· 
nente cavalheiro que deu o aparte· não se referia serian1ente ao Senador 
pelo Maranhão; porque todos os que. conhec.em a historia da minha 
vida sabem que nunca fui candidato a. cargo ou commi.ssão alguma 
eenão ao lagar de Senador da Republica; nunca fui candidato a cargo 
publico senão áquelle que exerço, e oo exerço ainda mais outro. de 
serviço em força federal esse não custa muito ao Thesouro. 

O SR. PIRES FERREIRA - Ma.s tem custado muito trabalho a 
V. Ex. 

O SR. M:~<JNDES DE ALMEIDA - Tem-1me custado mesmo muito 
dinheiro, -mas isso não tem importancia, porque o meu desejo é exacta-
mente prestar serviços ao meu paiz. E-stou, portanto,. i&ento de qual-
quer suspeita nesse sentido. e quer o Sr. Presidente da Republica, 
quer o Sr. :Ministro das Relações ExteriOTe.s, quer os eminentes pro-
ceres do Senado e da Oamara sabem perfeitamente que jámaiE~ fui e 
11ão sou candidato a logar alg11m; em primeiro Jogar porque não. pode-
I·ia e.ll:-ercer qualquer cãrgo com liberdade de acção, em vista dos. 
grandes affazeres . de que estou investido e com os qua.es custeio ·a 
minha Yida; em .segundo lagar porque entendo que iniciativa para 
éargos dessa ordem deve partir de quem escolhe e não de quem poasa 
Eer escolhido. 
. A outra interrupção foi . esRa - "O :Senador pelo :Maranhão se 
tem manifestado favoravel á situação do Espírito Santo, isto é, ao 
Presidente eleito, o :Sr. Beruardino Monteiro, porque o chefe da fa-
mília :Monteiro é conde papalino e o Senador pelo .Maranhão tambem 
é cond"' do papa: lé com lé, cré com cré . .'' ' 

A redacção do aparte me dispensa de mais r.ommental"ioo, em 
todo o caso quero explicar esse negocio. ' 

Em 1881 falleceu o Senador do Imperio. Oandido Mendes de 
Almeida, que tal~z muitos. dos SrR. Senadm-es conhecessem ... 

O SR .. )?IRES FERREm.~ -- Talvez, não; com certeza. 
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O SR. M.:KMDES DE ALMEIDA - P erdão, Sr. &nador. Eu estou 
dizendo direito. Que talvez muitos tlOF. STs. Senadore·s conhecessem, 
e todo~ os homens que lidam com as.sumptos de direito, de geographia, 
de historia e de religião conhecem bastante. Era um homem pobre 
de meios; trabalhador como poucos, dedicado a seu paiz e á sua fé; 
defendeu .aqui, e fóra daqui, a religião, que era então a do Estado 
e é ainda hoje a da maioria dos brazileiros; defendeu~a com desinte-
resse e dedicação. Quando falleceu, a Santa S'é lhe tinha mandado 
demonstrações ·de sua gratidão, de reconhecimento dos seus serviços e 
essa remuneração toda honorífica, toda moral,. chegou depois do Eeu 
fallecimento. Não quiz a viuva nem ·qui.zeralll1. os filhos aproveitar 
de.>sas demonstrações; agradeceram á Sant-a Sé as provas de reconhe-
cimento a seu chefe, devolvendo-as. Aconteceu que os filhos dess<} 
Senador, que somos dous, um dos quaes occupa neste recinto a mesma 
cadeira que elle occupou e outr-o trabalha, como poucos, pelo bem 
publico, seguíssemos o mesmo programma da existencia, programma 
de e.stud<J, de dedicação á sua Patria e á sua fé; fundassemos o circulo 
catholico da mocidade. fundassemos os jornaes catholicos, que primeiro 
houYe, de estudantes, IlO Recife e em S. Paulo; cooper8l3semos com M 
chefes de aggremiações. nesse sentido, na luta infrene em que a religião 
,9e debatia com os elementos officiaes, e. se não posso dize.r que nisso 
c_onsumi,sEemos fortuna, posso comtudo asooverar que di-spendemos 
grandes esforços nessa luta e nessa defesa. 

Então, desde 1891. que a Santa Sé agraciara a viuva desse Sena-
dor que .a esse tempo já tinha fallecido, acto perfeitamente louvavel, 
porque tratava-se de uma mulher forte, que ajudara aquelle Senador 
0m todos os tra balho•s.. quer jUl'idicos, quer religiosos, com dooicaçao 
de esposa e com a consciencia de mulher brazileira (apoiados),. merc& 
que ta_mbem attingiu aos Eeus dous filhos, que receberam o tituló hono-
rifico de Conde. 

O Senado sabe que gratissimos .somos a essa demonstração por 
parte da Santa Sé, que, deste modo, galardoou aqu~lles que cumprem 
á risea os dictames de sua consciencia. Todavia,, devo informa·r ao 
Senado que não tenho feito muito mo des·se titulo, tendo mesmo a 
re11~za de que nunca o wsei em documentos officiae.s. 

O SR. JosÉ EusEBIO - E' verdade. 
O SR. l\bNDEs DE ALMEIDA - Aliás, Sr. Presidente, o titulo com 

que fui honrado póde ser perfeitamente conferido a outros cavalheiros, 
i'empre que elles provarem que coopera1•am, no presente ou no passado, 
em favor da causa catholica, ou prestaram serviços ás_ suas insti-
tuições. 

Eu desejava, Sr. Presidente, que essas referencias ficassem de 
· uma vez rebatidas, para evitar que, cavalheiroa divers~, de quando 

t>m quando, trouxessem essa questão ao tapete da discussão. Os filhos 
do &nador Oandido Mendes, 1\0 presente, ou mesmo no pas.sado, dado 
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· que alguem queira fazer uma devassa de nossa vida, jámais praticar-am 
actos ·que pudessem determinar a diminuição da- consid·eração.· que 
merecemos dos nossos concidadãos e <ia attenção e respeitabilidace que 
<levem merecer todos aquelles que teem Utina fé' de officio limpa, escoi-
mada de qualquer curvatura on deslize·. 

Esta · explicação era neoossaria, porque de vez em quando ~s.:<a 
imputação nos é lançada, quando é facto, senhores, que, ua nossa vida, 
já um tanto longa, temo-nos entregue a trabalhos insanos, quasi nu11ca 
deVidamente remnneradús. · 

'Penso, pois, ·que o illustre membro da opposição no Espírito Santo 
deve lLgora ficar com a certeza de que o Senador pelo Maranhão, neste 
múmento na tribuna, - nenhuma imputação desairosa fez ao Sr. Pre-
sidente da Republica ou a_ qualquer dos cavalheiros que o rodeiam, 
porque quando tivesse de o fazer não faria c9mo uma insinuação, mas 
com uma accusação positiva e formal, como o Senado sabe que é me-u 

' habito fazer._ Não emprego meios escusos. 
Pôr varias vezes, no tocante a aeto.s do illustre Chefe. do Estado, 

com os quaes não tenho éonncorda:do. tenho-me manifestado clara-
mente, o que não quer dizer que por isso fique privado de louval-o 
oompre que procede de maneira correcta, segundo o meu entender. 
Dahi, po1-ém, dizer-se que estou em opposição,. que estou separado <ie 
S. Ex. vae um abysmo. . 

Não con{'ordei com o que se fez no Estado do Rio de J am•iro, com _ 
o que se quer fazer no Estado do Espírito Santo e em geral com a 
intervenção nos Estados., com a póli"tica financeira,. com a revisão 
constituciona1, mas disse-o bem claro. E si me não é <lado dizer deata 
tribuna estas verdades, então de que vale estar sentado nesta cadeira~! 

VozEs- ('Mu·ito bem~· mt~ito bem.) 

SES•SAO_ DE 7 DE JULHO 

Parecc:r ~a "Com a indicação que, em sessão do Senado, de 12 de maio ultimo, 
d Ccommt':St8 "!0 _ submetteu ao estudo da Corumissão de Constituição e Diplomacia, l)re-e ons 1 urçao . _ . 

. · tende · o 1llustre Sr.. ·Senador J o ao Lmz Alves, s·aber: 
1", si foi regularmente feita a reforma da Constituição dú Estado 

do Espírito Santo, promulgada em 13 de maio dç 1913; 
2". si é constitucional o acto do Congresso Legislativo do mem10 

Estado, pelo qual_ foi transferido de 9 de janeiro para 3 de maio do 
,Anrw qne se âegttir á legislatura, o dia designado para nelle terem;. 
lugar as eleições ordinarias de Deputados ao mesmo Oongre~so. 

Estas são. em breves tennw, as duas questões qu& á Commissilo 
-cm!J_pre estudar. 
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Com os elementos postos á sua disposição pelo eminente autor 
da indicação, e com os que pôde colher, o Relator, em suas investiga-
ções., pa!3sa a Commissão a dar o seu parE\Cer sobre ellas . 

.~.\ Constituição do Estado do E'spirito Santo, de 2 de maio de 
i892, promulgada pelo respectivo Congresso Constituinte, em obser-
vsncia ás prescripções do art. 63 da Constituição Federal, estabele-
cendo as' formalidades e o_processo <le sua reforma, dispoz: 

No art. 107 que - "poderá o Congresso. por dons terços de seus 
membros, propôr a convocação de Constituíute, para alterar, suppri-
mir ou accrescen ta r artigo ou artigos detenuínados, indicada a razão 
de ordem ou couveniencia publica da referida proposta"; 

N-o art. 108 que - "assim venci·do. após o debate de praxe, o 
futuro Congresso occupar-se-ha da materia, acceit-ando-a ou rejei-
tando-a''· -

' ' -E, no art. 109, -finalmente, que - "não poderá ser acceita pro-
posta tendente a refornrar a Constituição no que concerne ás attribui-
ções dos orgãos da acção política do Estado ou local, ao modo da 
constituição desses orgãos, á independencia de suas funcções, nem 
quanto aos princípios basicos da Constituição". . 

Tres condições essenciaes são, pois, necessarias para que se opere 
essa reforma : -

.a Y que ella não affecte os principi<>~ cardeaes do regimen. a orga-
nização .. attribuições e independencia dos poderes políticos do Estado e 
do'o municípios; 

b) que a sua iniciativa caiba a dons terços dos membros do Con: 
gresso Legislativo do Estado; 

c) que a sua decretação seja feita por um Congresso com poderes 
constituintes, préviamente convocado. 

N:a segunda dessas condições incluem-se tambem a de motiva1· a 
reforma em razões de ordem ou conveniencia publica, e a de deter-
minar os artigos a. alterar, supprimir ou accrescentnr. 

Salvo quanto á iniciativa que na União cabe igualmente "a dous 
t-erços dos Estados, representados cada um pela maioria dos votos dos 
seus legisladores tomados no decurso de um anuo", a Constituição do 
Espírito Santo, approximou--~e tanto quanto pos·.sivel, no instituir as 
formalidades do proeesso de sua refol"llla, d-o que dispõe o art. 90, da 
Constituição da Republica, dividindo-o em duas phases perfeitamente 
clistinctas - a da proposta e a da resolução. 

Os textos das dnad ConstituiÇões se differem na linguagem em-
prêgada, conservam, entretanto , o me-smo cspirito e o mesmo intuito, 
isto €, procuram ambos assegurar -a estabilidade do systema político 
que instituiram, evitando por meio de cautelosas -providencias - "re-
formas precipitada-s, não bem amadurecida& no juizo e Eenso publicos, 
-pouco reflectidas e imprudentes", no dizer clar<> e preciso do douto 
.~ommentario do erudito Sr. João Barbalho. 
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Assim é que uma e outra, harmonizando-;;>e em linhas geraes no 
que concerne ás condições da iuieiativa da reforma, tempo e modo 
de "sua elaboração. e considerando a importancia· capital de ,leis dessa 
natureza e a sua influencia sobre as sociedades políticas que são desti-
nadas a sentir-lhes os effeito.s,. tiveram o cuidado de impedir a possi-
bilidade de reformas inspiradas que "surprehendam a espect~tiva pu-
blica, frau·dem os intuitos da sua iniciativa e burlem a aspiração que 
ellas eram chamadas a satisfazer''. · 

\ Dahi, na autorizada opinião do grande con.stitucionalista brazi-
l~iro, as duas phruses distinctas do processo das reformas constitu-
cwnaes. 

"Nà primeira, doutrina o notavel cqmmentador. projecta-se a 
alteração, mudança on accrescimo que se terá de fazer no vigent-e 
texto da lei fund-amental da Nação, estabelecend~ o.s precisos termos 
da reforma, de modo que fique determinado em que· ella consistirá. 
Ahi verifica-se, apu·ra-se, o que é que quer a Nação. Ora, a aspiração 
nacional não é sómente que :.ee esta•beleçam no regimen existente mu-
danças e addições quaesquer, mas taes e taes alterações, em preci3os 
termos; a N açã·o não quer só e vagamente que se façam reformas, 
mas esta ou aquel1a reforma que ella indica. E será dÍJ3to que pri-
meiro terá de conhecer o Congresso N acionai para votar que .se faça 
depois. que se adapte e approve a pretendida reforma. 

Ficam então assentados os pontos sobre que esta versará e o que 
se terá de consagrar em logar do que existe. 

A seg~nda phase é a da adopção da reforma pretendida e· pre-
parada, ·é a cons·agração em lei do que a Nação ·quer, tal como se tem 
verificad~ do que ella manifestou por orgão das Camaras Legislativas 
ou dos Estados. 

O que se tem de realizar no sentido e ten'nos da reforma é materia 
já vencida e estabelecida na primeira pha:se; na segunda se tratará 
sómente de approvar ou não, de incorporar definitivamente a Consti-
tuição vigente, ou de rejeitar a refornia proposta, e tal como ficou 
admittida na primeira. A admissão de alterações, de clausula;; não 
apresent-adas na proposta, não cogitadas ·antes della ser declarada 
acceita, viria expôl-a a disvirtuamento e ao pe1·igo de d.ar:..se ao paiz 
cousa differente de sua aspiração." 

Embora feito sob1~ o art. 90 da Constituição Federal, este com-
mentario na lucidez e precisão de seus termos ajusta-se. perfeitamente 
ás disposições dos citados arts. 107 a 109 da Constituição do Eapirito 
Santo. Nestes ,mais expressamente do que naquelles se exige, como 
se viu acima, que a reforma proposta ·determina eapecificadament.e os 
artigos a alterar, SU'pprimir ou accrescentar, indicada a razão da 
ordem ou COJ;J.veniencia publica de alteração·, suppressão ou accres-
cimo; que seja ella subscripta, .acceita e votada, após o debate de 

·praxe, po1· -dous terços dos membros do Oongre;,so, com a formalidade 
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ainda da convocação. de uma Constituinte, a qual incumbirá a defi-
nitiva resolução sobre a materia, .approvando-a ou rejeitando-a . 
. ·· Com a lição de João Barbalho, que parece ter sido ditada á vista 
da propria lettra . dos artigo:;; citados,. o que cumpre agora indagu 
para responder ao primeiro dos postulados da indicação, é :se a allu-
dida reforma foi feita com exacta observancia das condições e forma-
lidades ahi claramente indicadas. 

Examinados em seus detalhes a proposta e o Eeu preparo parla-
mentar, é fóra de duvida que na primeira phase do mspectivo pro-
cesso se prescindiu da indicação em precisos termos -das alteraçõe.s, 
-euppressões e addições a fa~r ao texto constitucional, formalidade 
esaa que no conceito .de.sse egregio commentador de nossa Constituição, 
toma o caracter de essencial, pois que não observai-a é expôr a especta~ 
tiva publica á surpreza de reformas inesperadas não bem amadure-
cida~ no juizo e senso publicas. pouco reflectidas e imprudentes. . 

Di3so é prova evidente a lei n. 894, de 30 de dezembro de 1912, 
que autorizou a reforma com a convocação da Constituinte que a 
promulgou em 13 de maio de 1913. 

As demais condições ~ formalidades exigidas pela Constituição 
fo:ram, porém, rigorosamente observada.s. 

A iniciativa da proposta coube a dezenove dos vinte e cinco Depu-
tados de que se compõe o Congresso, portanto, mai1s de dous terços de 
ums membros a subscreveram, discutiram e votaram nos tres turuos 
e com os interstícios regimentaes adaptados no processo da discussão 
e votação dos projecto.s communs ordinariamente submettidos á su:1. 
deliber~~rção; foi precedida de diversos corwid~randq, e que resumiram 
as razões de w&em ou. convenriencia publioa que aconselhavam a sua 
adopção, e indicava_ pelos respectivos numeras os artigos su.sceptiveis 
de r~forma, bem como as ma terias a · que se deviam referir novos 
artigo3 a additar á Constituição. Sómente a indicaçã'o do sentido e 
termos das alterações a fazer no texto constitucional que devera ter 
sido feita na primeira phase do processo parlamentar passou para a 
regunda. 

Esta alteração de ordem na observancia dessa formalidade, entre-
tanto. parece á Oommissão não ter, na hypothese em debate, o alcauce 
e a importancia que lhe attribue João Barbalho. 

A.s modificações feitas na primitiva Constituição, em substancia, 
nada innovaram no s;y'stema político por ella instituído, cuja estru-
ctura mantiveram integralmente. Tenderam antes a expurga1• o texto 
constitucional de suas demasia:.'! para deixai-o apenas limitado aos 
lineamentos geraes da organização política do Estado, seu.s princípios 
essenciaes. discriminação das funcções do..;; differentes orgãos do Go-
1'e:rno e o objecto della.s, evitando todos os detalhes e providencias !!Ó 
proprias das leis complementares. Póde-se mesmo -dizer que em Bua 
geneJ:alidade as emendas feitas á Constituição reduziram-se a altera.-
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ções na redacção dos textos primitivos para simplificai-os, tornando-i>& 
mais claros e precisos. · - · . 

Exemplos disso tem{)s examinando o art. 1°, assim _concebido: "0 
Estado do Espírito Santo, como membro federado d.a Republica dos 
Estados Unidos do Br.azil, prestará obediencia a todas as leis da Repu-
blica, concorrerá para o fortalecimento desta e gozará das vantagens, 
'como contribuirá para os onus do engrandecimento, da de-fesa, da 
honra, do credito, e do bem geral da Nação", substituído pelo seguinte: 

Art. 1.0 O Estado do E spírito .Santo, . parte integrante da R€pU· 
blica dos Estado·s Unidos do Brazil, reger-5€-ha pelas disposições desta 
Constituição, rem outras restricçõe.s além das que se acham consigna-
das na Constituição Fedenl. · 

Art. 9.0 Assim redigido: "E' garantida a iustrucção primaria ' 
gratuita. O Estado se esfo_rçará para melhorar sempre as condições 
do ensino de modo que a instrucção primaria venha a preencher o.s 
fins da educação moderna, abrangendo as theorias fundamentaes da 
existencia", que foi modificado do m<ldo seguinte: O ensino primaria 
será gratuito e obrigatorio. 

q art. 16. "Os nninicipios poderão auxiliar-se e combinar entre 
si para a realização de emprehendimentos que lhes interessarem em 
commum deliberando como lhes convier melhor ·sobre a sua direcção." 
Substituído pelo seguinte: 

Art: 16. "Os municípios poderão auxiliar-se e combinar entre 
si para a realização de· emprehendimentos que lhes interesse1n em 
commum, deliberando como melhor lhes convenha sobre a sua di-
recção." 

O art. 23, assim redigido: "0 Estado deputará, por seus eleitores, 
de tres em tres annos, vinte e cinco cidadãos de reconhecida probi- . 
dade e mereciment{) para constituírem o seu Congresso Legislativo", 
substituído por este outro: · 

Art. 29. "O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Legis-
lativo, compo·sto de vinte e cinco Deputados, eleitos de tres em tres 
annos, mediante suffragio directo.". . 

