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-INTERVENÇAO NOS ESTADOS 
PIAU HY (1916) 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO UE 27 DE JUNHO ('1916) 

O Sr. Joaquim Pires ( *) - Sr. Presidente, os acontecimentos que 
t.r;1zem convulsionado o Piauhy, tiveram sahhaclo ultimo o seu epilogo pela 
eleição feita pelo Supremo Tribuual Federal, elo Governador, elo Vice-
Governador c da Camara Legislativa Estadual. 

Não mais -eleições, niío mais disputas; para que, si tanto hasta para 
fazer-se um Governador, seu substituto c a Camara, que ha ele empossál-o; 
um habeas-corpus, ori-ginariamente requerido e julgado pelo grande clcHor? 

No Estado, .que represento nesta Casa, fez-s e a 15 ele Novembro ultimo 
a eloiçã.o para memüros .da As·sembléa Legislativa, tendo a Junta Aimm-
dora, que se reuniu em 'l'hcrczina a 20 ele dezembro, diplomado 24 Depu-
tados, os C[ttaes, ele accllrdo com o .que prcceitúa a lei estadual, dev·iam se 
reunir a '27 do maio em sessõf's prr•paralorias pant a verificação ele pode-
res. Tendo-se clcsavinclo os chcfBs claqutllla ]lüli'tica, scindiu-r;e o grupo .dos 
eleitos, ficando elo Hm lado der, Deputados cliplomaclos e B do outro, 
a,quelles sob a prcsicloncia elo Presidente ela Camara expirante, quo era , 
por força cln lei, o Presidente nato .da nova Gamara, tendo a fazer p:uto 
do seu grnpo o Vicc-Prcsiclcntc e n mais vc;;,,:; elos eleitos e diplomados; 

· estes, sob a presidcncia do um supplen:c lle Secretario; sendo rlc notar 
que ambas as asscmbléas Junccionaram no ocliflcio ]JrO])Tlo, a primeira, á 
hora lcg.ctl, c a scguntl a, após as sessões ela primeira. Ambas, por seus pre-
sidentes, nomoannn as com missões verlficad oras ele diplomas o fir,cram 
votar os pa.rccL~res respectivos {]B accôrdo com a lei, isto é, pel:t maioria 
abs oluta dos pl'''Silntes considr,raclos liquidas pelos rcspccl.ivos ,pareceres. 

A'<Jui, Sr . Presidente, si a 3 ele abril elo anuo passado se tivesse scindielo 
o gru])o elos diplomados, setenta que fossem sob a presiclenDia ele V. Ex., 
que era o Prcsiclcnlle nato ela nova Camara , ll J40 sob a JWCsillencia elo 
De1mt.aclo Costa Ribeiro, 1° ,Sccre lario quo foi ela Camara expirante, nin-
guem Vêccillaria em r econhecr na runião presidida. por V. Ex. a :tsscmbléa 
legal, ele fcírma a ~orem ele 11lano cons.icleraclos desde logo nullos elo pleno 

( ''') Discurso .p rofccUdo na hora elo expediente. 
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direito os actos da rcumao p1·csidida, por hypothese, velo Deputado Costa 
Hibeiro. Isto porque !S. ·Ex. não esaá contempJ.ado na lei entre os pres'identes 
natos ela Camara. Assim, no Piauhy, o supplente ele S·ecretario, posto que 
seja o substituto elo :Secretario em todo o período de uma sessão, por isso 
que pelo Heglmer!lo da Camara Estadual, art. 37, não se faz eleição para 
preenchimento das vaga.s :que durante o anno, nas sessões ordinarias, extra-
orrlinarias ou prorogações se verificarem, não o é p.ara presidir as sessões 
preparatorias da Camara em verificação de poderes por lhe ser isso taxa-
tiv.amente vedado pelo art. 15 do citado Hegimento. Parece que nada de 
mais logico haveria para quem em sã consciencia tivesse ele julgar, que 
reconhecer como evidentemente lega,es os actos ela Assem . .bléa presidida pelo 
Dr. Alfredo Hosa c nullos os ,praticados pela reunião presidida lJelo Capitão 
Costa Araujo Filho, visto ter sido o primeiro Presidente ela ultima Assem-
bléa onde o se.gunclo servi u como 2~ Secretario, pelo Jacto ele haver renun-
ciado o Htul:ar cla,quelle caJ•go, embora não tivesse a •Camara tomado conhe-
cimento da r enuncia, que deveria, para se tornar effectiva, ter sido acccitit. 
por votação expressa ela Asscml5léa, ainda ele accôrclo com o Hegimento. 