Os arts. 47: " O Presidente &lrá eleit{) de quatro em quatro annos 
por maioria absoluta de votos e suffragio directo do Estado. Essa 
eleição terá lagar no dia 2 de fevereiro" e 52 : "Na mesma occasião 
em que se fizer a eleição de Presidente, »erão eleitos treS' Vic~Presi
deiltes, que pela or·dem da eleição sub~tituirão o Presidente nos seus 
impedimentos temporarios ou prolongados. 

Paragrapho unico. Em caso de empate prevalecerá a idade. E' 
extensiva á eleição dos Vice-Presidentes a disopsição do art. 49'' sub-
stituídos pelo.s seguintes: ' 

Art. 47: "'0 Poder Executivo é exercido pelo Presidente do Es-
tado eleito por :mffragio directo e maioria absoluta de votos. 

Paragrapho unico. O ·'Pre3Ídente será substitui.do . l).OS seus impe"' 
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dimentos ou falta por um Vice-iPresidente, eleito nas mesmas condi-
ções, e na falta deste, succeSBi_vamente, pelo Presidente e Vice~Presi-
dente do Congresso." · 

Art. 48. "A eleição do Preaidente e ViceJPresidente far-se-ha em 
todo o Estado no dia 25 de março do ultimo anuo do período gover-
namental." . 

Art. 49. "0 Presidente exercerá o cargo por quatro anno.s, não 
podendo ser reeleito para o período seguinte, e deixará o exeTcicio no 
mesmo dia em que termina o seu mandato." 

Os arts. 67: "Como orgão proeminenoo da acção política do Es- . 
tado, á magistratura incumbe a missão de Testabelecer as relações 
jurídicas dBia pessoas naturaes ou ideaes que compõem a ordem social, 
pela applicação da lei que a regular nos casos particulares de litigio 
em taes relações, bem assim a de manter a ordem constituída pela 
repressão physica ou moral de seus violadores." e 

. Art. 71. " 'Para o exercício de sua· judicatura a magistratura do 
Estado formará duas instancias, sendo a primeira composta de juizes 
de direito, tantas quantas forem as coroare~ e a segunda de uma 
Côrte d~ Justiça, cujo numero de ministros será determinado '!lm lei 
ordinaria", substituídos pelos seguintes: 

.A.rt. 63. "O Poder J udiciario Eerá exercido pelos. juizes e jurados, 
de accôrdo com o que fôr determinado na lei de organização judi-
ciaria. 

Paragrapho unico. A sua competencia será 11. d~terminad.a nesta 
Constituição e na lei de organização judiciaria, respkitadas as restri-
cções consagradas na Constituição Federal. 

Art. 64. "A judicatura ordinaria do Estado constituirá duas 
in~taucias: a primeira, formada pelos juizes de direito, pelo J ury e 
juizes districtaes, e a segunda pelo Supremo Tribunal de Justiça." 

E assim são quasi todas as alterações feita,a na Constituição e 
que seria enfadonho aqui reproduzir. 

Confr(>ntadas com os textos primitivos, não se notará nenhuma 
modificação radical relativamente ao systema político instituído. A 
reforma não teve ease fim, nem visou esse intuito. A unidade política 
foi mantida tal qual fôra primitivamente delineada. Deu-se apenas 
ordem á lei fundamental, methodizando as suas disposições, corrigiJido-
lhe a lingu.agem, eliminando-lhe as. demasias, reunindo U()S mesmos 
capí-tulos tudo quanto se achava esparso no corpo da Constituição, sem 
ordem e methodo, e era relativo á organização dos poderes políticos · 
dó Estado e ás suas attribuições. 

Nenhuma dessas innovações inesperadas, que, no conceito de J uão 
Barbalho, podiam surprehender a e,xpectativa do povo eapirito-san-
tenoo, e que alterassem a estmctura do systema político instituído, sub-
stituindo-o por outro irreflectidamente concebido, foi nessa reforma 
introduzida. ·· · 
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Nestas condições, ve1:ificadas as·sim a extensão,. o al_cance e a 
importancia 1·e~l da reforma, mantidos como foram os hneamentos 
geraes da organização política do Estado, fuita pela primitiva Consti-
tuição, e ao mesmo tempo respeitados os princípios fundamentaes da 
União, pen-sa a Commissão que a apontada irregularidade no processo 
parlamentar de sua elaboração não é de molde a forçar a conclusão 
pretendida pelo illustrado autor da indicação. 

O perigo a que allude João Barbalho de, com a preterição dessa 
formalidade na primeira phase desse processo, 'dar-se ao Estado cousa 

. di.ffererite do que constituía sua legitima aspiração, não se verifica 
na hypotheae·. 

Não ha, por isso, motivo sufficientemenre convincente para res-
pónder pela affirmativa .ao primeiro dos postulados. 

Mas, quando assim não fosse, e se pudesse ao contr.ario chegar á 
convicção de que a reforma se operou com preterição de todas as fórmas 
impostas pela Constituição ao processo legislativo de sua elaboração, 
e disso resultasse a sua nullidade por inconstitucional, parece á Com-
missão que ao Poder Judiciario (art. 59 da Constituição Federal) e 
não ao Legislativo caberia o respectivo pronunciamento, nos casos 
concretos em que se questionasse sobre a applicação e inconstituciona-
lidade de alguns dos seus preceitos, mórmente si considera-r-se que nella 
não se encontra de facto dispositivo algum que viole os preceitos consti-
tucionaes da União, relativos á organização dqs Estados. 

Fóra desta hypothese, que é positivamente a do art. 6", n. 2, da 
Constituição Federal, não seria licito ao Congresso. N acionai qual<tuer 
providencia rendente a corrigir defeitos porventura verificados na 
gestação parlamen tar dessa reforma. 

Assim, e ainda sob este aspecto da questão, a Commissão nada ~m 
a propôr ao Senado relativamente ao objecto desse· primeiro pos-
tulado. 

Passando ao exame .do segundo, depois de estudado conveniente-
mente o assumpto, não tem duvida tambem a Commissão em concluir 
pela constitucionalidade do acto do Congresw LegiBlativo do Estado, 
tranferindo de 9 de janeiro do anno ·;:;eguinte a leg.islatura, como deter-
minava a lei n. 717, de 5 de dezembro de 1910, para 3 de maio do 
mesmo anno, como prescreve o art. 20, da lei n. 1. 008, de 30 de outu-
bro de 1915, o dia para a eleição de Deputados ao mesmo Congresso. 

Não raó a lei foi feita com respeito ás formalidades exigidas no 
capitulo III, arts. 43 a 46, da Constituição de 13 de maio de 1913, 
e. obediencia ás prescripções do Regimento Interno do Congresso, como 
fazem certo as p.ublicações officiaes dos trabalhos . legislativos esta-
duaes, como a alteração da época determinada para a eleição, dentro 
do período da legislatu·ra, não importa evidentemente na prorogação 
do mandato doª Deputados que votaram esse dispositivo. 
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Nenhum embaraço txaz á esta conclusão o art. 29., da Consti-
tuição, dispondo que "o m·andato do Deputado c.omeçará com a. expe-
dição do diploma e perdurará até terminar a apuração da nova 
eleição ... " 

11al dispositivo só póde ser entendido em concordancia com os 
arts. 29 e 30, da mesma Constituição, aos q-u.aes se liga intimamente 
o primeiro dando á legislatura o período de tres anno·a e o segundo 
designando o dia 7 de setembro para o seu inicio. 

Si a legislatura começa a 7 de setembro e dura trea annos, e si 
o Deputado é eleito por tres annos para exercer o seu .mandato no 
período de uma legislatura, claro é que a eleição para a nova legisla-
tma póde ter logar em qualquer dia anterior ao começo desta, desde 
que tempo haja para a apuração e expedição doa novo& diplomas. 

O período de tres annos a que faz referencia o art. 29 não é 
certamente o que decorre de . uma eleição a outra, mas o que vae do 
começo d.a anterior ao da nova. legislatura. 

"Mandato legislafHv.o e legislatura, diz o eminente !Senador Epi-
taeio Pessoa, em pa-recer sobre o assumpto e que corre impresso, são 
idéas que se ajustam exactamente, que coincidem como dua•a figuras 
identicas, que teem a mesma extensão, ·que não se podein separar. Si o 
mandato legislativo terminasse com a apuração da nova eleição, apu-
ração que pela lei u. 717, de 1910, art. 90, se devia realizar a 8 de 
fevereiro, seguia-se que desde 8 de fevereir·o atê 7 de setembro, data 
fixada pela Constituição para a inauguração da legialatura, cessaria 
de existir o Poder Legislativo do Estado." 

Segue-se ainda que logo depois o Estado ficaria sem Presidente, 
por não haver Congresso para reconhecer e dar posse ao que fosse 
eleito a 25 de março e teria de ser empo&aado a 23 de maio (Consti-
tuição, arts. 48 a 54) . 

Mas uma tal consequencia, a ser legitima, fulminaria o art. 32, 
da Constituição Estadual, como attentatoria do art. 63 da Constituição 
da Republica, para quem a existencia continua do Poder Legislativo 
dos Estados, prevista expressamente no.s arts. 4 e 90, é um dos prin-
cipio.~ constitucionaes da União (art. 15). 

E assim chegamos a esta conclusão : ou a interpretação do art. 32, 
da Constituição Espirito-.Santeme tem de ae subordinar e accommo-
dar ao que dispõem os arts. 29 e 30, ou o dito ~l.l'tigo é flagrantemente 
offensivo da Constituição Federal, e como tal iuoperativo." 

Em inteira harmonia com a interpretação dada a esse texto con-
stitucional pelo illustrado parlamentar, pronuncia-se o eminente 
Sr. Ruy Barbosa em parecer tambem publicado. 

Com o vigor e brilho de argumentação que destacam · sempre os 
trabalhoa do grande jurisconsulto, depois de apoiar...se na opinião de 
João ·Barbalho em commentario ao art. 17 da Constituição Federal, 
e de nssignnlar que quasi litteralmente o dispositivo nesse artigo foi 
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reproduzido pelo.s arts. 29 e 30 da Constituição Espirito-Santeuse, diz 
o notavel brazileiro: -. ~ ' 

"Realmente, um~ vez prescripto que todos os anno!' o Congre<>so 
N acionai ha · de encetar a sua sessão em 3 de maio e o Congresso do 
Espírito Santo a sua em 7 de setembro, prescripto está que o dia 3 
de maio data-o começo á .sesaão inicial do período legi!'lativo da União, 
e o dia 7 de setembro o principio á sessão inicial do período legislativo 
naquelle Estado. 

Ora, si ' o começo do período legislativo no Espírito Santo tem 
por data 'fatal o dia 7 de setembro, do mesmo modo como na União, 
o começo do período legislativo tem por data indedinavel o dia 3 de 
maio, claro está que no mesmo prazo de 3 de maio e no mesmo prazo 
de 7 de :oetembro, em que se enceta para o Congre.sso entrante o in-. 
gresso do período legislativo, se encerra o o termo do período legis-
lativo para o Congresso findante. · 

O dia inaugural da repre.sentação legislativa que se inaugura é, 
ÍpS'O facto, o dia oormil!:al da l'epresentaçãõ legislativa que expira. 

Com effeito, si a mis.são conferida a esta ·ae esgotasse antes de se 
iniciar a missão confiada áquella, entre a cessação de uma e a inau-
glnação da outra se abriria um!). solução de continuidade na existencia· 
do Poder Legislativo. . 

Durante esse lapso de tempo não haveria legisladores na União, 
não oa haveria naquelle Estado. E' o que João Barbalho, no excerpto 
que,. pouco ha, tra.sladamos, demonstrou quanto á Constituição Federal, 
e, pela analogia della com a do Espírito Santo .a esta se ~pplica rigo-
rosamente. Assim, juridicamente, esperadamente, constitucionalmente, 
o Espírito Sa-nto, como a União passaria por uma syncope de mezes, 
curtiria uma inoorrupção reconhecida e declarada na perennidade da 
vida legislativa, perennidade essencial a todo o governo constituído. 
E não .se poderia imaginar em qualquer organização constituci:bnal 
absurdo mais crasso. 

Liquido é, portanto, que, si uma legislatura não pôde ter fim 
sinão quando tem começo ã sua successora, a legislatura do Espírito 
Santo não acaba sinão em setembro, pela mesma razão por _que no 
Brazil não acaha sinão em maio. 

E' o que decorre para o Espírito Santo dos arts. 29 e 30 da Con-
stituiçii,_o E·atadual, como .para a União decorre do art. 17 da Consti-
tuição Federal. 

Mas os limites .da duração da leg~slatura são os_ limites da duração 
do mandato legslatlVO. Porque a leg1:alatura outra causa uão é que a 
extensão de oompo · dentro do qual se encerra a existencia do mandato 
legislativo. 

· · · · ~t':a.rt~,· ~i· ~ Ô~n~tit~.i~K~ · d~ ·Ê~~irit~ ·s~~t;, · ~~l~· ~~~ · Ú~~l~·~e~~ 
- nos arts. 29 e 30 deixa claro e faz certo que a legislatura de seu 
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Congresso vae de setembro a setembro, essa Constituição não póde 
que-rer e mandar, no seu art. 321 que o mandato legislativo do mesmo 
O.ongresso faça termo mezes -antes de setembro . 

.Si em tal cahisse a Constituição do Espírito .Santo, cahido teria 
ella em um dos maiores desconchavos, em uma das contradições mais 
deslavadas, em uma das mais inconciliaveis autonomias, em que uma 
lei constitucional póde cahir." 

E mais adeante, assignalando com lucidez admiravel a cessação 
periodica do Poder Legislativo do Estado, a que a interpretação iso-
lada e litteral do art. 32 nos conduziria, observa: 

· '~Esta monstruosidade, porém, não está sósinha entre as desastra-
das consequencias que, acceita a hermeneutica advogada na censura á 
lei n. 1:008. de 30 de outubro de 1915, resultariam do art. 32 da Con-
·atituição do Espírito Santo, interpretado no estricto rigor da sua -
lettra, segundo a expressão apparente do seu contexto, sem a subordi-
nação em que está para com os arts. 29 e 30. 

Destas duas dispo&ições, com effeito, como acima vimos (n. 25) , 
se evidencia que a legislatura do Estado, na Constituição do Espírito 
Santo, vae de setembro a setembro, a saber: de setembro no primeiro 
.anno do trieunio a setembro no terceiro. O que quer dizer (applicando 
a norma ao caso concreto) que a legislatura encetada em setembro 
de 1913 -se alonga a setembro de 1916. 

"Mas, si por outro lado, como se inculca, do art. 32. resulta que 
a legislatura tem o seu com~o com a expe'dição d<M diplomas e o 
seu encerramento com o termo da apuração eleitoral, outro será o 
'})eriodo legislativo. Segundo a lei eleitoral n. 717. de 1910, que, na-
quelle Estado, precedeu á -actual, o Congresso Legislativo, cujo man-
dato vae terminar, sendo eleito como foi a 9 de janeiro de 1913. teve 
as -suas eleições apuradas e 1-ecebeu os seu-a diplomas em fe-ve1-eiro 
daquelle anno. Applicada, pois, esta medida á duração da legislatura, 
tm;iamos que' ella, começando em fevereiro de 1913, acabou em feve-
reiro deste anno. . . -

" ... Certo não se ousaria contestar a identidade, absolutamente 
incontestavel, entre a duração da legi~Slatura e a do mandato legisla-
tivo, para se sustentar que, si O& -arts. 29 e 30 da Co-nstituição do 
Espírito •Santo, regulam a pl'Ímeira, o que se regula uo art. 32, é a 
segunda. 

A extravagancia que dahi viria a se gerar, seria inqualificavel; 
pois, nesse caso, ao mesmo passo que a legislatura perduraria até 
~etembro , desde fevereiro teria cessado o mandato legisla ti v o, quanto 
é obvio que não ha mandato legislativo sem leg·islatura, nem legislatura 
sem mandato legislativo. · 

O douto estudo dos dou;s eminentes Senadores, cujas transcripçõe.s 
illustram este parecer, sobre os artigos da Constituição Espirito-Sau-
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ténse, a que vimos fazendo referencia, é por demais concludente para 
que iill!istamos no aseurnpto. 

Si outra não é nem póide, ser a interpretação a dar a estes dispo-
sitivos da Constituição do Espírito ·Santo, e Ee priva_tivamente (art. 39, 
n. 3, lettra l) cabe ao Congresso legiGlar sobre "as condiçõe.s e· o pro-
cesso d'as eleições para os cargos estaduaes e municipaes", e si nesta 
faculdade se inclpe a de designar dia para eBGa eleição, o que aliás 
jámais foi contestado, fóra .de duvida é que, tran:s.ferido ~e 9 de janei·ro 
para 3 de· maio o dia designado ·para a eleição do novo Congresso, não 
prorogado, foi o mandato dos membros da legislatura que finda, e, 
conse·quentemente, podia ella, no desempenho de suas funcçooa consti-
tucionaes (art. 4°, n. 2, .da Oonstituição), procede1; ao reconhecimento 
dos poderes do cidadão eleito em 25 de março, Presidente do E'Btado 
para o período admin~strativo .a começar a 23 de maio, e du-lhe a 
respectiva posse. 

Esse acto é perfeitamente legal e con10titucional, e foi pratica~o 
pelo Congresso, que podia e devia fazel-o no uso das faculdades que 
lhe· são proprias. 

, Isto posto, não I"€·sultando de seu estudo duvidas a I"€speíto da·a 
conclusões a que chegou sobre os dous postulados da indicação, é a 
Commiasão de parecer -que nada ha a propôr ao Senado, para TW1-mh-
lizar a s1itttttção ?'esttltante da violação ~ prr+incipfios cons'tilhwionaes 
da Uruião e da fórrntL repubLiclliTIXl- fetáemtiva, situação -que realmente 
não ~ verifica no Estado do Espírito ·Santo, 1-e.quer por isso que seja 
archivada .a alludida indicação. · 

Rio, 5 de julho de 1916. - F .. Mende-s de ALrn:eida, Presidente.-
- .A.lerncar Gwr'.marã"es, Relator. - J Cf8é Ews~bio. . 

O Sr. Presidente - O parecer que àcaba de ser lido, da Com-
missã.o de Con10tituição e Diplomacia. conclue requerendo seja archi-
vada a indicação do Sr. J <?ão Luiz Alves, referente á questão política 
suscitada no Estado do Espírito Santo. · 

De accô1·do com o Regimento, está em discussão. ( l\z.usa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 

discussão. · 
Está encerrada. 
Os senho~R que approvam o parecer queiram levantar-se. 

(Pausa.) 
Foi approva do. 
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SESSÃO DE 10 DE JULHO 

O Sr. João Luiz Ahes (*) - Sr. Presidente, por motivo de 
molestia, ha cerca de um mez, oonho sido privado ao cumprimento do 
meu deve·r. no comparecimento ás seJ:;sões do Senado. Embora ainda 
não me ache de todo reatabelecido, mas tendo podido comparecer á 
sessão · de hoje, venho lamentar que a honrada Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia, durante a minha involuntaria ausencia, tivesse 
se dignado interpôr parecer a respeito .da indicação que apresentei 
sobre a situaÇão política do Estado do Esiprito Santo. impedindo-me, 
·aem segund-os intu-itos, estou certo, de discutir o mesmo parecer e 
expôr ao &nado e ao paiz a situação d'aquelle Estado. Venho lamentar 
ainda mais, Sr. Presidente, que a honrada Commissão de Constituição 
e Di:plomacia não .se limitasse a dar um parecer opinando pela 1·ejeição 
da indicação que tive a honra de s.ubmetter á consideração do Senado, 
mas (regimentalmente, sem duvida), terminou esse parecer, que se 
não fo'.3se por um· requerimento, :deveria .ser impresso e entrar em 
ordem do dia par.a ser debatido;· terminou esse parecer com um reque-
:rimento, cuja significação ella mesma quiz dar_ a essa palavra, gry-
phando-a na publicação do Dia'l'io do Oong-res_so. Requereu que, lid'o, 
faase immediatamente submettido _ ·á discussão, e votação, de sorte a 
que talvez o Senado não pudesae conhecer os fund.amentos desse mesmo 
parecer. 

Felizmente_ porém, para mim, Sr. Presidente, a honrada Com-
missão de Coustituição e Diplomacia esqueceu-se de que ha uma Men-
-'!agem do Sr. ·Presidente da Republica que pre<:isa ser tomada em 
consideração e não abandonada, como um papel inutil. na pasta da 
Commissão. Sobre essa Mel113agem, eu espero o parecer da Commissão, 
pa1111: tomar parte no debate, si Deus me conceder a saude necessaria 
para isso. 

Era o que tinha a dizer. 

(•) Dlscu.rso proferMo na hora do expediente, 
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UM PARECER DE RUY BARBOSA <''l 

O CASIO DO :IDSPFRI'DO S!ANr.rO 

CONSULTA 

A Constituição do Estado do Espirito •Santo, ~rcanuJoga.da em 2 de maio de 
,1892, J)rescrevia no art. .3'3: 

«0 1Es1:ado deputarlá, por seu.,; elei:tores, de tres cm tres annot~, 25 cidadãos 
de- reconhecida probidade e mereC'imento, para constituirem o seu Cong>resso '(.egis-
laUvo.» 

•NO a-1'1:-. ·3 4 : 
wO congresso reunir-se~ha em assembl-éa deliberante, todos os annos, no dia 7 

de setembro e funcoionaroá durante dolli; mezcs, •podendo •prorogar suas sessões por 
maia 30 dias, ·quando aJquelle prazo >fôr insufificiente para os •trabe.llhos da seasã'o.» 

No art. -3-6: · 
«0 mandato dos DCJJutad-o;; só expirarâ. depois de nova eleição. A sua accelta-

c;ão é ifaculta.tiva c a sua resignaçâlo ·pôde ser ;feita a qualiQ.uer tempo. 
No art. ~8 r· 
ciO processo da eleição sei'á. regulado q>or 1el especial, votando cada eleitor 

~'111 12 o nomes.» 
IE no ar,t. 4'3 : 
«As nttribuições do Congresso são: 

••••••••• o ••••••••••••••••• ••••• ••• ' •• , ••••••••••••••••• , •••••••••••••• , •••••••• 

'Alínea '10. -«Orgnntz-ar ·as -leis eleltoraes.» 
'Pelo acto do Congresoo Constituinlt!e d·e ,3 O de ;N ovem'bro de 19·0•4, foi es.ta 

Constituição· reformada sem ique esses artigos ( S-3, •3·4, -3·6, 36 e 4•3, allnea 10) sd:flfres-
s.em a:lteraçil.o alguma. . 

;Em 113 de ma.io de '1911<3 •foi promu lgada nova reforma desta ·Constituição. 
sendo m odMiC"ados: o ant. 1313 pelo ant. 129 (da nova reforma) conceb}do nos seguin-
tes temws: 

«10 'Poder .Legis lativo 1é exer'cido pelo 1Con-greelo .Legis.lath•o composto- de 
~5 D~putados, eleitos de ·tres em :tres nnnoB. median'te su~fra·glo ~-ire-c-to.» 

O an~. '34 pelo ant. 30, asstm ·disposto: 
O C~ng-resso reun!>r-se-'ha .annualrnen-te no dia 7 ·de setembro e trunccionar•â. 

durante doll:! mazea, podendo prorogar suas JS-oosões até eo dias, quando a,quelle 
prazo lfôr -inslhfflcien-'te .para os lj;ra:J>alhos da ses.sã'o.» 

O a11t. '3·6· .pelo a.rt. 312, redJ.gido do seguin-te m odo: 
«0 mandato de Depl111:ado COil11eçanâ. -com a eX!pedição do dÍlploma e perdu•rar"A 

ftité temünar a .a.pUJração da nova eleição, e o seu exercic·io é incomJJa:tl•vel com 
"uaDquer outra ·funcção publica.» 

l>\.rt 14<3, allnea- ·10, pelo art. !39, lettra t, que ·dispõe: 
Art. '39. «'Compete pr1va:tJi.vamente -ao IColl'gresso, ll!bêm 'da !1Jttribu1ção de fazor 

le1s, iD>terpretal-as, •suspendel-'111! e revogai--as . 
.............. ............. · .... ·····································'········· 

(•) Do Jornal d{) Oom?}l.ercrio de 18 de mado -de 19-16, 
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3• «•Legislar soibre: 

···································'········· 1-ettm 1. ·«As condiçõe-s c o ·progTesso da·s eleições para os cargos estaduaes e muni-
cipaes, garantida a '!'eprcscntação das minorias.» 

O art. 38 ·foi sup.prlmido. 
~-\Jlêm destas pre.scri·pçõoo, a Constituição de 189•2 dispunha no art. 110 o 

S(}guinte: 
·«Toda a mwterin nã'o prevista na Constituição será ·determinada em lei ordi-

naria, ~aJ.vo aJ!luclla que intrinsecamente estiver com·prehend.ida em al•guma da;; 
!Jypot!Jcses ·do Ol'tl:go antecedente, pois, neste caso, as dUIVidas S(}rão decididas á 
luz dos princípios funda:nentaea da prop~·ia ICons.tltuição, por extensão de sua 
m·g.anização typica. » · 

'Es·se !pr~celto, que não - foi alterado pela reforma de .190·4, se encontra man-
tiuo na •Constituição de 191:3, no avt. 1013, assim con:ce!bido: 

«Toda a ma·teria não prevista na Constituiçãà ser·!i. determinada em lei.» 
iPor lforça de&;;as •·!•formas constitucionaes, e após cada uma dellas, foram 

revistas e modificadas (relformadas) as leis de organização administi·a.tiva, jucli-
ciaria ·e municipal do Eo;.tado, fa?>endo-se a sua adaptação ás disposiçõe;; dos novos 
textos ·da ConsUtuição. :Oo mes1no modo se procedeu com a .Jei do processo elei-
tora.!, que sOiffreu tg·ualmente successivas , alterações. Em 1-9•13, em sassão ordi-
naria do Congrt>sso 'Estadual e devido á ultima refonna da .Constituição (de 
1.3 de maio de 19•1·3), e, ccmo de cos•tume, foram votadas as le;s 11s. 1, '2 e •3 refor-
mando, ou melhor, ada,p.tando ás disposições da !Constituição as leis de o1'ganizaçãiJ 
administrativa, municipal c judiciaria do •Estado. Em 1915 •foi votada (pelo Con-
gr<'sso do Estado) a lei n. 1. o o-s, regulando o processo elettornl. 

!Esta lei revog·ou a de u. 717, de ·5 de de·z.embro de 1910, sobre o mesmo as-
sumpto. 

Por e.Jla (pela lei n. 1. 008, de .30 de outubro de 191-6, votada de accôrdo 
com o art. 39, let. l, ·da •Constituição) 'foram designados os dias 2·5 ele ma•rço do 
anno em que terminar o mandato presidencial para .proceder-se á eleição ele Verea-
dores e ·prefeitos municipaoo e lá de juir.<es districtaes (a:rt. 19 da lei n: 1. 008 l e 
3 de maio ·elo anno ·que se s~;guir á Iegitllatura para realw.-ar-se a eleição de. Depu-
tados ao Congrel'So Legislativo elo !Estado (art. 20 da lei 1.0·0.8). Es<;as eleições, 
pelas leis anteriores, eram lf'eitas: as primeiras a 2 de fevc·reiro do uJ.timo anno 
do periodo •governa•tlvo e as uHimas (as de Deputados) a 9 ele janeiro do ul·timo 
anno ela legislatura (lei n. 7117 ele 15 de dezembro de 1910, arts. •21 e 2·2)·. 

Gomo ·se vê, .foram muda:das as datas das eleiçõe;; elos vcreadores, dos j·ui·zes 
districiaes e dos deputados e lfoi marcada a época da eleição dos •prelfeito.s muni-
cipaes ( ca.rgos electivos que não •hwia e que foram creados pela ultima ref01ma 
ria ICons.tituiçã:o e pela nova lei de organização municipal (lei n. 2, de 18 ele novem-
bro ele 19113, art. 4-4). 

·Deve-se salientar ,que a: reforma eleHoral era necessaria pelos motivos s<'-
gui.ntês: 

1• - .po1•quc era indiS'Pensavel regular o processo da eleiçã:o para os cal'gos de 
p1·efei•tos ?'ecetnm·cados; 

.2• - ·porque era incli,opensavel .nom1alizar a :t'ó11ma dé eleição elo Vice-Presi-
dente do 1Estaclo e do jui~ disltrictal e seus supplentes, pois a ·reot:orma cCinstituclonal 
supprimiu oo cargos ele •2•• e •3• Vice~P1·esidentes, assim como os ele tres juizes t>m 
cada clistricto, creando os de .t·res supplentes de um só juLz (nisto a a·elforma j'J.'ii-
dieiaTia confirmou o acto constitucional, lei n. 3, a1·t. 414); 

S• - pO·l'<lue, sendo feita no mesmo dia ·2 de fevereiro do ult.im.o anuo do 
periodo governati.vo as l'leiçõoo de .p.residen~e e Vice-Presidente do ·Esta:clo, de 
vereallorcs municipaes e de jnrl'!cs districtaes, /foi ·pela nova Constituição muuacla a 
data das primeira,. -dçssa.s eleiÇões para :215 de marc:;o. 
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Não •passa despercebido que n lei 6•2:Í, de 1t1 de dezembro ele 1909, art. 16, 

transferiu a data ·dn eleição .de Deputados de 31 de dezembro do ultimo anno da 
legisln,turn (conforme· ·prescrevia o art. 11.6 da lei n. 1&12, de dez<•mbro de 1907) 
parn (i de janeiro do ·ultimo anno da legislatura, e a 'lei n. 717, de 5 de dezembro 
de 1910, art. 2'2, transferiu-as de 6 de janeiro (conforme dlspunoha o nl't. 212, da 
lei n. 6123, de 11 de d~ecnbro de 1909) para 9 de jnne:ro. 

Jlâ.mais houve contra c;;sas transfcrenciaa o menor .protesto ou reparo. J·ámals 
se allegou que ·houve prorogação do mandato de Deoputlltdo. 

Elm vista da nova lei eleitoral (lei n. il.. oo.s, de 30 de outubro de 1·n1·5), ifol 
apresentado á. Camara elos Srs. Deputados a indicação ·seguinte: 

UMA INDICAÇÃO POLITICA 

Os Srs. Panlo de Mello e lDI.ocleclo Bor.ges, r®resen·tan.tca c;;pirito-santcnseB, 
enviaram .á Mesa n seguin-te indicação: 

«<ndicamos que a 1Commtssão de fGoowtituição c J.ustlça da Camara interponha 
seu parecer, rt:cndo em vl.sta o art. ·6oS da ConsUtulção !Federal, sobre a con&titu-
ciona'lidadc do neto do Congre«so Legislativo do ;Estado do Esplrito Santo, tranllifc-
rindo de 9 de janeiro vara .S de maio do meEmo anno a da·ta das ~leiçõoo de seus 
membros (lei n. 1. 00.8 de .S.Q. d~ <mtubro do corrente anno). 
· 1Em vjsta dos arts.' .30 c 3-2 ·da Constituição do ,Estado, o mnnda.to dos De-pu-

tados ao seu Congresso dU'rará. tres annos, começando com a expedição do diploma 
c terminando com a apuracão dn nova eleição (reforma cons-titucional de 13 de 
maio de 1191·3). 

Ora, devendo reallza:r...sé a eleição em 9 de jan~iro (lei n. 717, de G {!c de:.<etn-
·bro de 1!J.10•), o Congresso, votando a lei que a adia •para 3 de maio, •prorogou o 
mandato de seu" membros ,que, por c&te acto, virão a fazer o rcconhecimén.to do 
Presidente do •Estado, que deve realizar-se a 1113 de maio d·é 1916, quand~ já decor-
reram os •tres annos constitttc.ionaes da .sua existencin, .pois, sendo cleütos a ·9 de 
janeiro de .1913, em •9 d~ fevereiro do m~smo anno fcz...se a a·puraçã'o e foram expe-
didos diplomas nos mal.s votados. 

iNão obstante, continüa em oyigor a lei, e em <Vista das suas disposições nii.o 
~c ef!feotuou a eleição de .Doputados íEstnduaes no dia ·9 de janeiro ( ut art. ,212 da 
lei 717, de •5 de dczcmlbro de 1910). 

Enl face ode todo o ex·posto c das d&Iwsiçõcs das <Constlotulcões ila Republlca 
e <lo !Estado, 'bem cem~ em vista dos .trJCtos das leis do /Estado que interessam o . 
ossumpto, pergunta-se: 

·1." IExif\té alguma inconstitucionalidade nas disposições da. lei n. 1. OO•S de 
30 de ·novembro de 1916? 

.2. o •Em caso n:flfirmatlvo, qual i! esta? 
·3. 0 O m-nndato dos ncrt:uaes Deputados IEstaduacs <'Stlá extlncto, independeu-ta 

de nova eleição e da e.~édição de -d!plomns aos novos elcHos? 
4. o O actun I !Congresso 'Póde, em sessão e~traordinaria, verificar os poderes 

do •PrMidente qué •fôr eleHo em ·2·5 de março proximo c recon·heccl-o, dando-lhe 
posse em s~guida, conlforme di~põe a ·Constituição do EAtaclo e a _lei elci~ora.J 
n. 1. OO·S, de 30 -de novmnbro de 19Hi, vigente no Estado? 

• • • 
PARECER 

1 - ·'PrNende..se que, tendo em ·vista o art. 6:3 da .consÚtuiçá'o da iRepublicn, 
o Cón•gresso Nacional examine se incorre, ou não, em quebra de constitucionalidade 
o acto -do Congresso ILegLslrutwo do Espirito santo, m~dlante 0 qual se üansfer1u 
de 9 de janeiro para 3 d·é maio a data da ~leição dos me."ll·bros dessa Asscmblén, 

' 
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12 - Na opinião dos que tal iniciativa assumiram, e. te( ootadual, -de -que tra·ta 

(IL. n. 1. 008, ·de ~O de OUitubro de :19115), se resente do vicio de incOIIt>tituciQonall-
dade; o que se teota demonstrar, <invocando, além daquellc •texto da Constituição 
~~ederal, os u·ts ·30 c t32 da !Constituição do dLo \Estado, segundo os qua~ .-o ma-n-
dato dos Deputa.dot; ao seu Con.grc.>so dura1lá ~rca annos, começando co:n a ex!>Je-
dição do diplüma e te1minando cc.u1 a a·puração da nova eleição». 

:A transgressão constitucional apontada consiBtiria em que, devendo, segundo 
a lei e.5-ta·dual n. 717, d.e rú' de drooemJbro de '11910·, ·proceder-se lâ. eleição pa•J·a a 
nova Jeglslatura aos <9 <le janeiro, o Congresso LegisiMivo do Espirito ::>a.nto, deli-
berando a lei, que aprazou !Para 3 de maio e.ssa eleição, prorogou o mandato aos 
seus unem:J:l'r<><>, aO« quaes -toca11A., deet'arte, •reconhecer o ·Prcslden,te do 'Estado, em 
:U3 de maio deste anno, «lqu11ndo j'â. terão decorri-do · o.s tres annos constitucionaes 
da sua exiStencia; ·pol.s, ~ntlo ele>tos a. 9· de janeiro de 1~13, em ·9 de fevereiro 
do mesmo anno se tfe,z a apuração e se eXJPediram. 06 diplomas·». 

3 - Tal a quootã:o, sobre a qual se soJlcita o nos.so jujzo, que -procura.remos 
dar, estudando o problema vro,posto nOD .termos em ·que estA formulado. 

tDeHes -resulta que a inconetiJtucionalldade at.tribuida lá tei n. 1. 008, de 30 de 
ou·tubro de 19tl•õ, tem duas faces. 1Na incrcpação de que oé ai~·o, esse noto legislaUvo 
do~Congresso do ESpirlto s~mto atten:ta, jUJStamente, contra a Constituição :Federal 
no seu ar.t. ·63 e contra a ·Constituição daquelle Estado nos seus a~ts. ao e 3:2. 

·A lei accusada, poi.s, ·tem. d& ser julgada, st;ecesslvamente, .perante as duas 
C<lnsti-tuições; e, •como a 1federal, tem, não só .precedencia, mas primazia á. esta-
dual, comecemos :Por V'êr se o acto do fCo<ngr('t<So Legisla.tlvo do ,EspirLto Santo 
oiifende a -prlmeira, ,para em seg·uida avcrl.gua·rmos se infringe a aegunda. 

4 - O art. 63 da !Constituição da Republica assim se enuncia: 
<<IC'ada iE.stado .ooger-Se-ha -pela Coru;.tituição e pelas leis que adoptar, resJlci-. 

tadÓS o.s princi-pios constl.tucionaee da :União.-• 
A lingua.gem inequivoca deste ttexto nã:o tem, evi.dentemen1e, outr.o abjccto 

scn!l.o lfruzer que ,pelos 'Estados e cada um delles, nas Constituições e lei;; que adQopta-
rem, sejam «respeitad<ljl oe ,prlneLpios constíitucionaes da .União». 

Os ·prindplos constituci(}naes da Uniã!o form·a:n o limite posto por eSBc texto 
da ·Con.sUtuíçã'o Federal l!í. autonomia doe /Estados no estabelecerem as suas Consti-
tuições, e decre1arem as suas leiB. O ant. 613 da. !Constituição !Federal não tem ·por 
J'im •Pl'(}teger a.; leis estaduaea contra -os netos das autor idades dOB ·Estados, que 
as desrespeH&rem, nem as oC(}nstituições estaduaes contra. as leis dos Estados, que 
oo \•iolarem. A defesa das consthnu!<;:õ.~ estaoduaes e das leis estaduacs corutra os 
excessos odo.s poderes ootaduaes, ·,que as quebrantarem, estlá na proprla or-ganização 
constitucional e Jegis!B.It~va de cada Estado, nos freios e contrapesos com que ella 
ae ·garantir a si mesma ocontra os seu.S agentes e orgã:os, na <iistrLbuiçã.o com que 
houver repa11tido . as funcções d() .Governo, nas llberdad,es e franquia<! cc111 que 
tiver assegurado a invulnerabilidade de justiça, o respeito da o·plnlão .publica, a 
soberania da representação popular. ' 

•Dos cxcessoo dOs ,P(}deres eetaduaes, pois, só ha · recurso para os tribunaes odo 
Esta'<lo, para o Governo do ;Estado, para a Legislatura do Estado, para as eleições 
do :Estado, ·para a refmma das leis •dO \Estado, pa·ra a revisã:o das suas Constitu-ições, 

em.qU(l!nto esses excesso~t nã.o ottentarem co1f4llra os p•·!noipios constit'Ucílt~wes 

<~a Um.ão. 
15 - ·Se as exot,bitanciás commeHidas .por funccionarios do 'Estado em oDferwa 

de leis estaduaes, ou as usurpações ,praticadas pelos legisladores estaduaea em de.s-
prezo da ConstituiÇão do !Estado não con:trn vierem, ~untamerute, o«aos .principias 
constituçionaes da União», ·não :tel.'lâ. Jogar Q appello ao art. •6.:1 da 'Constituição da 
iRepu.bli-ca, não se · podel.'á. considerar abert!l n com,petencia dos trilbUIÍaes lfederaes, 
d<> Gov.ern(} -da União, ou do Cong-resso IN'acional, •que esse :texrt:o da )Carta !Repu-
blicana .genericam-en•te i!ldlca, e outras disposições suas dc!inl'III, distrllbuem, ou 
deeenvol<Vem. 
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!Logo, .para ;que, a titulo <los direitos em que o Investe o art. 63 da nossa 
ConsÜtulção, ·possa o Co•ngr~ Nacional provldetlclnr ~ontrn a lei esplrLto-aan-
tense de 3·0• de outubro de 19Hí, não bnstn11â que esse acto do Congresso ·Legislativo 
do IEsplrlto Santo enconltre, O!ffendn o direi.to consUtuclonal deese Estado, Não 
baata11â isso. 1Para se legitimar tn·tervenção rt:al, ·noce.ssari.o seria que a lei crirnlnadll, 
no .toplco onde a culpam de 'COntraria câ. Conatltulcã.o .daquelle 'Estado, contrariasse 
tambem «OIS princip!os consUtuci.onaes da Unlã:o». 