Mas, m esmo que assim nfto fôra, já o disse e repito, o clito Heg·imento 
v~cla, por seu art. 37, el eições em substituição ele membros da Mesa, por 
isso que esta é permanente para as sessões ordinarias, extraordinarias c 
prorogaçõcs, estabelecendo o paragra.pho unieo elo dito artigo a fórrna 
da·s suhstirtuições. 

Não é este o logar onde deveria provar que o Supremo· Tribnnal, em 
repetidos accórclàos, Jlrmou a j urisprudenc·ia de não conh ecer originaria-
mente ele habeas-corpus, tanto mais quando delles já tenham conhecido 
os juizes federaes, nem tão pouco me aventuro a .i ustificar o inqualificavel 
ac to clwquella suprema côrte, reformando, ·J)Ol' meio de habeas-cm·pus ori-
ginaria, duas sen:tenças pendentes de recurso que virão fatalmente ao seu 
alto conhecimento, proferidas 11or juiz competente em face da lei ; mas 
não ·posso .deixar de tomar patente o perigo que correm as instituições com 
a. -dilatada ex11ansão que vae tomando aquclle instit uto j uridico, que, no 
·entender de conspícuo l\Iinistro daqu clle Egregio . Tribunal, muito em 
breve pouerá amparar mesmo a pcssôa do Presidente ela Reim.blca!!! 

Teremos fa.t:almente a Hepu'blica j udiciaria, si o Parlamento nã.o toma.r 
meüiuas radicaes que limitem a acção .flo Supremo Tribunal ao que está 
estatuído na. Constituição da Republica . 

De outra fórma , teremos •de vêr muito breve o reconhecimento de 
poderes dos Deputados c Senadores Federacs fazer- se pela fórma c moldes 
que serviram sa.lJhado ultimo .para Pleva.r ao Governo elo Piauhy o Dr. Euri-
pecle•s de Aguiar, .quo não Joi absolutamente eleito Governador, nem pela 
votação popular, por isso que seu nome foi suffragaclo em cinco elos 
39 municípios elo Estado, quando era ainda coheso o grande partido situa-
cionista, que por maioria superior a clous terços, sagrou o Dr. Antonio .José 
ela Costa, Governador, nem tão pouco pelo reconhecimento, uma vez que a 
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Assemlüéa Estad.ual, de accôrdo com a lei, proclamou elei'to o mesmo 
Dr. A-ntonio Costa. 

-Mas, senhores, _não é isso uma novidade, antes um facto que s·e r epete 
qtwtidia.na.mentc. O Supremo Trlbunal já f az hoje conselhos municipaes. 
Senadores c Deputados Estaduaes, Governadores; não é de extranhar, por-
tanto, que amanhã V•enlut eleger por via de habeas-corups, a Senadores. 
e rDeputados .Federaes e o proprio Presidente da Republica. 

ü illustrc Sr. üliveira Hibeiro, já antevê essa possibilidade, quando 
aHinrna .que o habeas-coTptts l)Oclerá ainda ser solicitado para amparar n 
1 essoa. do Prcs1clente el a. Hepublica.. 

rCertamcnte S. Ex. nfto s e r efere ao Chofe do Poder •Executivo em 
olcno exercício, porque ·Seria isso um absurdo inquallf'ica.vel, mas certa-
ment<) ao candidato a essa investidura ampara,cla por uma facção do Con-
gresso Nacional, funccionando embora sob a presiclencia ele um supplentc 
de Secrct<H,io, ainda que para tal r econhecimento, como no caso da. verifi-
eaçii.o ele poderes da Cama.ra Piauhyense, se exija na lei, não o n umero, 
ma.s •a qualidade de qu em tenha ele presiclir taes trabalhos . 

·sr. Prcsicl·ente, ao notavcl saber dos membros de tão elevado Tribunal 
esc<tpam os ass ump'los políticos e é natural qu e assim seja; clahi o eles-
acerto nas a,J'firmativas de uns, contraposto á coberenciit mantida por 
outros em julgados cuja semelhança apparente do as,sumpto determina 
pela ignorancia, o erro e a injustiça. 

A correcção impcccavrl elo Ju·iz Viveiros, salientando com a jurispm-
dcncia. do TrilJunal as limttaçõcs constitucionacs de sua acção, como poder 
cmborn Snprcmo, a mudez musulmana .elos convencidos pelo Ministro 
Natal, de <ru e a lei ele nada 'Vale ante a. decla ração ele inclivieluos que l))ro-
lcstam, csq llCCido ele que o proprio protesto "não ·clá, nüo tim, nem mesmo 
assegw·a direito algum", forçam-me a dizer aqui, por me ter sido alli 
embargada a }1rtlavra, quando ao rncu adverso foi amplamente concedido 
d e.lla ilSar J'a.zcndo allc.ga.ções que seria facilimo cles'trnir, mas que ,passa-
ram a ser fundamento elo julgado, alguma cousa a. respeito ela conclucta 
do Juiz More ira i\' etto, tão conccta e impeccavel que o Tribunal sómente 
ltlgra.rú sah ir-se bem Llo cipoa1 110r onde enveredou , tendo como prejudi-
cado~ os recn rsos interpoôtos por aquelle magist rado, elas sentenças ]101' 
<>lle JH'oferirlas na qn estiin ela successão piauhyensr. 

O Sn. L1:1z no::~nNGUES - Sem entrar na apreciação rlo caso, elevo dizer 
qu e nem na Tlfit~is lratura J'c.dcral, nem na estadual , lla juiz ele maior ho-
nest id ade lJlle o Sr . Dr. l\f orrira Netto . 

O Sn. JoAQl.;rM Pnms - Folg.o muito em ouvir esta declaração elo nobre 
DBputado, porque estou lambem convencido dessa verdade. 

'l'acs serit.enças não Jizcram dire-ito novo, foram vasaclas na j urispru-
cl cnl)ia Llo Tribunal em casos "perpetua e -semelha.nteme.nte julgados'', 
mesmo aqu elle em {JUC o douto magistr ado affirmava "que a palavra of.fi-
cia.l, emquanto nii.o .se faz prova plena em contrari o, tem to ela fé" c que 
lão cl uramentc foi apreciado pelo integro e illnstra.clo Helator. 
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'Ü destino encarregou-se de fornecer immediatamente a prova de que 
o Juiz Moreira Netto não trucava em falso. 

ü Diario Of{icial de hon'tem, publican do a jurisprudencia do Supremo 
Tribunal, traz subscripto pelo propri õ Sr. Viveiros o accórdam n. 3.869, 
cuja emenda é a seguinte: "A informação official da autoridade indicada 
como coactora presume-se verdadeira e ó acceita si nenhuma prova se faz 
contra ella." 

.certamente "os intuitos incontidos" de alguns policiaes de Thcre:r.ina 
não jusüficariam a recusa .da palavra official quando é sabido que o Go-
vernador ,Miguel Rosa, foi quem em pessôa evitou o desacato, digamos 
mesmo, o ]Jretenso em]Jastellamento das officinas e redacções rlo Habeas-
Corpus c Correio de 'Therezina, donde sahiu victoriado por aqucllcs mesmos 
que se julgaram aggredidos pelos soldados, que imp-ediram tão sómcnte a 
manifestação de fogucteamento a assobio levada a eff.eito contl'a o ex-com-
mandante daquella corporação militar no momento em que dcixwa Tlie-
rczina. 

Não, Sr. Presidente, a policia do meu Estado não é uma COL'JlOI'ação 
vanclalica e o Governo elo Sr. Miguel Rosa, si foi passível alguma. vez de 
censura, não foi certamente ele janeiro a essa parte, exacta.mente quando . 
tem sido de uma pruclcncia c •correcção impeccaveis ma/.(JJ'é soi, calumniado 
cxactamente por ruqtÍ.elles que mais o incensavam c queriam, :por ter, erime 
nefando, contrariaüo s uas sempre satisfeitas pretenções polit.icas c parti-
culares. 