·6 - O pon.to dn lei censurada, sobre o 'qua·l recahe o Tepnro, ré o onde a lei a 
que se allude assigna a !época á ~l~lção dos men~bros do Congres..o LeglsJaHvo 
do Esp!rito .Santo. 

A le! a que suocedeu e.ssa, lato é, a lei n. 7-11, ·de 1 de <l~zembro de 1910, 
por o•lode se regiam antes da lei aotual as eLeições nó E.splrito Santo, mandava, 
no seu art. ·32, proceder A eleição <los !Deputados ãquel!a ... ssembi;êa em 9 de 
janeiro . 

.Alterando, neste par!Wcular, o .regimen do !Esta<lo, a sua lei ·n. 1. OoOO, promul-
gada em 130 de outu•bro do anno passado, ordenou, no art. ~{)·, que llD eleições de 
Depu,tados ao •Congresso !Lcgi.sla.tlvo serão treitas no <lia 3 de maio. 

7 - Nessà m·u<lança do •pra2o eleHoral, otranaflerido, como ae vê, de 9 de ja-
neiro para ·3 de maio, consiste O objecto da ar:gUição e O .f undamento <lo appelio 
ao !Congresso Nacional. 

_<\.llega..;;e que, •retardando assim a eleição dos Deputados é. no\' a legislatura, 
os da que termina oprorogararu o seu mandato; e, supposta a exlstencla deete abuso, 
della se parte para dar por oonculcado o art. >6·3 da constituição .Foedcoral, in'V'O-
cando-Se, em consequencia, corno rernedio da irregularidade accusada, a. !n.terfe-
ao !Congresso ,N·acional. 

8 - A conclusão eatartâ de accôrdo com as :premissas? .Por outra: . 11-dmHUdo 
qu.é, alterando a da.ta elett~al, o COngresso Legislativo <lo Esp!rito :Santo haja, 
realmente, ·dllntado ·O mamdnto .a. legislatura expirante, segulr-se-ha, porventura, 
da h! que esteja vcriof!cado o caso de lesão ao art. 613 da Carta Federal? 

Sim, se o desmando !fi.gu.rado co111de com «o;;; princ!ploo oonstUucionaes da 
UniãO». 

Não, se o abuso, que Sié articula, ainda quando a·bteiJtatorio da ConsUtu!çã.o 
do 'Estado contra ·«Os •princ!plos conetltucionaes da União~, não encerra'!' o1'1fensa. 

Tudo esta., .por.tanto, em saber se contravern, ou não contravcm, «aos prin-
cipias ~onstituclonaes da União», a arobltrariedade Imputada é. Jel n . 1. O OoS, ctue 
hoje regula as eleiçõea naquelle tEstado . 

. 9 - Quacs 'Vêm a ser «os prlnc~!os constltucionaes ·da União»? · Quaes ·os 
pr!nclp!os que a Constituição Federal tem pDr «conetHueionaes da Un!ãO», os que 
sob esta des!g11açã'o a nossa !el lfun.damen•tal d!sttingue e ca•tegorl!za? 

Como o assumpto envolve !ntereooee da •politica mlll.tante, não quero da1·, e:n 
rooposta a essa interrogação, doutrllla minha, ex·pender idêas que se pos.<ma 
crêr embobldas em sentimentos de occas!ão. 

'Bu~arei, pois, e. solução do IQues~to na lição assentada, ha muLto, entre os 
nossos constl!tuc!onalistas, entre os qua.és sobresahe .João Barbalho com os seus 
Commum!ta1•ios estampados iha ~ 14 annoa. 

10 - ·Leia-se o que ·alli escreveu, sem que, até hoje, lhe appaTocessem contra-
dictores, o douto éX'pos!tor: 

«Re.qvMtad.os os pr~nolpios con.stitucion\aes da União, dl.z o arti.go, c nã•o «r&s-
pelta<la a 'Constttulção Federa.l» ; ~ isto lnddca que as Con;;tLtu ições <los EJI:iltados 
não são Obrigadas a ·aeguil-a intelraanentc é. risca, a modelarem-Se completamen.tc 
por ella, sem divergir em alguns 'J)Ontos, corntanto que não scjJUn tfundn.mcn,taes. 
E .bem o corn.prehenderam .ellee, no organizarem os seus govcrnÓs, apartan.do-Se em 
al.guma cousa do modelo .fed'lràl (1.1. grr. quanto á dual!dnde dns ca:nar11.~ legisla-
tivas, !J.dQPtanrlo "maioria delles ·urna só ai!Scrnblêa; quanto ao julgam~nto do Chelf'e 
do Estado, etc.). 
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«>Mas, qune.s são e&S{S Plinc>plos comt-ituciona!ls d.a Un.idor iEJsiA visto quoe 

nã:o podem. ser outroP senão a1quelles que n ella ser.vem -de base, sobre os quaeo 
flcou eons.titulda pelo acto de 24 <ie fev.erelro de 1·8911. PercoNendo..ae o texto con-
st~tucionnl desde o ~c&m;j)ulo, vl!ern.-.se adoptados: · 

«- a lhberdade individual e suas gaTantias (regimeon ztvre prenmobulo, a;eçla-
,·ação de djireitos, trt. LV, secç. IDI) ; · ' 

,...:__ a democra-cia (regime.. democratico, .pream..bulo, arts. Hí, 41, 73) ; 
- a representação po!Ltiea (reuimen represtmtativo, arts. 1•, 2.8 e 30); 
«- a ·fôrma repubJicana (art. 11•, -ti•, § .2•, 41 e ·9·0·,· § 4°); 
«- o regimen federativo (arte. 1-6, § '211 , 30, 613 . e 90, § 4•). 
uCom a d'órma repU!blicana, a tem'!lorariedade das tuncções polHI.cas (arts. 17, 

.2.•, e 2·8 combina<los, e arts. ·3'1 e 413) e - a responsabilidade polltica e c!V'il <ios 
gestores de funcções -pu-blicas (arts. 513, 57, § 2•, e 812). • 

«Com a l<,éderaçào, - a autonomia e a igualdade pollticn doo Estallos (arts. 2°, 
4•, .s•, -6··, 7•, § 2•, ·30, .6•2 e 90., § 4•). 

•·A div·isão do· ;poder pu-blico nos tr·es ramos LGgisla~ivo , ·IExccuUvo c Jud.i-
ciario, sem a qual não p6de estar segura a ll:berdadc, e an.tes cor-re os maiores 
perigos, - ·bem -como a faculdade de emendar e de reformar a Constituicãe 
ndoptada, entram ctmo elemen·to ;fundamental em toda a organização ·politica 
tendente a estrubolecer um govt'wno liberal e llcmocrat·l<:o, - aâ'o garantias supre-
mas, cu1a auscncia .fraudaria o oogimen eetatuido. E, .pois, devem considerar-se 
como ela usulas indeclinaveis das constituições estaduaes. 

«A Cons·tituição Federal tem por existentes no organismo pnlitLco de ·cada 
Estado os referidos tre.s poderes (e a estes se refere separadamente) ; ·Legielativo 
(arts. 4° e 90), Executivo (arts. 7•, § 3•, e 17, § 3•) e Judiciario (arts. -59, n. 1, e, 
e § 1•, .60, § 1•, a 6·2 e -614). I -gualmente tem. como consagrada em todas as Coneti-
tu1ções · estaduaes -a faculdade de reJ'orma. 

( D.isposiç. trans., art. 2•.) 
- Op. cit., :p . .2•67-68.» 
11 - Ora, o que desta maneira se acha tfiormado como interpretação <io art. 63, 

no tocan:e ás Con.sti'tuições dos Estadoe, tanto quanto a estas se applica, mes-
missimamen·te, ás leis estaduaes,· pois .aq~lle texto dispõe numa só clausula que 
os ·Estados, _nas ·Constituições e leis que ·adoptare:n, hão ·de respeitar «oo princí-
pios eonst>tucionaes da •União»; de onde resulta que <<OS principios const!tuclo-
nacs da União», cujo r.espelto devem os E&tadoo guardar nas suas Constituições, 
são, identlca:nente, os mesmos, cujo respeito devtm acatar nas suas leis. 

Para •ter rompido com «os prlnci·pios <:onsti.tucio·naes da União», seria mistiêr 
que a lcl es.pirito-santen&J n. 1 . 0.08, de ·30 de outubro de .19115, •faLtasse a a.lgum 
desses principies, que João tBarbalho, no lanço transcripto, enumera como os que 
debaixo daquc'lla rubrica inclue o art. 63 oda- !Constttuição -Federal. 

L2 - !Mas, e<Vid{!nrt',emen te, não ·ha meio de cncarta1· em nen.hum dos ca·pítulos 
desse rol a prPscripção ua lei n. 1. OOtS, que ora se a.verbn de inconeti-tucionalidadt'. 

A observancia das norm.as, que marcam o começo e o termo â duração do 
mnnda.to dos legisladores, :não -entende 

nem com oo :principios da !Declaração de Direitos, 
nem .com os do re.,oimen rea>resen.tatlvo, 
nem- com os do regirnen repu•blicano, 
nem oo:n oe do regun.~n federll>tlvo, 

nos llmitPs Pm que esses principios, taes qunes os d'ormula á Constituição da IR.e.pu-
blica impõem os maldes nclln ins-!ituidos tás •Constituições e léi.s es.taduaes. 

1.3 - Assim ,ellJtendidos, •«oo princ!p.los consUtuclonaes da Uniã:O>> dividem ns 
instituiçõea consagradas na Con6tituiçãQ da IRepublica ('f11 trPs clnsses :profunda-
mente distinc-ta~. 

·A .pri:neira é -a .das instLtuições fc.dcraes, que os Estnclos .podem livremcnt.é 
lmitar, ou não, nos suas •CQnstituiçõcs e nne suas leis. Tnca a do systern.a ibi-<:amel'6l 
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nn organ!·znç!lo dO ,Poder Legislativo, a das conüições de responsalbilidade e julga-
mento do !Chefe dÓ !POder 1Execllltivo; a da selecção da •Magl.stratura, a da hierar-
chia judiciar}a e seu. mecanismo, e muiJtas outrl!-s. A taes respeitos, imLtando, ou 
não imitando o dl.spooto na 'Con.stituiçã:o !Federal, os Estados não tocnm nos p-ri·n-
cipios constitucionaes da União, considerados no sentido teohnico em que se con-
sidera o •ar.t. v'3 da Constituição íBra:z:ilelra; porque a naturez·o. desta, ·per-
:nitt!ria a reforma ou substi·tu ição dessas ·partes do nosso or.gan.Lsmo politico, 
.sem quebra de conformidade •ás nom1as do regimen democratico, oâ.s condlçõoo do 
systema -represelllta.tLvo, ás exigenoias ,da fõnna r epubHcana, é.s caracte rísticas do · 
G<Werno Federa!, é, não sendo, portanto, eooenciaes na cstructura constttucional 
da iUnião, •tampouco o 'POdel'iam ser nn estruotura consti-tucional ou legislativa dos 
Estados. 

As tnstltuições desta primeira cll>tegoria são i?J;Stituições ccnstituc!<lnaes da 
Unl!lo, por serem instituições, que a .ConstituiÇão da Uniã:o adaptou e coooerva. 
Mae não exprimem .princilpios constitucionaes da União; v·isto como podeTiam ser 
a1teradas, ou substitu idas, sem lque a \COnstiltuição da Uniã:o sofl.fresse mudança 
organioa, essencial, no seu cara-cter ue representativa, no seu caracter de repUJbld-
~ana, no seu ca-racter de· :tedera,ti:va. 

1.4 - Os pr.inoipios con.stittdci.onaa da Uniã-o, a que se ·refere o art. ~3 da nosas 
Lei ·Fundament al, estálo, opois, nas Gutras duas classes de institu ições ou disposi-
ções consti<tucionaes, a que acima alludL (N. 11!2, prínc.) 

Dessas uma é. a das instituições, ou d·isposições, que, es.ta·b e.leaidas constLtu-
cionalrnen•te no or.ganJsmo da Uruião, são igualmente indeclinav.eis na or.gani.zação 
consb~tucional dos 1Es1tados. ·Taes são, entre mui,tas outTas, as ·que ·.PÕem como 
or.gãos sUPl'CilllOs da União o J"O'iler Legislativo, o :Executivo c o Juàiciarào; as que 
decr.etam , em relação aos dous jprimeiros, a clectividade e a <t:empoNI.riedade, em 
relaçã'O ao terce:·ro a .v.~talliiciedade e e. in-viol&biH.dade ; as que garantem aos ind~

vlduos, sob a protocção dos 1trbhunaes, os ·direitos de liberdade, segurança 'PCSSGal 
e .propriedade; as que declaram revl.~ivel a constituição estabelecida e Jhc asse-
guram a ·revisão. O Estado, que na sua ' constituição e nas suas !eÍ.s não repro-
d·uzir e orgnnizar lealmente ~sns i.Iisti::uições constituc!onaes da União, Iterá des-
respeid:ado os seus «princí-pios con&tl tucionac.s», os :Pr-incipias cons!Jiltucionaoo de 
que se oeogHn a ICons.tituição Federal no art. o6J3. 

· A ultima ca'tegoria, pelo contrario, é a das insllituições ou d ispos!ções, que, 
consagradas em 'benefficio da Uniã:o com o caracter de pr.ivwtl.vida_de, ou, pela sua 
prqpria :natu-reza e substancia, essencialmente .p.rivati.yas da União, por Isso mJeSmo 
não pod~m ter eqwi,valen.tes ou nnalo.gns nas ICO·ns•l.i;tu:çõcs dos Esitados. Tacs, por 
exemplo, as que, no art. 7• da tConStdtuição Federal, .drolaram .d·a compe.tencia 
exolusivu da União decretar cer.tos im·.POstos, ou crear certos serviços ; as que 
su·bmet:tem pr.i.vativamente ao ICong>resso da União o coonm~Crt'Jo intcrna,cfonal e 
inter-estadual; as que reservam aos poderes da União ns l'elações exteriores, a 
negociação dos tratados, a dieclaraçã:o da .guerra, a celebração da !Paz . .Ncase do-
mlnio o respeito aos pmn.ctpios cons.tf:.tucionaes da Uwião cD'nsiste precisnme:n:e em 
se absterem os IEetados, nas suas Constituições e leis, de tOda e qualque~ incursão 
num olierritodo reservado irreparti<Velrnenlte á au-toridade !federal. 

115 - O Poder LegislaJtivo <ê uma .das materias que co:npõe, nesta d~v!são 
das instituições ·con.stitucionaes, a segunda categoria, aquella em que .cros princi!liOS 
constltucionaes da UnJão» adscrevem os ·E&tados, não ao dever nll!gatlvo da absten-
ção, mas, A.s D'brigaçõee activas da lmitaçã'o, reprod.ucção e coll&boração. A obra 
Jeg1slrut1va se partiLha entre a União e os Esta-dos. IL~is ha ;federnes ; RJ1Ds ha tam-
bem J~ls estadu-aes. Ora, para del~beNI.·r as le!s ootaduaee, ·se req11er, em cada !lll&tado, 
a existencla de um Poder !Legislativo, correspondente ao ·Põder .Legl.slativo da 
União. 

JMas, para n-caltar aos pf'Wl.c:;pios con.stituciona@S da União», no elilgnl)fi()8dO ' 
especial do art. 6·3, não basta.va que ~ Cc::stituição do IEsopir>to Santo admJtt,isse 
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um •Poder J-egâs!at!vo. Se e.sse poder não ilivMse ruttr1bu.ições definidas, nã:o sallii<;- · 
fa·ria oá primeira condição da exlstencia de qual'quer ~oder no regT7ft·e.n co'n8Htuc>o-
nal. Se esse ~oder se contfundisse, nas mil.o.s do Chelflé do Estado, com o !Poder 
Ex-ecutivo, causa d.e que temos assignalado exemplo num .dos n~os iE.stados, não 
guardaria. oa pre<:eli•tos cardeaes tio rfJ{Jinum d.~Jmoorat-loo. &l, em vez de residir 
numa asse:n;blw elect!va, se encarnas.se numa corporação de ~r!v!legiados, não 
se· a.justanla aos dictames do regi-tn~m representalli110. Se, em lugar de se renovar. 
period.icamenle, se perpetuasse num conselho de rti>tulares lnamovive:S, não condipa· 
com o typo dlo regimen republioa'll,o. Se, longe ·de ser uma emanação da auton<lfulla 
do !Estado, fosse uma dependenc.la dos !Poderes centraes da Nação, não obaerv'aria 
as norma.s do regilmen fed:era;t:.ivo. 

QuaJ.quer ·dessas a·berraçõles era, pois, <bastante, ·para que não e.sbivesse com 
ecos princ.itJlios cxmstdtucionaes eLa União», para que ,transgredisse o disposto no 
.art. 16 3 da •Constituição 1Fec1eral. 

16 - AMm daihd, iPorem, nã:o alcançam ooses ·«prinallpioo coiJBtLtucionaes da 
União~> o que as derradeiras palavl"as desse te:rto adstr!n.glem os Estados a respeitar, 
assim, nas suas CoD&titu'ções, ccmo nas suas leis. 

Uma série numerosa di! preceitos dispõem, na CoMtituição :E1ederal, sobre o 
Poder !Legisiatilvo, estatuindo a sua composição bi-'<lll.meral, a simuLtaneidade na 
sua eleição, o suf.f·ragio direoto, as incompa·tl:bilidades e inelegiobilidades, a duração 
triennal do mandato, a a.bertura, o encerramento, a. prorogação, o adhunento e · as 
convocações eJo.."traord.inarias do Congresso, as regras funda:mi!nÜJJeS do !Processo 
deMberativo na ela·boi"açã'o das .leis, as condiLções .c}a sancção, .do véto e ·da .promul-
gação, a o·br1gação e O<l termos do com'[Jromlsso .parlamentar, o sUJbsidio doa repre-
sentantes da IN·ação, a compe.tencia pnivatlva da ICamarn dos Dc.putados, na inicia-
tiva de certas leis, o seu PIIIPel no processo do Ohllfe do Estado, as d.'uncçõe.s 
ju.diciaria.s do Senado, a sua · copar.ticipação no pro.vJ.mento de cargos administra-
tivoo e judlciaes, as relações ~entre esse ~oder e o Execu.Uvo, a inter-dicção, a Depu-
tados e Senadores, de administrare;n companoh!as ou emprezas agraciadas com lfavo-
res d() Governo. 