P.eclimido pelo seu alevantado c nohilitante gesto em defesa da auto-
nomia piauhyense, cah'irá na arena política como os destemidos compa-
nhe-iros d.e Leoniclas mandando dizer á Republica Federativa {[Ue o fez em 
obediencia a suas leis, mas que o seu gesto nobilitante ha ele germinar, 
rlclle brotando o remeclio contra a corrupção dos costumes que fazem 
odienba a Constituiçã.o de 24 ele fevereiro. 

Sr. Presidente, ainda é tempo ele retroceüermos, integr·ando o Podrr 
Lcgislati·vo, manuteninclo-o na .posse .de suas prerogativa.s constitucionacs 
de ,que tem sido despojado por criminosas au'torizações arrancadas á sua 
condescendente e -criminosa fraqueza e açamharcaaas pelas interpretações 
casuísticas acceHas com ap:plausos pelos interessados ·e por aquclles que 
se sentem h em em resolver os problemas políticos pelos meios accommo-
daticios dos factos consummaclos, attentatorios embora elo direito consti-
tuído com assento na Constituição republicana. 

- Sei, Sr. Presidente, como foi tramada a clcspotica successií.o governr~
mental em meu Estado; o rcgimen não su,ppol'l:ar.á muitos actos iguacs 
a este; é possível mesmo que a r eacção salutar se faça sentir inesperada-
mente, varrendo como um tufão esse monturo üe ignomínias. Ne·ssc dia 
memoravel, cada um de nós, Sr. Presiden1e, terá a noção niticla üo grande 
a.ttentado ]Jraticaclo contra a autonomia elos p equenos Estilos, burgos podres 
ela Federação Brazil eir a, onde o valor ele cada uma das suas unirladcs e7itá 
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no numero de suas representações ou no aconchego que lhes dispensam as 
duas unicas forças da Republica: - o grande eleitor jucliciario c o pod er 
pessoal da presidencia . . 

Vo u remcttcr á Mesa o projccto de lei com que }Jenso poder amparar 
a legalidade ferida de morte no Estado do Piauhy, appellando para os 
conspreüos i11embros da Commissão de Constituição e Justiça, para qúc o 
1omem na considcraçfto ·que merecem os altos interesses da Patria c ela 
nepublica. 

Tenho dito . (Muito bern; muito bem.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. {) Presidente da Hcpublica intervirá 110 Estado do Pi·auhy 

para assegurar ao Dr. Antonio José da Costa o livre exercício das funcçõcs 
·de Presidente do mesmo E•staclo no quatriennio de 19·16 a 1920, de accôrdo 
com a decisão da respectiva A ssembléa Legislativa; revogadas· as disp'osi-
çõcs em contrario. 

Sala das sessões, 26 de junho ele ·J91Ji . - Joaquim Pi1·cs. 

SESSXO DE 18 DE JULHO 

AUT011IZA O GOYEHi\0 A I~TEHYIH XO ESTADO DO PI.\uliY; COl\1 I'AHECill1 IJA 

CJBDIISS ,\0 DE JrS'fiÇ.\, HEJEITAXJJO O PHOJECTO 

'·.Q exame do caso politico elo Estado do Piauhy, de (fUC trata o pro~ 
jecto do nos;;o illustre collega - Sr. Dc,putado Joaquim Pires -, põe 
novamente em fóco, neste principio da sessão legislativa, o imtlortantc pro-
blema da interpretação do art. ô• da Co nstituição Federal - problenia 
cuja ·soluçfw cnvolYe as mais grave~ questões .do federalismo c, entre cllas, 
as·.duas mais melindrosas de todas c qtte con:;titucm a propria cssencia do 
regimen, assim como a condição de sua vida : J, a da co-cxistcncia dos 
Estados livres em uma União livre, ou d<~ organização de dous goremos 
clist.inctos para um só povo; rr, a da harrnotüa c equi librio entre poderes 
igualmente autonomos e independentes. 

{) federalismo, como se sabe, não foi deduzido propositadamente, inten-
cionalmente, ·de princípios de direito abst.raeto, on puramente especulativo, 
para ser ap.tllicaclo pelos seus credores ;ís colonias emancipadas da Amcrica 
elo Norle. 

Ao contrario do que occonctt com os grandes principias :proclamarlos 
pela revolução franceza, os quacs resultaram ele famosas producções dou-
trinarias com ·que alguns homen3 de genio combateram os erros, os pre-
conceitos, as desigualdades s-ociacs c as oppressões .do a.ncicn 1'C{]imc; -
o federalismo não foi uma crcação arbitraria dos fundadores da Repu.blica 
elos Estados Unidos ela America do Norte, t1ão teve por origem méras con-

P rojecto 

Pa1·eccr da Com-
missão de Con-
stituição 
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cepç.ões abstraclas, mas foi o proclucto forçado ele circum:i'lancias ele tempo 
e de meio e organi:uou-se sem plano preconcebido. 

"•O principio não se .destacou dos factos sinão mais tarde, á luz elas 
d fscussões na~ assBJnbléas e das in terpretações j udici arias, quando os con-
flicto s, surgindo entre os clous poderes - o local e o .federitl, forçaram os 
americanos a eclificar a theoria racional do systema, .que clles ~tinham esta-
belecido empiri cam cntc, c a combinai-a, bem on mal, com o dogma da 
soberania dos Estados" . 

Na Amer ica do Norte prevalecia o sentimento P'articularista, ou re-
gional, as·signalado des de '16'4:3, {ruaódo, se.gundo refere o historiador Bran-
coft, as colonias .do :\Iassachusset, Plymorrlh, Connecticut e _ re\v- Haven, 
ameaçadas pelos ll oHand·ezes, 'eus visinhos, e pelas trihus indigcma.s, fize-
ram um primeiro ensaio de confedera.çã.o j)arcia.l, sob o nome de Colonias 
Unidas da. Nova Inglaterra . P.or este pacto ficara estipulado ex1wessamente 
que cada urn a daqnellas colonias conservaria a. sua jurisdicção local. 

Eso c sentimento regionalista, qnc fnzia exclamai' a Fischer Ames, seis 
an nos depois de a.rlnptado o ·pacto constit uci·onal : " :\Ieu Estado particular, 
eis a minha Patria ,. ; - essa tendencia. particularista inspirada. pela insti n-
ctiva desconfiança pam com o l)Oder central, manteve-se accentuadamente 
durante os 'trabalhos elo primeiTo Congresso de '1774 e conservou-se du-
rante o Governo de Wash ington, que se sentiu mnitas vezes rl csanimaclo de 
vêr salvar-se a unidade nacional, que clle sonharH , tantas eram as rivali-
dades e as 11rctensões contradictorias C' nt re os ·t3 primeiros Estados da 
União . 

A Convenção de Philadelphia, de 1787, cujo objeclivo era o de "esta-
belecer a nnião mai s prrfrita ", nã.o apagon os p·crigosos excessos do nati-
vismo estaüual, nem a. consequcnte e .funesta ill usão ela soberan ia dos Esta-
dos competentes ela União, - a principio dissolvente, cuja. nefasta influen-
cia só veiu desappareccr depois dos " •\c tos el e rcconstruc\.ãO ", que se se-
guiram á cspansosa guerra civil ele 1 860~1 865. 

O a.ntagoni sm o entre o sentimento nacional e o sentimento regioí1al 
separou o povo ·americano em d(}us partidos - o federalista. e o republi-
cano -, o pri meiro fortalecido por Alexandre Hamilton, o segundo avigo-
raào l)Or J effer son; aquene, visando a organização .ele um governo central 
forte c efficaz; este, lançando as bases d'a doutrina, segundo a qual a· União 
é uma pura abstraC\ãO, pois o "povo .federal nã.o existe, sendo o povo elos 
Estados j)arlicularcs a unica realidade tangível e viva.". 

Aos f.cclcralistas e r epublicanos succeder am os democratas e whigs, 
cle.pois 'qu e, no conflicto entr e os dons parlicl os historicos, triumphararn os 
regiona.lista s sobre os unionistas, isto é, os repubHcanos sobre os federa-
listas. 