<Cada uma dessas diS!Po.sições represent& uma matituiçã.o oo'n8tit~ da 
Uniã:o; .porque todas eHa;; se acham consagradas na ·Con&Utuiçã.o da União, no seu 
instrumento, escriptur'!- ou carta constitucional. 

!Mas, co.mo não l)crtenc·em ao numero das instituições f'IMIJf:latmen-taes, ·das qu;e 
teem a ootructura organioa da Unl>ão, das que lhi! ·pr.e.sid1ltn as !uncções v.ltaes, 
das que ~h-e constLtuem a subsrt:ancia, das 11ue a Ur»ião nã.o poderi:a. renunoia-1·, sem 

· variar de caracter, .das que, portanto, formam a ·const.ll1:ulçã:o essencial da União, 
- não -enof!ram na da.soo dos seus proi·ncipioB oonat.vtucion(aes, tomadas estas expres-
sões no si.gnWcado ~eculiar, ma.s obvio neste texto, com que as empreg-a o art. iil3 
do IPa<rto •Feder~tl. ~ 

Aos <Estados, ·pois, assiste a J.i.berdade mais ampla, de, nesses pon.tos, divergi-
rem, como divergido lteem, segundo oa seus int-eresses ou opiniões, do modelo, que 
lhes ollferece a Consti•twição de lH de fevereiro. 

1-7 - Nada Importa, logo aos p11incilpios con.st11tucldonGes da. Un,iiio, f!.o sen.-
tldo em >que desta locuçã.o usa o art. 6·3 da ·Const>tulção 1l'ederal, a d·urabilidade 
attriibui.da ao mandwto legislrutivoo na :Conat;Uuicão >é nas leis do ·EspirLto .Santo; 
n•ada ]hes 1mpolita a 'maneira, adopta:da al1!, de contar o pnincipio e o 'termo d·a 
legislllltura; nada lhes importa a direcção e var>a.çã:o da jurlsp·rudenc·ia, que os 
poderoo estaduaes <traçarem no entJencLiment() e a•pplica.ção ·dos textos que rejam 
esses assum·)lllos. 

Os arts .. 29, 30 1l 1312 da Consrt:iltuição do IEspirirt;o .Santo, que oaJJi. regem a exten-
são das leg;islaturus, a duração da·s !luas sessões a.Imuai!S <é o prazo do mandato do 
Corpo !Leglsla1lh>o, 'tt'em os seu .. .tn•erpreti!S naturaes no proprio !COngresso .do 
Estad(l, jun ·po~"icc a~lm da lc>gltlmld-ade como da suoo\stencia dos seus 'POdenês, 
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e nos tri-bunaes estaduaes, quando a questão revj)Stlr a lfór111a judiclaria, no curso 
de plelrt:os regulares. . 

Os princfpios. COMil!ltueion.aes àa Uni.ão nã:o .teem que vêr com as con t roversias, 
que a tal re.opeíto se suscitarem, com as soluções que essas con troversias alli rece-
ber€1Il; e, quaesquer que sejam as decisões, ainda .quando inex111ctas, ainda quando 
injuridicas, com que reso)veram •taes pendendas os poderes competentes do -Estado, 
não ,padecerá, por >Bfféito de sim!Jhantes causas, «a á'ónna repu·blicana d'edera1JIJvaB, 
unica lzy.pothese da intervenção legitima, :rGmittidu ,pelo art. :&• da Constituição 
Federal, contra. o ·procedlmi!nto dos governos estaduaes no exercio a.bu.swo da sua 
awtor.!dade. 

18 - Todavia, se licito lfosse appellar, na especie da consulta, para as in&ti-
tuiç1li!s co.n.s111gradas na Constituição !Federal, como !'Poa1·a 1J'I'in.oip:kls const~tucio

naea da União, coll'fundindo idlêas tão ·bem discriminadas, â. mã porta iria bater, 
recorrendo a essa, a doutrllna, que, pa1·'1. ar-g'lllr o ·Cong;res.so L egislrutivo do EspirUt 
Saruto de se lha·vi!r proroga-do o mandato a si mesmo, lhe dá por ·termo a apuraçã:o 
Jas ·eleições e a expedição dos dtplomas. 

• .A .thi!Oria resulltante das oi.nstltuições conailiif:ucionaes da União é wm diversa. 
J<U.o IBA.RBALHO, qui! não escreveu sOib OB Jnfluxoe do caso actuat do IEspiri:o Santo, 
assim a expunha e demonstrava, ha quasi tres luSltros: 

«Quam.cto começa e quam.dio aca!J.cr. a /.e!gislatu-ra1 í&sa q~e.stão resolve-se pelo 
art. 17, segundo o qual c·ada sessão annual será. de qua:tro metzes, da data da aber-
twra, (1) São suas seooões annuaes em cada legislatura, a-brilldo..se a 3 de maio 
(ou noutro dia, conform.e a Constituição autorMl:a). \Do inicio da prJ.meira sessã'O 
daJta, pois, a leg;lsl-a.tura, qui!, sendo de if:ree annos, •terminará · quand<> reunido em 
primeira sessão o n<>vo Congresso eleito. E semp•re se erutendeu que os poderes dos 
Depuhtdos de uma legislatura só terminam depois de cons.Utuida a nova .Camara; 
pois, do contrar.io, .fôra preciso adm·iJtUr que durantle o .Lntervallo de uma a outra 
legislatura, fioa su-ppr.imido no paiz o Poder Legislativo, o que é absurdo. 

III>(•V·ide Annaes do Senado lmperial, ·sessão de Hl de juniho de -18~ 7, e a da Ca.mara 
dos !Depu-tados, de~ de sertembro de 1867.) 

«tE a propria ,pa·i·av>ra '«legislaturall, na accepçã'o em ,que foi . empregada no 
§ i2• como eqtrlvalerute a período legishvti v o, ministra esta solução. 

~!Os nossos le:x:icons: com o dJiccionario da: Acadcmda Franooz.a, assi;gnalam 
âquella palavra o serutldo de - IJedodo de tempo que corre <Ze-~de a in.~ta&açãO do 
ttm.a assembléa legislatwa até ao termo de seus ;poderes. 

·(~E' certo que, ·pelo art. 12·0•, o represerutan.te, deBJcLe que rer:ebe o di,p'k>ma, entra 
no gozo da immun:dadc quanto· i!. -prisã'o e processó, e, pelo art. '2•3, desdie que 
é el~to, não póde celebrar con,tratos com o ~verno, nan delle receber 11m1prego 
remunerado. Dahi, iPOrém, não se pôde iinferir qll1e a teg;slatura começa com a 
eleição, nem com o receblmeruto .do -d.tploma. .A Co-nSif:ttu!ção apressou...se em esta- _ 
belecer a eNect ividade da.quellas .garantias, antes mesmo de constituir-se a. :Camara 
e de ·renovar-se o ,terço do Senado; mas não foi seu p<!nsameruto, não !Pdia ter 
sido com taes d1rtenninações, fixar o po111to de par:ida ou época inicial da !e-gis.. 
!atura. 'Do contrario, .a.hi lficavamos. -tendo dous inícios desta: a eleição e o 
diploma . 

. aE, ·winda mais, nã:o se concluiindo a a,puração das eleições num mesmo dLa 
em !todo .o palz, e dando-se que os representantes, em dias d.iversos, recewm di-
ploma, ter.iamos que a legislatura começ111ria diversamenote para elles, e diversa-
mmte .terminaria o prazo de tres annos para cada um! Dava-se, além de tudo, o 
_8/b.surdo de começar a legi&l!lltura antes de sa·ber...se, an,te.s de veriHlicar-se quaes, 
entre os -candidatos, os que fo.ram realmeruM eleitos (pois com o «rcoruheclmento» 
dos · re,presilntan.tes é que elles são considerados taes»). 

(;1) Nesta, como na anterior cHação de João Barbalbo, todos os gry-p.hos .são 
~Seus. 

I 
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' · - Op. cit., pag. 58. 
19 - J·ã. se vê que o appello ã.s lllBtitulçõés const.Ltucionaes -d-a União, ao 

exemplar que ellas nos pro.põem, reso.lveria o ca.so d() Espirilto ·San1o justamen,te 
co:no os autores da critica â n()va lei eleitoral des&é IEstad<>, nãQ querem 1que se 
resol<va ; pois, segundo o u,rt. 17 da Constituição Federal, o mand·ruto de uma 
Camara Legislativa não term•lna senão depoJs de cons.tituida a Camara, que Ihe 
succede. 

Applicado este criterlo á. 1'Specie que se discute, o mandatô do Congresso (Leg:s-
!ativo, que, naquelle Estado, votou a ultima relfonna eiletoral, e o terminar~!!. em 
7 de setembro; visto como sO nessa data é que, pelos termos expressos da Constf-
tuição do Esplr.irt:o San.to, se ha de reunir a nova 1-egilelatura. Assim o determ·ina 
o art. a O dessa Constltuiçã'O, 

Logo, se o mandato da ·assemblêa que vae ex.pirar não s·e ultimanã. S·enão aos 
7 .de setembro, com ·a reunião da assem'bléa que então s•é const1tull1â., tão dentro 
estará do praz•o des!;e mandato a eleição :processada em a de maio deste anno, 
quan,to estaria a qne se processasse, vigorando a lei- hoje r.ev()gada, em S· de 
janeiro deste mesmo anno. 

2-o - Até agora, .porém, temos raciocinado no presu,p<posto de que o CongTesso 
Legislativo do Espirito Santo, alterando a data ã.s suas eleições, ·haja errado ou 
sophismado ft ConstLtuição Estadual, para se lOcupletar, ind·evidamente, com o 
accresclmo de alguns mezes de mandato. 

!Mas aportem<>s a·gora !\. argumentação, .Sem verdade que -a ·Constituição da-
que!Je Estado, entendida como é razão que se ·entenda, autorize tal maneira de 
vêr? fsto é, será. {!erto que, por essa •Gonstitutção, o mandato da deglslatura que 
acaba este anno se houvesse de extinguir em 9 de janelr<>? lEis a segunda (e ultima) 
questão. 

21 - Os que lhe respondem aUiirmativamente, acoimando os legisladores espl-
rito-santenses de semelhante erro ou demasia, Teduzem t<>do o assento da materia ao 
ant. a.2 dJl. Cons.tLtulção daquelle E.stado. 

Oom o art. 32 da:qul a pouco nos occuparemos, como CUIDIPr-e. •Mas an:tes do 
a-rt. 32, estão os ar.ts. · 2.9 e 30, a que aquelle se acha subordinado, não pela prece-
denaia do seu Iuga1', mas pela na.tul'éza do seu conte'll.,d(). 

Desse;jl dous artlgoo, pois, não se pOde a•bstrair. Anrtes por ehles é que releva 
com~çnr. 

212 - Os arts. 29 e 30 da Cons.tituiçã'o do EspiriJto Sant'O reproduzem, mat-éria! 
e <J.Uasi 11-tteralmen,te, o disposto no art. 17 da Constltu~ção Federal quanto ã. 
duração da leg.Ls!atura. 

O al"t. 17 da Conatit udção Federal, no seu introi.t<> e no seu § 12"', reza: 
«0 Congresso reunir-se-ha, na ·capita•l Federal, ii:ndepen·den.temente de convoca-

ção, a 3 de maio de cada anno, se a lei não designar 'Outro dia, e \funcciona~ 
quatro mezes da data da abertura ; podendo ser pr<>rogado, ad.ia-do, ou convocado 
extriwrdinariamen te. 

«Cada legislatura duram tres annos.» 
A Consti•tuição do Espirito Santo, ar1s. 2·9 e 30, dispõe: 
«0 Pod:er Leg!sla.tlvo é exercido pelo ·congresso Legls.latlvo, composto -de vinte 

e cinco Deputados, eleitos de tres e:n tres annos, med·lan.te suf,fragio dtrecto. 
<GÜ !Congresso reuntr-se-ha annualmente no dJa '1 de setembro e funcci<>narã 

durante doua mezes, pooen-do prorognr suas sessões allé trinta dias, quando aquelle 
pra.zo fõr insu:tlfi.clente pn ra os trabalhos da sessã'O. n · 

Expunjemos agÕra -desses qua.tro .t.extoo as clausulas ·lnciden>tes ou comple-
memal"tlB, que não en.ten<l.em com a duração da ·legisla.tura. 

Teremos, nos dou.s textos da Constituição da R'CPUbJolea: 
«0 Con,gresso reunir-se-ha... a 3 de maio de cada anno... e d'unccionarâ 

quatro mczes ... ; podendo ser pro rogado .. . 
aCarla le;;islntura ·c1Urarã. trcs annos,:. 

• 
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Noo dous textos da Coru;trtuição IE~plrito-Santcnse teremc<S: 
« ... O Congresso •Leg.islati'Vo» (é) «composto de .. _. Deputados elcbtos de tres 

em otres annos. 
«tt ICongreeeo reunir-se-ata annualmente no dia 7 de setembro e funccionarê. 

durante dous mezes, ·pOdendo prorogar .suas sessões . .. » 
Na !Constituição Federal s·e apraza a abertura do Congresso iN-acionai a data 

de ·3 de maio. !Na ICon<SUtu.ição do Espírito Santo a abertura do Congresso do 
Estado no <lia 7 de setembro. Na pr.imeira se manda que a sessão legis_!ntiv-a ordi-
narla dure, cada armo; qua.t·ro me2Je5. Na segunda,_ que .funcclone, tod-os os aiÍnos, 
doue mezes. 

Mas a.s dill'ferenças, nestes doue pon.tos, nada relev-am nada fazem ao caso, 
por Jsso que nã'O dizem respeito á. duração da legislatura. 

23 ·_ Quaruto â duração da legislatura, porém, ILS duas consti-tuições prescrevem 
a mesma coUI~a. 

· Amobas .prescrevem que o perlodo 'legislativo será. de tres annos, a Con.stitu·içã<l 
Federal, declarando que tres annos durará. a legislatura, a constJPtulção do ·Esp;rito 
Sânto, di.zendo -que o Congresso J..egislatlvo t:e renovará. de l(res em tre.s annos. 

Ambas, põem numa data ifiocada em cada uma o começo e o termo da legis-la-
tura, uma determinando ;que o !Congresso Naclonad se reun.il1â. annualmente em 
3 de maio, e a outra marcando que o Congresso do Estado se reunirá. a:nnua-lmente 
em 7 de setem1bro. 

·24 - Realmente, uma vez prescripto que Lodos os annoe o CongrCSBo Nacional 
ha d.e encmar a sua sessão em 13 -de maio e o Congresso do Espirlto Santo a sua 
~m 7 de setembro, prescripto está. que o dia 3 de maio data o comro;o é. sessão 
Inicial do período legislativo da União e o dia 7 de setembro o princif.iO á sessão 
Inicial do período legislatwo naquelle Estado. 

Ora, se o começo do 'Periodo l1eglsla•tivo no Esplrito Santo 'tem ·POr data d'atal 
o dia 7 de setembro, ·do mesmo mo:do .como, na UniãO, o começo do perh1do legis-
lativo ,tem 'POr data .tndeclinavel o dia 3 de maio, claro está. que no mesmo prazo 
de 11 de maio e no mesmo .prazo de 7 de 6etembro em ·que se enceta, para o Con-
gresso entrante o ingresso ao perlodo legislatiYo, se encerra o termo do pcrlodo 
legislativo para o Congre.56o ·findante. -

oO dia inaugural da repre6en1ação lgeislatlva que se in&taura, ê, ipso facto, 
o dia terminal da representação ~e-g.lslaotlva que expira. 

Com elt'felto, se a miS6ã:o conferida a es'a se esgota&Se, antes de se iniciar a 
missão, confiada áquella, entre a ceeeação de uma e a inauguração da outra se 
abr·irla uma solução de continuidade na existencla do poder legiferante. 

Durante esse lapso de ;tem!po não haveria leg.isladorea na União, não 06 
haveria na.queNe EStad(}. IE' o que JoÃo BARBALHO, no excerpto que, pouco 11a, 
transladamos, demon6trou quanto :â. IConstítuiçã:o Federal, e, pela analogia della 
com a do Espirlto Santo, a esta se applica rigorosamen~e. Assi-m, .periodicamente, 
esperadamente, constitucionalmente, o Eepirito Santo, -como a Uniã'o, passaria por 
uma syncope de mezes, curtiria uma interrupção, declarada e reconhecida, na per•n-
nidade da vida legislativa, perennidade essencial a todo o Governo constLtuido. 
E não se poderia oi,maginar, em ICJ.ua]quer organização constitucional absurdo maia 
crasso. 

25 - Liquido lê, portanto, que, se uma legislatura não pôde ter fim, eenão 
quando tem começo a sua succe.s.sora, a legislatura, no EspJrito Santo, nã:o acaba 
senão e:n se.tem.bro pela mesma razão porQue, no Brazil, não e.caba senão em 
maio. 

E' o que decorre, para o ®spirlto San-to, dos art6. 29 . e 30 da Const'tulção 
Estadual, como, -para a Un.ião decorre do art. 17 da Constituição Federal. 

1\Ias cs limites dE> duraçã'o da legislatura são os l~mitC6 da duração do man-
dato Iegislati'Vo. Porque a Jeg.ielatura outra cousa não ê que a expressão de tempo, 
dentro na qual se encerra a e:l(olstencia 1'1.0 mandato leg!slatlvo. 

MoRAES, no se.u Dioci.oncwio da Li?Wlw Port1tf)ueza, define leg~slatura : 
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. «'Tempo legal da ~xlatenc.ia. de uma. .Cama.ra. · _Legts'ath•a cle.t.ta pelo povo, 
veriodo que deco-rre de.sQ.e a sua insta'llação até ea;p~rm·em 08 1iOdtwes de se1<8 
membros.» 

AULETE, !!lo seu Diccionaq--io Contemporarr.eo, · identicamente expMca esse voca-
bulo, dizendo : 

<4Periodo de . tempo que corre desde a in&ta•llação de uma assem·bJ.éa. ·4eglslativa 
até M dia em qu.e te.-mln.am 08 seus poderes·.» 

CANDIDO DE FmuEIREIDO, não menos precisamente, no seu Novo Dd.cC'io?tan'io: 
I«IEspaço de tempo em q1te se exe1•cem os tp:oãeres de uma A8s>embléa LegW!-

zatwa.» 
.2-6 - Ora. os poderes iLe uma Assembléa LfJ{Jisla<tíil:a são o mandato ·le.g.;slativo 

dessa assembléa.. 
Logo, dizer que a legislatura é o oopaço de .tempo onde se exerce:n os poder~s 

de 'uma As-semblêa Leg~slruti-va, eoquhna!e a dl!zer que a legislatura é o espaço de 
tem.po, no qual se exerce o mandMo legislativo. 

>Mas, se a legislatura oé o espaço de tempo, no qual se exerce o manda•to legls-
la.tWo, a cxistencia do manda1:o legislativo lé a que mede a exls'encia da •leg.:slat)lra. 

Essas duas existenclas, portant(}, se -cammensuram um-a com a auti·a. São d1las 
duraçlles, :que mutuamente coincidem, e m utuamente se limitam. A •legislatura sub-
siste, EriHiuanto durar o mandalto •ieglslat!Lvo. '() . mandato legislativo continúa, em-
quanta correr a legjsJatura. 

Lago, se a legisl!vtura, na Unlã:a, se prolonga, por tres an.nos, de maio a maio, 
o mandato legislativo -da ICamara Federa·! não se esgota senão em maio do terceiro 
anno ; e, se a Leg.islatura, no Espírito :Santo, abrange, -de setembro a setembro, 
tres annoo, só e:n set-em'bro do anno em que .se 1he completa o terce!ro, se conc!ue 
o mand!Vto leglslaJtivo da .Ametnbl{!a desse !Estado . 