Os whigs, cujos reprcsenlantes mais autorizados for am I-Ienry Clay e 
Dantel Webster, empunharam a velha bandein dos fsd,eralistas, e os de-
mocratas a dos repuJ)licanos, devendo observar-se, entretanto, que a dou-
trina daqu·elles dou s chefes .iá clifferen\ava consideravelmente ela ele 
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.Hamilton do mesmo modo que o republicanismo de J cJferson differia em · 
grande parte da democracia de André Jackson, que foi o mais notavel con-
tinuador do 11rógramma regionalista de Jefferson, no perio·do decorrido 
de H~5 a -1 850<. 

Na luta destes dous ultimas partidos, triumphou ainda o democrata eun 
lolln.s as questões essenciaes, isto é, foram mais uma vez batidos os que 
def.endiam a _l lnião contra os nullificaclorcs. 

Essa victoria, porém, tanto quanto a anterior, nrw podia influir para 
o ;Jl!'Ggresso e bem-estar ela grande Rcpublica Americ.ana -do Norte, poi:> 
apenas provava que a maioria dos seus homens dirigentes "persistiam em 
JWOe! Jrar uma chirnera, qual seja a ela concilição da unidade do Governo 
com a so-berania completa elos governos locaes ". 

Fallamlo dessa irrealiza:v·cl aspiração rle conciliar a suprrmacia da 
Cili[tO corn a soberania elos Estado-membros, Yon Holst diz com muita pro-
priedad e, que "os Americanos sonhavam assim ultra.passar o mysterio ela 
Sautissima Trindaele. e fazer com qne Ir es fosse um: e com que um ficasse 
sendo Ires ". 

A eo-existcncia de Estados livres na Uniüo livre é o problema essen-
cial elo f •·deralismo: - r o trabalho para garantir a r ealização pratica c 
pa ci f:ica clcssa co-exislcncia é tüo melindroso, que J ames i\Iaclison o j ul-
gava e}tl<l~i acima das forças humana,, como o clcclaron em um elos artigos 
fam osos ([lle escreveu rm defesa ela Constituição ele '1787 e qu e, r-eunidos 
a Olltl'os ele Hamilton e Jolm Jay, fot·maram o celebre "Federalista", que 
é, por as,im dizer, o Evangelho <la s instituições politicas americanas. 

A razão, porém, dessas cl i>fficul rlacles, que tornavam assi m qua::.i impos-
sível a larefa rlos .fundadores da naci onalidade amcrica.na, estava em que 
' .nascente cl r, rnocracia oscillava cn t.re cluas tcndcncias oppostas c era tra-
balhada por forç.as conlrarias - uma centripctll e outra ccntrifuga -, 
uma or ie.ntarla no sentido ela Hlli lhLdc nacional, de qnc a condição inclis-
pcnsavcl era o forlalccinwnto el o Govcmo Central; outra, cmpeclcmida no 
fal so Jll'CSllJ))JOsto ela soberania rlos Estados federados . 

gmer11 anlo és ta runesla illu giío da sohera.nia elas uni dades federativas 
animou tlm dos grandes partidos traclici onacs da Hcpnblica Americana, 
Iolln. a ' Ha J)Oliti ca. c a sua aclminisl raçã.o gyra.ram em torno do infinclavel 
rlcbatc t·lworico, e pC'rmmwntc, confliclo parfj1lario, qu e ameaçavam todos 
n;; dias elesmoronar o grÚulr cüHicio levantado por .J org·e \Vashington o 
cuj a l1asP era o principio na cional. 

O ennflicto entre o sentimen to nacional o o parlicularismo regiona1 in-
flu enci ava, em um ou em outro ,: enti clo, as mais importantes questões 
Úllllillis lral:ivas c embarae;OLl muitas Yezcs as mecliclas reclamadas por 
impl'l'i osn s neccssirlaclcs publicas. Para JHOval-o, hasta recordar a famosa 
qw:stilo do Banco Nacional , uti l issima instituição creada por Hamilton, 
pa.ra o fim de "assegurar a cstabilidacl·e ele uma moeda naeionaJ legal c a 
f'!' fi<' neia clC' um org·iín finan cPiro ao servic;o ela Nac;iio." 
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Tendo o Cuugresso votado uma lei do reuovação dos privilegio,; llo 
referido banco, o Presidente Jackson vetou essa lei, a.rguindo-a ele inconsti-
tucional, apeznr da Sup rema Côrte ter declarado que o acto da incorpo-
raçã() do banco era constitucional, - o que importava em reconhecer inpli-
cltamenle a constitucionalidade ela lei que lhe renovava os privilegias. 