. :n - Dest'arte, se a !Oonsütuição do !Espll•lto Santo, pela sua Un•guagem nos 
arts .. 29 e ao-, deixa ciaro e .faz ce~to que. a leg.islatura do seu CongreEso vai de 
setembro a setembro, essa :constituição _não .póde querer · e mandar, no seu ar.t. 32, 
que o mandato •legis-Jatl-vo do mesmo !Congresso .faça te1mo mi!zes antes de setembro . 

.Se em tal ca'h.isse a. ,constiltuição do 'Esplrl•to Santo, cahldo ter:a ella num dos 
maiores desconchavo5, numa das cont radições mais deslavadas, numa das ma.ois 
lneoncillaveis antinomias, em que uma lei const!tuci011a1 pôde eahir. E , não obstante, 
nisso é que se pretende que eHa eaia com a disposição do art. 32, considerando-.se 
este tex.to ins-ula-damenote, sem a.ttenção aos antecedenrtes e subsequen•'es . 

2·8 - INão se llóde conte&ta..r que, encerrado assim a sós, eomo se desse uma 
cJ·amsula sem relações no te:xlto constitu-cional, -de 'que é · membro, esse a-r tifo paderi.a 
autori-zar a lncongruencla , que llH~ wttri<buem ; pois alli Ee diz que «O -màndato de 
Deputa.do começará. com ·a exped!çEjo do di-ploma, e 'Perdurará. a-té term•lnar a a-pura-
çã-o da nm·a elelçãoJ>. 

iMas, se o pC11B8.menta do art. 32 da Const!Jtuição do Espírito San.to fasse o 
que deste modo se 1•he -quer emprestar, daJhi resu•1tar:iam -não poucas enormi-dades. 

1219 - ·iPrimeiramerute, -ass~gnando por termo ao mandato da legislatura, que 
acaba, a apuraçã!o do escrutinio eleitoral, e por começo ao mnadato da legislatura 
nascente, a expedição das di:plomas, o al"t. ata ligaria a dous momentos d-iversos, 
que podem não ser success1vos, dous factos que a'bsolu.ta:nente o devem ser. 

-o man-data da legislatura 1rrclpiente deYe •ter o sPu po.nto de pa11t'da na mesma 
occasião, em !Que chegam ao seu ponto ifinal os pod.eres da legislatura fenecente. 
No mesmo momento e:n que estes Ee ex·toingucm .. hão de necessar-iamente começar 
aquelles. Porque, se os ·dous moonento.s não rrorem immediatos u·n 110 outro, entre 
o primeiro e o segundo, med'arâ um ip<terva}!o, durante o qual a primeira ·Je:;-is-
la.tura deixou de existi•r, mas ainda não entrou a existir a segunda ; e esse v-ão 
entre um manda to, que ·Ee !fechou, e .um man.dato, ·que se não abrru, asslgnalarA, no 
Estado, uma ausenc'a -completa de 1Poder L egislativ-o. 

Ora, não póde hav er certe-za de que a pxped·ição dos diplomas se ,siga sem 
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quelbra de continuidade ao •termo da a·puração; e basta que entre uma e ou,t.I·e. 
occorra qualquer des con'tlnuidade, para se abr.'r, na duração, absolutamenrt:e inlnter-
ruptlvel, do Poder L egl.sla.ttvo, uma breaha inadmisslvel. · 

Não são as ConstLtutcões, mas as leis ordlnarias, as que reg·uJam o processo 
apuratorio das e"leições e a eXJped·i:ção dos diplotnas. Nã:o são agentes ou ol"';l'ãos da.s 
Camaras Legislativas os que procedem a e.sses actos. De sorte que •bastará. não t-er 
a -lei elektoral ,revestido all.uelle serviço de uma organ'l!zação effica.z, ou ser ln•te-
ressada a pol!<tlca e:n promover esta Jrregularlda•de, para que, conclurda a apuração, 
mas retardada a exped-ição dos diplomas, esteja encerrado o manda-to de um Con-
gresso ·L-egislatiV'O, deixando-se por a.brir o do seu successor e operando-ee, a"Ssim, 
na sequ~ncia impres cin dive·l do ~oder I.eg'lsla-tivo, uma ro.tura maia ou menos 
longa. 

130 - Esta monstruo-sidade, poré:n, não estA sósinha entre as desastradas 
consequenciae que, aceita a hermeneuUca advogada na censura â. "lei n. 1.·0•08, de 
30 de outubro de 19.1·5, reswltariam do avt. 3i2 da Const~tuição do ·EspirLto Santo 
interpretado no estriato rigor ·da sua Iettra, segundo a expressã'o apparen.~e do seu 
contexto, .sem a su-boroi:nação em que es~ pa-ra com os arts. 29 e 130. 

!Destas duas disposições, com ~feito, como ac'ma <Vimos (n. 2·5), se evidenc!a 
que a leg.islwtura do ·E}stado, na <Constituição do -Esplr.i.to S11nto, vae de sete:n:bro 
a setembro, a salber: de setem•bro no primeiro ail'lno do trlennio 11. aet«nbro no 
terceiro. O que quer diz-er ( ap.pllcando a norma ao caso éoncr.eto) que a legisla-
tura encetada em setembro de ü:913 se alonga a setembro de ·1'!!.1<6. 

·Mrus, se, por outro lado, eomo se inculca, do art. •312 restllJ.ta que a Legislatura 
tem o seu começo com a expedição dos diP'lomas e o seu encerramento com o <termo 
da apuração elel.toral, ouftro serâ. o período l·eg!~lrutlvo. •Segundo a lei elei'tora l 
n. 71-7, de 1910, que, na<Iuelle !Estado, precedeu -.1 actual, o Congresso Le~la;ttvo, 
clllfo mandato vae <term.inar, sendo rue:to, como foi em 9 de janeiro .de tl.9'1ll, teve 
as suas eleiÇões apuradas, e Tecebeu os seus diplomas €m ,fevereiro dat~uelle anno. 
Appllcada, pois, esta medida ·â. duração da Leglsla·tura, terlamoa que ella, come-
çando em !fevereiro de 191·3, acabou em fev~re.iro deste anno. 

·Portanto, se o qu-e <traz em mente, ne~se ultimo texto, a ConSIÍttuiçã 0 do 
Esp!riJ!o Santo, ê o que ora pretendem os dmpugnadores da sua reforma eleitoral, 
a consequenc·in. 'Vem a ser oque a leg'slatuoo, na•quelle Estado, 'tem d u as duraçõeq 
diversaa uma da outra, uma a outra contrarias. e e<l':n.tudo uma e outra i.g.ualmenfte 
cong,t!ltucionaes: uma duooção de setembro de 19'13 ·a setemõbro de .191<6, consoante 
os arts. 29 e 30; outra duraçã:o de fevereiro doe Hlõ1J3 a 1ns. con.fc:nne o art. 3<2. 
De maneira que, com a primeira, o Con::-rrsso ,'LegislaMvo eleito em •1'91·3 dura·vâ. 
atlê se-te'llbro, oe, com a segunda, esse 'Congresso jll. não exi~<te deed~ fevereiro destt' 
anno. 

>Como conciliar estas duas ooluções, a qu~rer-se considerar .tao legitima a 
segunda quanto a pr'meiTa, a não se reconhecer qu~ lt primeira exclue a segunda? 
Se o art. ·3.2. estwtue, realmente, que o mand·ato legisl·a:Hvo acaba com a apuração 
das eleições, o que, segU'ndo a lei V<lr-ente antes da criticada, quer dizer que aca-
baria e:n fevereiro, como JJarmoni.zar ~e resultado com o preceito dos arts. 29 e 30, 
segundo os quaes a legislatura ee uJotima em se'<Pmbro? 

:i1 - CeJ:to . não se ousal1â. conte&ar a ~dentidade, absolutamente tnconteatavel, 
entre a duração da leglslatu·ra e a do mandato legislat.ivo, para sustentar· que, se 
os ants. !.!9 e 30 da Constituição do 1-Esp'rit•o Santo regulam a primeira, o que 
se regula no art. ,32 lê ·a segunda. 

A eXJtra·vaogancia que da'hi virla a se gerar, seria inqualificavel; pois, n~e ca.so, 
ao mMmo PaSISo 1J.Ue a legislatura perduraria até setembro, desde fevereiro teria 
cessado o manda<to legis!a.tl:vo, •quando é obv.io •que nã:o ha mandato legislativoo 
sem Legisla-tura, nem Legl[slatura ~em mandato leg!sla.tivo. 

·312 - Nã.Qo é tudo. •A.s d.atas da iniciação e 1•erminaçã.o da leg'islatuoo, ou do 
çotueço e cl\SSação d9 mandato i!.'gil'il\ctlvo, são, de sua na.tureza, datas c<>n3tf.tu-
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cionaes. Por Isso quiz a Constituição :Federal que a legislatura (e, por conse-
quencia, o mandato 'legislativo), renovada de <tres eon tres annos, corresse de 7 de 
setembro do ·prlmeiro a 7 de seten:wbro do lterce}ro. 

M86 as datas da ~uração. das eleições leg'is!a.-tivas e da expedk,;ã.'o dos d1plomas 
áos Deputados eleitos não são, nem podem ser, d·a.tas constLtuc!onaes ; porque estão 
euibordinadas ao meéanismo do processo eleiJtoral, cujo systema e or.gani~·açã.o co:n-
petem ao leglslador ordinado, e que a ConstLtu!ção do iEspil'i.to Santo -lhe commetteu 
prrvaJtLvamen.te. 

A IConstitu.l.ção da Rep·ubli<:a, a·rt. 18 4, n. 12'2, declara que ·«<:om-pete prl:v·ativa-
mente ao !Congresso Nacional regular as condições e o processo da el~içã'o para cs 
cargos federaoo em todo o 'J)aiz». IE, no exerclcio .<festa a;ttr!lbuição varias vet;es tem 
elle rBfll'rmado a leg.!slação eleitoral do paiz, eom a qual, variando a época das 
eleições, tem variado a. da BUa apuração e ·a da expedição dos djJ)Jomas. 

Analogamen>tê, a 'Constitu>ição actual do Espi~ito Santo, no seu arlt . .3·9, n. 3, L 
reduzindo o disposto no ·ar.t. 418, clausu'la J O·, das ICon·stilbujções de 12 de ma•io de 

.1·8912 e ·30 de novemlbro de 190>4, estabelece que: 
«!Compete priv!l!tivamente ao Congresso (do EJetado), «alé:n da attri•buição 

geral de lfaiZer lcis, in.terpretal-as e revogai-as: 
uiLegislar sobt·e as condições e o .processo das eleições para os cargos esia-

duaes e munic!paes, .garantida a representação das minorias.» 
Desta lfuncçã:o, ·assim ·def!n·ida e outorgada, se' tem serv;!do o Congresso iLegls-

IB!tiV'O, naquel:le IEatado, pelo menos tres vezes, em 1907, em 119(}9, em .19•1(}- (antes 
da ultima, a de 19'113, sobre a qua'l vensa a censura aqui discutida), para 'fixar e 
mudar a data ás eleições de Deputados Est a.duaes, aprazando e mudando, com 
ella, a. da sua apuração, !bem como o da expedição dos d-iplomas. 

íN·unca se lhe foi á. mão, -contra esse uso .de tal prerogativa, com o menor 
reparo, obj.ecção, ou cscrupulo. Nem h'!tvia por o•nde o \fazer; visto como só se ·pod•erda 
duvidar que-na competencia privativa de leg>!slar sobre materla eleitoral se mclulase 
a. prtva.tka competencia de legislar sobre a oÍ!poca das eleições, e suas d.iv>ersas 
phases, se acaso tal ex.:epção houvesse a,berto o •teX'to constitucional atermando elle 
mesmo essas épocas, ou Teservando a outro poder a tfuncçao de as aterma.r. 

Ora, se ·bem hatia mudado jã. duas ·vozes de !Constituição o IEspirLto santo, 
nenhuma das suas Jtres !Constituições desta{!oU para as a.ttrilbulções de outro poder, 
que nã:o o Leg!·slativo, a de aprwzar ·data lá eleição congressuaol, ou a qualquer dos 
seus acrtos comJ)lemenJtares, nomeadamente o· da apuração e o da expedição dos 
diplomas. 

•A unica eleição estadual, ·a ~que as Constltu!cõcs Espirito-Santenses .tccm 
designado dia, é a de Presidente e Vice.u>resldente do Estado, <á qual se precisou 
data certa na Cons.tttuicã.o de 1>89.3, acr·t. 47, !IIQ art. 47 da de 19014, e na de 19113, 
ora em vi-gor, .onde o act. 48 decreta que «a. eleição do •Presidente e V.ice . .w·r~·i

denJte se !fará em •todo o Estado, no <'!-ia 12>5 de março do ulltlmo anno do per!odo 
gov>ernamen.tab. 

'Não •ha, portanto, contestação possi'Vel á ~tdencia · de que o direito constitu-
cional do Espirlto Santo, a sua 'lei ·fundamental, incumbiu, explic1ta, illimLtada 
e exclusivamente, ao Cong·resso Legislativo do 'Estado a competenc'a de aooignar 
d.ia lá elleiçã!o dos eeus membros, assl:gnar dia á apuração desse escru.tin!o e aoo!gnar 
dia li!. remessa dos diplomas. 

133 - Ora era na<tural que assim o houveilse tei,!o a Con~Utuição do !Estado, se 
o dia. da apu~ação marcasse o termo do mandato legl,slatiV'O; isto é, o termo da 
lcg'sla.tura, e o dia da expedição dos diploma·s 'ilh.e a.osignalassc o começo lá •legl.s-
latura, asstgnal·ando o do man<l.alto 'legislativo. 

Nã-o só não l!ra natural, senão qUe, ainda, não era . congruE-nte, nã:o era sen-
sato, não Ha admissivel; porquan.to, em tal caso, entrega,r ao legislador ord!nario 
a apuração dCSBes actos, quando a eHes -se associasse o el!J'e'lto de abrir e encerrar 
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a iLegisla:tura, seria deixar á. mercê das variações da legis-lação ordinaria a dura-
çã:o do período legislattivQ. 

,3,4 - Não sendo .to'J.eraJvel ·est-e ·desconcerto constttucional, para delle •fugir, 
não repudiando a doutl'ina, que o emana, d;eriamoo d-e ü dar em outro, não menos 
descompassado : o de que, encarregando o Congresso Legislad;~vo de rfixar as datas 
A. .eleição, â apuTação e A. expedição doo diplomas, a Constituição tEspLrLto-San tense 
!·h-e conferiu a ·eUe uma attrilbuiçã'o da especie das attr.ibulções t ransL!Ol'Las, uma 
a.t:triobuição para ser exercida unicamente uma vm:. 

Provo. 
1S•e a data da expedição dos d.iplomas, UmLtando o começo do mandato. llmLta 

o ·começo da Legislatura, e a data do termo da apuração, demarcando a t erminação 
do mamla.to demarca a terminação da Ieg' slatura, claro estA. que, .uma V'll'Z dema.r-
cada assim, com a duração ·do mandato, a duração da l-egislatura, ·qual'Quer alte-
ração ulteJJ!ar dessas da.tas para mais cêdo ou mais tarde ·que as I>rimitivas, im.PO·r-
t!ir.ia com o encurtamento ou alongamento do operiodo legislat i-vo, numa reducçlro 
ou prorogação do ma·ndato do leg'slador por eJole mesmo. 

[..ogo, niLo sendo licito ao •legisiador prorogar, nem reduzir o termo ao tempo 
do mandato legislarbl·vo, que, procuração outorgada !lélo corpo elei.tora·l ao legls-
ladal', ha d-e ser por elle exercido rigor06amente dentro no prazo com que o rece-
beu, - manilfesto é 'que, depois de .estabelecLdas, na primeira 'lei de ·eleições, a data 
destas, a da sua "-Puração e a da remessa dos diplomas, nessas dartas nunca mais 
poderia .tocar a lei ordinaria; visto que, tocando-lh-es, a.J terarla, para mais ou 
para menoo, quanto a sua .duração, por acto das representant es do povo, dos poderes 
dados ·Pelo povo aos seus representantes. · 

315 - Logo, uma -vez ,fixadas na pl'imeira lei eleitoral do Estado, taes datas 
ipso tooto revestiram o cam.o!er de !mmutaveis, de inalteraveis, - caracter de que 
só as poderia desrevootir uma reforma da .constituição 'EstaduaL 

Mas, sendo assim. a d.lsposição consti1ucional que conlferiu ao Congresso Legi•-
la.tiva do 'Estado uma a'ttribu<ição exercivel uma só vez, como essa, em tal caso, 
nece&saliamente seria uma a.ttrl'buiçã:0 •l!mitaüa ao seu primeiro uso e com elle 
e:xltincta. Portan.to, não podia deixar de .estar en.tre as disposições transiotorlas 
da•quella •Cons.tituiçãio. 

316 - Al:li, porém, não se acha. Logo, não lê attri!buição otransitoria. Logo, não 
se póde suppôr que rfo~;se conferida, para se exercer uma wz só. !Logo, todas as 
vezes que o ·Congresso !Leg1slatf.vo hou·ver por bem usar dessa funcção constltu· 
éional, alterando a l-egislação eleitoral do lEstado, com ella poder!!. livremente alter·ar 
ns datas á e!eiçã'o, lá. aopuração, lá. expedição dos di.pl:omas. Lago, não é a expedição 

·dos diplom•as o que marca o começo á nova legislatu ra , nem o encerramento da 
apuração o que põe lá legislatura anterior o seu '~ermo. 

37 - •Ma.ie. Os que acoimam de inconstit uoionaliüade a reforma eleitoral agora 
em vigor no iEspirito Santo, estl'ibam a censura e"!l que esse acto '!egisla.tivo üans-
fer.Ju para 3 de maio a eleiçã:o dos membros ·do •Congrellso •Estactual, que a lei ante-
rior mandava erfeotuar em 9 de janeiro, e que, por cs~;a mesma lei, se teria da 
apurar aos 8 de fevereiro, cessando nesta u•l.tima data o mandato dOs leg·isladol"es 
el-eitos em 9 de janeiro de t1•91.2. 

Sim: com a lei ·n. 717, de ·1•9•10•, vigen.te a;t~ o anno passado, com essa lei, se 
con•tinuasse a v-igorar, era aos 19 de janeiro do anno corrente que se devia realizar 
a nova eleição. S.im; .imperando .essa lei, era (trinta {lias depois) aos 8 de fevereiro 
deste anno que se teria ·de apurar essa eleição. !Mas, se, admlt,tido .que se annuUasse· 
a reforma e se eonsid·eras.se ainda ·em vigor a-lei reformada, com a apuração, reali-
zada em 8 de feveeriro, se tivesse por extincto o ma·ndato da legislatura term-i-
nante oote anno, - como a assem•bl!éa elegendo este anno, fosse qua;l fossa a 
data ·da sua eleição, só se poderia consit.Ltuir em 7 de setembro, druta constitucional 
da sua abertura, chegarinmcs , forçosament e, â conclusão ·de que só e:n 7 de setembro 



' 
526 

/ 

haveria Congresso, para recoruhecer o novo ·Presi-dente do EstiLdo, cuja administra-
ção começa em 19'11L 

!Mias, pelo art. 48 da IConstltulçllo, 0 !Presidente do E&tado l!e elege. em 12•5 de 
março, •pelo art. ;54 -da mesma IC0'11stltuição, tem de eer emposslbdo em !23 de maio. 

Logo, a prevalecer a doutrina, que põe em 9 de fevereiro o -termo da Legil!-
lait.ura no IE<;pir1to Santo, a prC'V'&.lecer, dlzemoo, e.s.sa doutrina, - de .23 de maio, 
termo con&t!tucional uo Governo do actual Presideillte, a 7 de setembro, .data. consti-
tuciona:.l .da abertura do nwo CongreEso !Legildativo, o :Poder Executivo, naQuelle 
!Estado, estaria sem c.hefe, por se não achar rulnda cons.tituido o or.gão, a quem 
exclusiva-mente -incum•be reconhecer 06 poderes .do :Presidente, e dar-lhe posse». 

(!Constlitu ição ·do Espírito Santo, ar( <41, n. 2,· al't. 15·4.) 
·3~ - :Desta anó:naUa, <pol1êm, que deixaria arephala durante mezes o 'Congresllo 

do ·Eilpiri.to Santo, estam .de todo Hvre aquelle Es·ta-do, em se respeitando · a otheorüt 
que serve de bru;e á. censura !formulada contra a .transferencia .da eleição· doo mem-
bros -do tCO'llgresso •Esptrtto-'Santense, e 1-econ:tJecedo-se que o mandaoto dos legis-
ladores não exÍ>ira, senã.o !quando enceta os otra•balhós de sua oConstltulçã'o, na da ta 
constLtuciona:l .de 7 de setemlbro, a nova ICamara O:.,eogislat;V"a. ;Porque entã'o, para 
ver.ificar oe poderes do Presidente eleito do Estado 5UbsLste o mamdàlto da Iegis-
la·tura, <me estA. para expirar, mru; ainda não expiTou, por se não achar consti.tuido 
ainda o novo ICongre..«so Leg'lsla'blvo. 

13'9 - Verdade é que o ~exto do' art. 13o8 da Constituição do JEetauo.. onde se 
d•iz que •o mandato de [)epu~a.do co:neçat'A ·com a ex·ped!ção do diploma, e perdu-
rar.â rut€ terminar a apuração da nova elelçãon, - verdade •é •. dizemoS, que o con-
tex.to d&•sas duas proposlçõe.., encarado â supertf.icia da lettra, parece talhar bOa 
capa câ o.Pin.ião que temoo reputado. 

Ma;; as maLs âu>torizadas regras da interpretação 0 rdinaria. das leis e, ainda 
com mais torça," as regras .lfundamentae5 da interpretação constitucional nos não 
perm!•ttem ad'Clldttir a he·rmeneutlca Utterrul,' quando ella conduz a con;tradtcções 
grosseiras, absurdos clamoroscs, ou contrasensos palmare5, nE'fll toJeram que a 
inteUigencia das :constitu-ições, atendo-se ã. exe-gese de expressões destacadas, a 
~lias sacrltiquem a ha.rmonia das instituições do direito poJ.itico e a evidencia do 
oopirlto {!Uja log!ca superior rus ànima. 

40 - S•roRY, num 1trecho cudo orignal wqul não transcrevere-:nos, por.que o 
texto lng;!ez anda hoje a•hi ao a·lcance de todoo, assim nos fa.:ua a ta.! respeito: 

•«A mai-8 ifi14WJT1"a.nlte das regras, em casos desta nwtureza, é que a Constltuicão 
do IE€tado, pela sua i·Ddole mesma, não depen'de, ·nem depender pôd-e, em gmo con-
f:ideravel da simples çritica wrbal, ou da expressão de voca•bulos destacados. Essa 
ap.reciaçlío póde Iiã'o ser de .todo o ponto 1nuti'J; aJ.gu:nru; vezes póde ter a ser-
ventia de esclarecer . ou pa.tentear o ~enti.do adequado aos temos; mas, se não 
afinar com a ur.di-dura destes e a materia suje~ta, a esta cumpre que cêda. !Por-
taruto, se •bem devamos examinar a ;;i•gn.ilficação de cada um doe ltermos, para 
de~a nos ajudarmos na in·vestig11ção do pensamento que se busca, nunca ~e ha de 
esQuecer que é a Carta \Poli1ica de um GoveTn.o o que estamO<;; interpretando, c 
que, como já explanãmos, a ~ma !ILtelii·gencia mais fiel •tem -de ser a que melhor 
hannoniz-a r com os seus •lntui>t01!, o seu obljeoto e a sua estru-otura geràJ..» 

- aomment<r.ries on t>l~e Constil''u:tion of the U .. 8., 4• ed., :vol. I, § 416•5, pagi-
nas ·313•6~7. 

SUTHERLAND, no ;;cu tratado e:r: '[Jf"ofesso acerca D>~U zei.B e 8116. intt671Pretaçdo, 
frisa incLsl.va,ment·e o ponto, que ora nos interessa, di!zendo: 

wUma lei i>óde ~r entendida cm•tm o sen%do littem.! d:os sm>s termos, toda 
a vez que a !noter·pretação lt'<teral redund·e em ·absurdo ou :ncon!listencia, e as p~rla

vras seõam -susceptive:s de outra 1n.toelligencia, na •qual se .traduto:a a intenção ma-
nHesta do legislador . 

.4. statute may be constnwd cJn!rar·y to i~~ litter-al me:min.g, wlle:' q l.;:tter~J!~ 
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co?lS~ruclt·ion woul 1·esult m an abi!'Urlt.ity or m~nsiBte-n.cy, th>e wo!"<l~ a1·e su.roepU-
ble o! amoth.er const1·uctwn, wlni.ch will carry out the mam.ijest inttentitl!J...» 

- 8tatutos an Statutory Con,structicm, paog, 408, § 32'3. 
BLACK, .discor~endo especialmente da interpretação conlli~·~tuclonaol na ohra 

que consagrou ao direi•to constitucional, üepois d1l se occupar co:n a .f·ntelligencia 
l!tterrul dos t-extos dessa especie de lei.s, depois de mostrar como as palavras se 
devem tomat·, normalmente, na expressão que ~wíma /acie apresentam, completa 
deste mOdo a lição : 

alMas, se as pa1a<Vras .da Constituição, assim consideradas, não ~êm sentido. 
levam a uma consequencia albsurda, ou col'lidem com outras d•isposições da mesma 
Constituição, não se ·ha de então presumir que o significado majs aparente dos 
vocabulos expr~a o que o texto <Verd·adeiramente quer ; e, e:n taes casos, os tri·bu-
naes usarã'o do processo de interpretação reconstrucUva, para desent ranhar a inten-
ção real do corute:x;~.o, uando-J.he signilficação definida e razoavel, ou reconcil iando-os 
com as outraa partes do instrumento constitucional. · 

uBut if the worlf.s of the ccmstituoi.tm, thus ta'kell., a1-.e dlevoid 'o/ m6alltllng', o-r' 
leaà to an absWT'à concluswn, or a>re l'O'n,t!·adidtory o/ ot-he•· pa17rs o! ~h,e oonsii\.· 
tutwn, it oaomot b6 pre.mmeà t1t.at thel.r primloa faciAl imlpor~ .ezpresses th\f: !reaZ: 
intootl•on. A n,ã m that cra·se courts are lto employ t'h.e process o/ constrtt.Qt1bn td 
<14'1'ive ·at the real intewtion, by taking th.e wm<1'ds in such a sen!Se as wflt?l. sensiMe 
•nooanóng, or reconcile th.em wilth the rest of the in.Stf'tt>lnClllt. » 

- Hanilboo'k o! American Con.Sti'tu t>i.o•La·Z Law, ed. de 189•5, n. 3~ . pag. (i{> .• 

41 - Ora, entendendo a Constitu 'ção do Eeplrito San-to, no aeu art. 3'2, como 
a querem entender os que delle se vrulem, para sustentar que, · vota'lld o a rl'lforma' 
elettoral de 191'5, o Congresso Legislrutivo daquelle Estado prorogou o mandato a 
si mesmo, iremos parar nos a·hsUrdos, nas ·incons equencias, nas contrailições 1'lagra-n-. 
tes e desastrosas dO .texto dalqueLle artigo CO:n OS de outros antigos constituciona es, 
que temes esanerUhado, e suppomos haver demonstrado ne.ste parecer. (Ns. 24-.37.)

1 

Logo, em bõa hermeneutica, havemos de orefugar essa maneira de comprehen der 
o art.. 3·2, •buscando o melo de co!IIpOr a sua desinte lligencia apparente com as outras 
disposições daquella Con.s.' J.tuição Estadurul, âs ,quae;; vae de encontro. 

42 - /Com esse meio não me parece de todo impossível atinar. 
Tambem no art. 20 da ConstLtuição Federal se .determina que os Depu1tado"' 

e .Senadores, «desde que tiverem recebido diploma at6 a on.ova e.lei.çálo», n~o podem, 
ser presos, nem •processardos crinünalmen.te, &m p'*via licença da sua 'Ca!IIara»; e, 
como estac! immun.fdades são inheren•tes ao ma·ndato do representante da Nacão, 
a cuja independencia devem servir de escudo, bem i>e poderia inferir de tal texto, 
se o conaiderassemos só l)Or si, que o mandato dos Senadores e Deputados ao 
Congresso Nacional se ·abre com a recepção do di·pJoma, e se encerra com a elei<;ão 
dos seus successores. 

<Mas, ·como o art. 11 d.a me.sma Constttu.ição estatue que cada legislatura 
durarA tres annos, e· que o Congresso Nacional se reunirá em a de maio (do 
mesmo modo como a Constituição do 'Espírito Santo, quando prescreve que o seu . 
Congresso se ,ellegerá. de tres em tres annoa, e se aJbrirá. em 7 de setembro) , não 
se podendo interpre~.ar o .artJ20, e:n contradição com o ar.t. 1'1, :forçoso é concluir 
que, a despeito da expressão apparen.te do am. 121J. em contrar:o, o mandato Qegis-
lativo não se conta da entrega dos diplomas até o\IJtra eleição, mas de maio em 
maio. (JO,ÃO BARBALHO, <Jom~nen.t. , p. &8.) 

Na CO'IlStituição •Federal, ainda, o art. 2;3 determina que <<nenhum memibro 
do ·Congresso, desde que tenha s·ido eleito, podel"â celebrar contra..'.os com o !Pod1ln 
Executivo, nem delle receber com·m!S6ões ou empregos remunerados» ; e, como estas 
incompatlLbilidades são pecuJ.iares ao caracrter dos mandrutarios eleoti'VOs .do povo, 
cuja Isenção, no PXPrclcio do s~u cargo .de fiscat>s .do Governo, se deetlnam a as.ee-
gurar, - começando eol1as a correr, desde que o Depu.tado, ou Senador, houver sido 
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eleito, a disposição do art. '2>3, encarada a sós, poderia autoriza-r a consequencia, 
de que o periodo •legi1llartivo se instaura com a ll'le~ão. 

IMaa, aqui t&nl'bem, a lllação ra.zoavel dos tennos do art. ·23 cedeu á. declaração 
·Indhludlvel do .texto do art. !1 7. 

!Num caso, como no ou.tro,. o dlreilto constitucional da União ·lnstl.tulu que as. 
garantias il.a 1senç11.o e lnil.ependencla dos membros do ICor.po Legi1llativo se a-nteci- · 
passem ao começo da [Legislatura; ao ence.tamento do ma;ndato, ruflm de .que a J>res-
sãó ou corrupção exerci-das pelo Governo sobre 0 s eleitos não viesse a actuar sobre 
a verificação de poderes e. a orga-n-lrLaçã'o tlo Parlamento. 

4'3 - .Jâ se estJa. wndo como se Insinuou, por uma assimilação dooagei.tada e 
inu.t:.J, no trrubalho gootliotivo da Conatl!tuição do Espírito Sam.o, a primeira parte· 
do art .. 3i2, cuja disposição, eL!·minall.a, n!l.o wbriria lacuna alguma no direito cim.sti-
tilciona.l do .Estado. 

'No antigo subseoquente a oose a !Constituição do IEspirito . Santo, copiando as 
garantias ee•ta.belecldas no ar.t. 20 da Consltitu1çã:o .Federal, eata.belece que <<nenhum· 
c!daodão investido do manda.to podel1!. ser preso ou processado criminà.lmente sem 
prévia licença do Congresso, sal-vo caso de flagrancia em crime l!n81f.iançavel-». 

•Mas com este preceito, no art. 20 da Constituiç!l.o Federa.!, se acha ·entrelaçada 
a clausll'la que põe em vigor essa garantia para aos Deputailos e os Senadores, 
desde que t~rom t·ecebfdo o diploma até á nova el~ãc.» 

IE d'oi, evidentemente, essa cla'Usula a que os compila-dores -da Constituição 
- dú IEspirito Sanoto nella qu'iq;eram Incorporar ao art. •3'2, consignando a!llt que «O 

mandato de Depwtado co?rwJçará com a ea>pedição do clti.Ploma, e tJerdurcwá até ter-
minar " apumção clG nova eleiçãoD. 

<Postos lado a lado o texto federal e o estadual, teremos: 
ConsU.tuiçã:o Federal : 
• ... àesde que tiverem t·eceb;do o diploma até á nova eleição • •• » 
Constituição do Espirito Santo: 
« •.. começará com a expedição do diploma, e piJ'rdurMá a.té t.ermmcw a CJ4lu1·a-

çéio da nova eleição:• 
.A sug.gestão, aoqu~. lê transparen.te,' viG'vel a reproducç!l.o, .inconrt:estoavel a ide'II· 

tidade entre oo dous textos no conteúll.o e a sua quasi i1'1entidade nas palavras. 
JOÃo 1BARBALHO, analysando o da IConstituição Federal, observa: «.D'a·hi, po-

rkn, nlio se pód~ imfedr qu~ a legi.sla.tttra começa com a e-leição.» (Oomment .• 
p. 6oS.) 

Os organizadorCB da 1Constlrtu1ção do ES'plri•'() Santo n!l.o o in-feriram, embota, 
pouco whtentos á. redacção, nella encal\tassem o vocabulo «mandato», que no modelo 

. imHado não se encontra. 
4>4 - 'Mas, indulbitave1mente, O que e!l0S tiveram em mira é consagrar na, 

Constituição do Estado, arts. 32 e 133, o d.isposto no art .. 20 da Constituição Federal. 
0 que esta condensou num SÓ artigo OS constituintes da.quelle Estado expla-

naram em dous. Mas nem por !soo deixa .de ser C'lara a unidade osU;bstancia·J entro 
um e outro. 

:Não se pó de entender, portao to, o al'l'·· 13 2 sem a coadju'Vação do art. 13:3. EBtE' 
constitue o desenvCIIvlmeruto, o integra-nento, o eommento auth~nt<ico da·quelle. Se 
o art. 02, pois, declara que «o mandruto começará. com a expedição do diplom.a», 
não é com o pensamento de estabelecer que com a expedição do d·iploma começa, 
o periodo Jeglisla.tivo. Não. tE', simplesmente, com o Intuito de a1lSen.tar que a. 
expediçã'o do diploma antecipa, em reolação ao Deputado, um doa ellfe1·tos, uma. 
das condições, uma das regai'as cap!.taes do mandato: a fruição -das suas garan, 
tias constitucionaes contra o poder, o gozo <las 1-m.munida.des. 

415 - Se não. qu1zerem acceltar esta iJliterpretaç!l.o, pelo motivo de .que, para, 
a justid'icar, se ba mis'ér de recorr~r ao art. 313 como complemento e explicaçãfr 
do art. 3<2, responderemos que as d)flfleuldadee, para o interprete subirão muito d~ 
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ponto, e !irão parar numa .betêaga a·bsolu.tamente sem sa.hida, quando se jnsista. 
em entender â. i(}ttra o ultimo dessee artigos, dando como prlnci'PiO do mandato 
a expedição dos diPlomas e como termo do mandrut:o a nova eleiçli.'O. IPorquanto, 
em caso ·tal, eram dous anUgos fundamentae.., doll<3 arti,:os multo claros, multo 
precisos, muito na1uraes â. indole do reglmen, mu1to .barmon!cos â.s outras parte.!\ 
do seu syste:na, eram, d·i2emos, os arts .. 29 e o30., os que lficaV'am sem sentlldo, serr, 
ex,plicacão e quasi de todo sem nexo nas instituições do Estado, onde, com eo!man-
da:lo r]o senso commum e dos •rudimenotos de organização constitucional, a Legis-
la.tura e manda·to legislativo teriam durações dist!nctas e exi~tenclas en.tre s\ 
independellltes. 

·4>6 - Não é a pr!meira v~ que, no Espírito .Santo, se muda a época é.s elei-
ções .do Congresso Legislativo. lllâ. o notamos. 

ISob a lei n. 61.2, de IL6 'de Dez.embro de lo90·7, essas eleições se celebra•vam aos, 
31 de dezembro do 11nno e:n que a ll..eglslatura Ulllha a sua derradeira eessã!o ordi-
naria annual. A lei oiJ.. ~·213, de lU de dezem·bro de 1909, removeu esse escrut!nio para 
os ~ de janeiro <Io anno em que a deg!slatura posterior ha·v~a de ter a sua primeira 
sessão annual. Já. erutão o ar.t. 3i; da Constituiçã:o .Estadual de 1904. reproducção 
do art. 36 da Constituição 'iElspirHo-Santense de 1892, prescrevia que o man<Iato dos 
Deputados só expiraria com a nova eleição. Logo, já. então, eegundo o crirt:erlo d~ 
juJ.ga.r, agora utiliz1ldo, o COngresso ·Estadual de 1909, atrazando a data da eleicão, 
commett!a a incons·~ituciona·l!dade gra•v·emente cr:m.jnosa de se beneficiar com uma 
prorogação do seu mandato. IN!ngucm, todavia, J.he deitou em rosto: e a lei n. 17<1, 
de 1 • de dezembro de 1o9J. O, ve!u depois, a reta·rdar ainda, para 9 .de janeiro a eleiçã:o 
do !Congresso daquelle Estado: com o que os seus legisladores re!nci<i!ram no atten-
tado, sem ohaver por I~ indicio de que Jho eX!tran:hassem, ou sequer, '!lho perce-
bee.sem. 

47 - lEstes lfaotos evidenciam que nunca se duv;i,dou, no Eepirito Santo, do que 
nunea entrou e:n duvida em qualquer dús outros Estados, nem se questionou já.mais 
na .União, - nunca se duvidou, a:U! ou onde quer que seja, do direito do !Poder. 
L egisla tlvo ·a alterar, ·nas reformas eleitoraes, a data das elelcões dos con.gressos 
Estaduaes, ou do •Congresso \Nacional. · 

Tudo est<a. em que, n~sas mudanças, a elelçã.o caia sempre derutro no termo 
do ·pcrivd» legl.!:;la.Uvo ell1ã<> aetu~l. IE não me .parece qu& a le'l de 1913 possa dncor-
rer na eensu·ra, em que não incorreram ás de 1909 e 19·101 -fír.manç.o-se, como 
estas, no .presupposto de o 'Periodo legislativo, no Esplrlto Santo, não vae de elei-
ção a eleiçã.o, ma.s da data inaugural da ,primeira sessãlo ordinaria de uma legis-
latura â. "da-ta inaugural da primeira sessão ordinaria na legi.shrtura subsequen·te. 

48 - A opiniã.o 1que ·agora v-em eom embargos a esta jurisprudencia., eansag-rada, 
além do ma·is, ·pelo uso ineontl'Overso ona 'histor!a corustituci{)nal do Estado, - a 
pretexto de cortar por um abuso muiJto seroiamenlte contestave!, - eJém do ma!s, 
tlta ao .cong-resso Leglslatrv{) do Espir1to Santo a autoridade, não contesta<Ia, a.tlé 
h()(Íil, a nenhum Corpo Legislativo, "de alterar a época das suas eleições; polia, a 
vingar a idoéa assim preconizada, toda e qua•lquer lei, que approxime ou demore a 
data de 1aes eleições, impor.tarâ, no primeiro caso, em renuncia da porção do 
mandruto correspondente ao tem·po reduzido, e, no segundo, em prorogação do man-
dato por l!vre alvedrio do man<Iatar!o além do termo da sua outorga. 

49 - Todas e8saa extrava.g·ancias, resultantes do sop-hisma que aca•bamos de 
examinar, se desvanecem com {) Testabelecimento da verdade eonstituclonal, que, 
inter:pr etando os arts. •29 e 30, de barmon.[a com os arts. 32 e 3.3, busca nos dous 
primeiros a duração da !Legislatura e .nos dous se·gundos a declnraçã.o das immu-
nidades do Corpo Leg!slrutivo. 

•5 O - listo pooto, so,J:jjdas . estão as nossas respostas nos qua,tro ques!.tos da. 
consulta. 
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Ao primeiro : 
Nã:o. Não ha inconstitucionalidade alguma nos àrts. 20 e 1·0·8 da lei n. l. 00.8, 

de •30 de outu·bro de 19Ni, que atermaram para os diBB 3 de maio e ;2 de junho 
a eleição dos rne:nobros do ICongren:o !Lc;;-islativo e sua aPuração, processadas, 
segundo a .Jcgislação anterior, em 9 de janeiro e 8 de fevereiro. 

Ao segundo: 
Estâ prejudicado. 
AI:J terceiro : 
:Não. O mandato dos actuaes Depwtados Estaduaes, no Esp:r::to San:o, não 

estA ex.tincto, nem se eXlangui:ria. senão em setembro, com o começo da nova Legis-
latura. 

Ao quarto: 
Sim. O •Con~resso actual, d·e-sde que -o seu mandato continüa a subsistir é o 

só Congresso existente no •Estado . .Só a eHe, pois, cabe, mediante a convocação ~x.tra
ordinar.ia de que trart:a a Constituiçãh do IEÍspir!.to Santo, no art 3'1, desde q~e a 
rnateria é «Urgente•. inadiavel, e requer «a autoridade do ·Congresso», só a e]!]e 
cabe veri-fioar os poderes do Presidente recem-elel!to, nos termos da Constituição, 
arts. •4il, n. 2, e ar·t. •54, assim como da lei eleitoral vigente, arts, 1011 a l015. 

lEste é o nosso .parec·er. 

Petropolis, 4 de abrU de 1·916. 

RUY BARBOSA, 



PARECER DO DR. EPITACIO PESSOA 

A Constituição '<lo &tado do Espirito Santo, proonulgada em ~a·io de 19'1•3, 
con bê:n as seguintes odisposições : 

«Art. 12.9. O Pooer Legl.sla!Livo é exercido pelo ,congresso Legislativo, 
composto de 215 Deputa'<ioo, eleitos de tres em tres (l.nnos .. . » 

a.A:rt. ;3•01. O 'Congresso reunir-se-ha, an:nualmente, no dia 7· de se-
tembro ... » 

«Art. 32. O mamd.ato de [[)eputa'do começará com -a expeclição ito ·a~ 
vloma e pm·àtwará a~'é tertnitw,- a apuração a·a ?VOva eleição . .. » 

Ao tempo em que se promulgou esta Constituição, a eleição de Deputllrlos se 
fn>Oia a 9 de }aneiro c a, a,puraçã!o a 8 de fevereiro do anno . seg·uinte ao ultimo 
da ILeg-i.slatura (Lei n. 7117, de 6 de dl'oZ(>nJobro de 1910, art& .. 2.2 e 90). 

A Lei n. 1.01018, de 30. de outubro de .19!115, arts. 201 e 10.8, alterou estas d!Ltas, 
d~'5i·gnando pa·ra a el'eição o dia 3 de maio e para a a:Puraçã'o o dia 2 de junho. 

Deseja-se saber se esta (Lei, adiando assim por quatro mezes a apuração da 
eleição, -prarogou ou não por igual tempo o mandato dos Deputados de então e 
se, portanto, é ou não i-nconstitucional. 

A 1Constitui!:ã!o do iEeta;do do Espirito Santo não fixau a data da eleição do 
Pader Legislativo. Deixou lflta, como se pratica em tooa a parte, ao Congresso 
ordinario, coiliferindo-lhe a a,ttri·buição de '«legislar sobre as con.dições e 0 pro-
cesso da,s cleiçõe<>» (art. 39, n . ·3, lettra 'L) . Ora, havendo a mesma •Cil'llstituição 
da'<lo ás legislaturas o periodo de tres annos e ntar.ca'<lo 0 d ia 7 de setembro para 
o começo de oada uma (a·rts. 2, 9 e 3fr), é f6>ra de duvida que, dentro destes H.mite8, 
póde o Congresso escolher l!vremente o dia para as eleições de Deputados. Desde 
que a eleição se realize a tempo de se achall'em d.iplomados os novoe eleitos no dia 
7 de setembro do anno imrruediaoto ao ultimo d•a Legislatura, ·O intuito da Consti-
tuição está plenamente· satisfetto. A lei: que tal d1&pi.lzer é perfeitamente co.nsti-
tucional. 

!No ;E,sta·do sempre se enten'<ieu 9.S6im. A lei n. lí12, de 19·17; art. 16, aprazava 
para o dia 31 d.e dezembro do :ultimo anno a eleição dos /Deputados. A d>e n. 62.3, 
de 1909, art. 16, transferiu-a par.a o dia 6 de Janeiro '<lo anno seguinte. A de 
n. 7117, de 191(}, art. 212-, m.udou-a Pa·ra tres dias depol,s. A a·puração em ·toctos 
estes casos foi adiada por 1tampo ig-ual. Nunca alli houve quem se lembrasse de 
acoima-r de incon.stitu<:ionaes estas lei·s. 

A me.s.ma .cousa tem oocorrl'<io na Uniã'o. Tambem a :Constituição Federal de-
termina a d-ata inicial e o •periodo de duração de caüa -Legtslatura. (art. J. 7) e 
ningucm 'jé.:nais viu nisto ·um obstaculo a. mudalllça do. dia d'!l eleição e respectiva 
apu·ração. desde que uma e out~a se façam com a necéssaria ·antecedenda em ,rela-
ção ao iniéio do novo períOdo ls>;gisla-tivo. <Assim, a lei n. 3:5, de 189,2, a.N. 34, 
dispoz que a eleição ,se .f.iz,esse· no dia 3Qi de outubro do ultLuio anno do triennio. 
O decreto executivo n. 1.16714, de 20 de outub·ro ode 118915, adiou-a para 30 de dezem-
bro e o de n. 1.·60.S, d-e 15 de ·dezembro do mesmo anno, para 1• de março seguinte, 
no triennio de 189-4 a 189·6 . .A lei n. ·38Qi, de 1189·6, marcou outra data - 3 de 
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de:.embro do ultlmo anno. A .de n .. 411 do mesmo anno· trans.feriu -a para 30 de 
d~zembro, no triennio de 1897 a 18·99. A de n. 620, ·de 1:899, desig-nou-.lhe o ulti:no 
domingo de dez1!1Il·bro do l!:ercei-ro anno de sessão. A de n . 9·17, de 190'2, a-diou-a 
pa-ra 128 de fevereiro do anno subsequMl te, no trrennio -de 19~3 a 19()5. 'Final-
mente, a lei 6Ctual, n. 1. 2169, de 191()11, al't. 514, lhe destinou o dia 130 de janeiro 
do anno que se seguir ao ultimo da !Legislatura. A' apuraçã)o .foi, de todaa estas 
vez.e.s a·diada ·pelo mesmo espaço de tempo. 

·Quem viu já:nll!is nestes adiamentos urua prorogaçã'o do mandato dos Depu-
tados e Senadores? Prorogação e inconstitucionalidade haveria se es·.as leis indi-
cassem para a eleição ou apuração um dia posterior ao do inicio da nova U~gis
latura, Lsto é, ao dia 3' -de maio do primei-ro anno do trien.nio. 

· .Mas, d-iz..se, segundo o a•rt. 32 da Constituição Espirito-Santense de 1913, o 
mandoato começa com a eX!pedição do dlp!oma e expi:ra com a a.PUração da nova 
eleição e não com o inido da noVlll. Legislatura, de sorte que, devendo o mandato 
dos D.eputados de .19.15, por !força des~e dis'PosiHvo, termmar a 8 de .fevereiro de 
19'1-6, data marcada, pel'a lei n. 7'17, de 1910•, para a apuração, manifesto ê que 
a lei n. 1. 00.8, de 19115, adiando por quatro mezes a a•puração, prorogou pelo 
·me<;rno tempo aquelle mandato. 

iMas se o adiamento da apuração importa a prorogação do manda-to, con ve-
nham-os então em_ que ffiSil ·.prorogação nada tem de inconstitucional, pois, como 
já vimos, foi a propria Coootituiçã'o que deixou !i. .Iei ordinaria o cuidado de 
regular as eleições -do Estado e, conseguintem.erute, de lhes fixar a data da llpu-
ração. 

Fixando o dia .2 -de junho, .portanto, a lei n . 1.1()08, longe de óV'iolar a Consti-
tuição, nada mais tez do que l}rev·alecer-se de uma autorização por essa conferida. 

· Teria fundamento real• a objecção, se a Constituição mesma ·houWSEe 111aroa:do 
o dia da eleição .como fez com· a do .Presidente, ou rprolübisse, uma vez determinado 
esse dia, a sua mudança. Nãlo é is·to, pol"êm, o que occorre. Te1·ia aind·a funda-
mento, ·embo·ra a.ppu-rente, a objecçã.o se, .no momento em que o Congresso fixou 
o -novo dioa, já a eleição houvesse sido :fe!Jt.a e apur.ada, ;porque então, de aocOr'do 
com 0 a-rt. 312, jã. o manda-to dos Deputados expi-rara e não pOdia mais ser :rev.l-
gorado. Mas a lei é de "O de outubro e o man·d-a.to só ia temnlnar a 8 de tevereitro. 

Vê-se, .pois, que, mesmo entendido Iitteralmente o art. 32 da Constituição de 
,191113, a lei n. 1. (}08 não pôde ser arguida de incanstituciona.l. 

~ã'o .ê pO,!!Sivel, porem, intel'pretar o a•nt. 32, litteralmente. ·EUe tem de ser 
l'Studado de harmonia com os a·rts. 2-9 e 3.(h A interpretação Htteral con-duziria 
nos ma·iores a-bsurdos. 

Antes de tudo, ·se o .novo mandato começa com a eX'Pedição do diploma, duas 
conse.quencias ha a assignalar: 1.• Gomo a exped·ição do d-iplomoa pôde não suClce-
der immediatamen.te !i. apuração, attento o arbítrio que tem -a lei ordinaria d~ 

regular o procooso eleitoral·, segue-se que, em f.a-ce da prDprl-a Constituição, legi-
tima ê a ·hypothese de .ficar o Estado, IJor m'alls ou menos te:npo, priva:do de um 
dos seus pOderes constitucionaes - o Poder Legislativo~ 2.• Tendo o CongrCEilO 
oi•dlnario a faculdade de marcar as datas da eleiçãlo e da apuração, a elle cabe1'á. 
1pso tacro a ·de ampliar ou restring·ir a •Seu talante o mandato legislativo, . que a 
Constituição, entretanto, :l'bra em tres annoe. 

<Por outro la:do, se o mandáto devesse extinguir-se com a apuração da nova 
eleição, nã.o menores absurdos daohi decorreriam, sendo de salientar entre e11es o 
.paren!Jhesis que tal interpreta~ão abrir~a na vida oo·nstituci:onal do 'Estado, pri-
vando-o do seu Poder Legislativo no periodo comprehendido entre a ll'Puração da 
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tr-l~nnio Jegl.slativo. li'I~•w:!ato !egis!at-i.vo e !e{l'!sla;tura sã!o idêas que se ajustam 
exa:cta:mente, que coinC'idem como duas figuras identicas, que .teem a mes.na ex-
tensão, que não se podem separar. &! o mandato legl~tJ.a.tivo terlllllnasee cnm a 
apuração da nova eleição, apuração que pera lei n~ 717, de 19'1(), art. 90, se devia. 
reaHzar a 8 de fevereiro, seg·ue-se ,que desde 8 de fevereiro atê 7 de setembro, 
data <fixada peJa Consütuição para inauguraçãlo da !Legislatura, cessaria de existir 
o Poder Leg.l.slatlvo do !Eatado . 

.Segue-se ainda que Jugo depoi$ o Estado ficaria. sem Presülente, por não 
_haver Congr.esso para reconhecer e dar posse ao que fosse eleito aos 2:5 de março 
e teria de ser empossado a ·213 de mato (Oonst., arts. 48 a 54). 

1Mas, uma tal cons'*luencia, a ser legitima, fulminarJa. 0 art. 3'2o da Consti-
tuição Estadual como attentatorio do art. 6-3 da Constituiçã.o da Republica, para 
qu~ a exist-encia continu!J. do 'Poder .Leg-islativo nos Estados, prevista expressa-
mente nos arts. 4 e 9(), ~ um dos :princlpi•o,s constitucionaes da União (art. 15), 

E assim chegamos a esta conclusão; ou a lnter.pretaçãl> do art. 3-2 da IConst.i-
tuio;:ão iEspirito-Santense tem de ser subordinada e accollllmodar-se ao que dispõem 
vs art,!l. 29 e 3(), ou .o dito artigo ê !lagra.!ll:emente otlfen.sivo da. Constituio;:ão 
Feder-al e, cocno tal, inoperati-vo. 

,,A,UáB, analy8ando-.se o contexto do citado dispositivo, percebe-se desde logo 
a sua. filiacão ao art. 2 O· da Constituição d-a Republiica ; 

«Oa Deputados e os Senadores, des'Cle que tiver~~m recebii(Zo o dilploma 
até á nova eleição, nã!o iJOderão Bel' presos ,;.em proce&Sados crlminalmen te, 
sem prévia ltcença de sua Oamara •.. » 

Ora, em face da Constituição da Republica, o· mandato tombem começa com 
a ·Leg.l.sloatut·a (art. 17) e não com a eleição ou o diplQma. 

'A liQão de João lBarba1ho sobre este ponto ê irrefutavel (ICollliiilent., pag. 58) . 
Nà'o o."e concebe que a Con,stituição assigne lá legislatura tres da.tas. iniciaes; a da 
eleição ou a do diploma, segundo o art. 20, e o dia .S de ma;io, fixado no art. '17, 
já 111ão lev-ando em linha. de conta que a expedição do diploma não se opera. no 
me.sm10 dia em todos os Es:ados e a Legislatura não se pOde inaugurar sem Depu-
tados reconhecidos pelo poder campetente, Q.ue ê a propri·a CamaTa. 

O art. 20 da -constituição Federal não teve em V'ista determinar o i.nicio do 
mandato ou da Legislatura ; ·eu e encer~oa apenas uma prova de aHo apr~ á. sobe-
ran~ nacional e u.ma medilda de defesa. á legitimidade da forunação do Corpo Legl.s-
lativo. ~'\. Constituição não q,ui~ que ci-dadãos suffrag·ados pelo voto popular pudes-
sem ·soffrer o vexa.me da prisão e do processo criminal antes de ouvida a Assem-
bl~a de que iam fazer parte. Por outro lado, pareceu-J.he uma medida de pru-
dencia pôr os eleitos, ·a quem; ia confia·r a verilicação da.s eleiçõe:~ (art. 18, 'para-
grapho unico), a- coberto das violenc>as dos outros ,poderes. 

Este lê o .pensamento ·do art. ·20, aliJá.s de redacçã!o .defeituosa, porque, allu-
dlndo sóment~ ao perio'do comprElhendi'do entre o receb!mento do diploma. e a 
noVIa eleição, d'eixa su.ppôr que recusa a illiiiD.un~dade ao Dep\llt•ado Q.Ue não houver 
sldo novamente votado, e que, entretanto, contln1ía a ser Deputado até 3 de maio 
segulnti!. 

iE' este tambem o espirito que se deve attribul·r ao a·rt. 3:2 da Constituio;:ll.o 
do Jl:spidto -santo, inspirado evidentemente no al't, 2() da Carta Constitucional 
da Republica. Cogita~ ahi wpenas do m-andato para o ef.f~ito do gow ·das rmm-u-
nidllldes. 

!Como quer que sej-a, porem, ou o art. -32 üa IConstituio;:ão do 'Estado se en•tenda 
de accôrdo com os arta. 29 e 1SO, ou se illlter.pr-ete 1pela su·a. rigorosa slgnMtcacão 
Utteral, nenhuma collisão existe, como j.á assignalamos, e!,ltre elle e ·a lei ·n. 1. 00-8, 
de 1911!6 ; no primeiro caso, riãlo se dâ a prorogação do mandwto; no segundo, a. 
pro rogação, consequenc!a do adiamento da . apuração, está autorizada pela propril!, 
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Constituicão, que, no art. 39, n. 3, let. L, outorga a-o congreaso o direito de regul:ir 
as elelcõea e, con.sequcntemente de 1hoo marcar a época da a·puracão. 

Até aqui tc:nos encarado a questão l'lll face da tConstituicão do Estado. 
tExam-inemol-a agora li. luz da Coru;titu!çã'o Federal. 
Sc1;â. a lei n. 1·.0.08, de 19•15, como se pretende; offensiva 4o art. 63 da Constl-

tuicão .Federal? 
O art. 6 3 desta .Constituicão reza assim: 

«Cada Estado reger-se-ha pela.s leis que adaptar, re8pefota<los os pt'Õn-
ctpio8 const~wownae8 . da U-nião.» 

Ora, os principios constltucionaes da União, na materia que nos occmpa, são, 
como resulta 111inda da !leão de João iJ:!ar.balho (obr: olt., pag. 26·7), a existencia 
do .Poder ILegtslatlvo, a sua electlv!dade e a sua periodicidade. 

Em que é que a lei e.spirlto-sante!lBe viola qua·Jquer desses prlnciplos? 
Nlnguem serã. capaz de d izel'-o. Não obstante essa lei, contln(ia a .exlsti·r no 

Estado um Congresso Leg-islattvo, electivo e temporarlo. 

A' v·lsta das oeonsLderacões eJC!)ostas, respondo aQS quesitos da consulta:. 
Ao 1.• Nenhuma incons~ituclonalldade descubro nas disposições aclfna men-

cionadas da lei n. 1. 0·0!8, de 3() de novembro üe 19·1$, seja ella estudada em <fa·ce 
qa ·Cons tituição do !Estado ou da Cim&t!tui'çã.o !Federal. ' 

Ao 2.• Prejudicado com a res·posta do anterior. 
· Ao 3.• O mandato dos actuaes Deputados estaduaes não está. e:di.ncto; não se 

ter)a extinguido em !fevereiro, .se f!. eleição tivesse sido teita de accôrdo com a 
lei n. 717, de 1910; e n!l·o se extln.guirã. .com a eleição que se tem de reaHzar em 
m•al·o, na con\formid·ade da lei n. 1.00·8, de 19115, mae perduraná. até o üia. 7 de 
setembro, data da tna'llguraç~.'o da nova Legislatu ra. 

•Ao -4:.• O actual (Congresso pód·e e deve, -em sess!lo ex,traordlnarla, verilficar 
os poderes do ·Preeld~te eleito a ·2·5 de março, reconhecel-o e d~r-íhe posse em 
seg-uld•a, tudo de accõrdo com os arts. 31, 41, n. ·2-, e &4 d1t .Constituição do Es~ado, 
proruulg·a-da em maio de 19.13. 

!E' o que me parece. 

Petropolis, 8 de abril de 19l•õ. 

EPlTAClQ PICSSOA, 
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