Esse perigoso antagonismo -entre a Nação e os Estados, - desa.pparc-
ciuo na H.epublica Americana depois ela sangrenta guerra ele scccessfto, em 
que a victoria elas armas feclera.es firmou o principio ele que os Estados 
não tcem o direito ele nullLfica.ção elos actos elos poderes orgauico . .; ela 
Nação, - é o que se procma croar no Brazi.l, onde tal opposição entre a 
i<Íéa nacional e a icléa ,pro·vincial não cnconlm raizes na tracliçií.n uu na 
historia. 

As origens elo federalismo brazíleiro são inteiramente diversas das elo 
americano do Norte. '\qui, a marcha foi ela unidade para a plurfl lid aüc; 
lá, ao contrario, ela pluralidade tem-se conse.guiclo passar á unidade, com 
um lento e penoso trabalho elo combate á perigosa maxima do Marli son, 
Jefferson e outros, segllnclo a qual "<t desconfiança pa,ra com o fJO cl.or ccn-
tml era a 11edra ang·ular das liberdades. 

Na Amcrica do Norte, ao alvorecer ele sua organização como Estado 
independente, "a Nação, em vez ele representar um principio político vivo 
e formativo, não foi senão simplcsnmtc um systcma político crcado pela 
Constituição Federal ". A Nação foi, a principio, sómuntc nm corpo .lop;al, 
creado ,pela Constituição, que concedeu rro Governo Central certos põclcrcs 
c certas responsabiJ.idacles especificas c diminuiu , quasi nas mcsrrms pro-
porções, os poderes c responsabilidades dos Estados separados". (IIc rbc rt 
Croly, " .-\ s Promessa.:; da Viela Americana", segunda parlc, ca11. ~,) . 

No Brazil , a Nação, constituída como tal e reconhecida como Estarl r; 
sol)erano, preexistia, mas transformou as suas institui~.õc;s políticas, r., 
ndoptanclo como fórma ele governo, sob o rcgimen representativo, a. l10Jlll-
illica Feclentti v a, proclamada a '15 ele novembro ele ·1889, constituiu-se, por 
1mião perpetua e inclissoluvel ele suas antigas Províncias, em Estados Uni-
elos do Brazil. 

'Aqui, como .iú clj ssc o Relator deste parecer em outra occa siüo (Do-
c·u1nentos Pcw/amenla•l'CS, lnlc1'V('IIÇão nos Estados, volume 5, pag. 206) , a 
Constituição .Fe deral anteccclru á elos Eslaclos, conw a estes anlc'•l'.c rlcu a 
União. 

A N.ac_:ão Brazileim, no exercício do sna facu ldade svpCJ"-IJ'IHHia, 
i~to é, no exercício de sua. soberania c ·plena lihcrrla<lc ele auto-.oTga-
niza.ção, crcon os Estados particulares c tra~on-lh cs os limit es <ln Si ta 
autonomia. 

Si as origens historicas elo federalismo hrazilriro são assim coutl1lr.t8-
mcntc diversa elas elo fecl.eralismo •americano, não ora possível que os 
organizadores ela nossa Cons tituição, fazendo taboa mza dessas cliffcrcnça~. 

tivessem co.piarlo servilmente a Constituiçã.J Americana, para aclaptal-a 
ce-gamente ao nosso paiz. 
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Em homa dos nossos legisladores constituintes, pódc affirmar-se que, 
em muitas das grandes linhas do edifício constitucional, elles crearam um 
typo original, clistincto, sob muitos aspectos elo modelo americano. 

O Ja.moso art. 6°, de que muitos dos nossos homens ele Estado pro-
curam afastar-se com uma. especie .ele terror supersticioso, é um daquellcs 
pontos em ·que a nossa Constituição se distingue das outras, quD lhe .foram 
mais proximos modelos, príncipalmente da Americana e ela Argentina. 

Com effcito, a secção 4 do a.rtigo 4 da Constituição Americana dispõe : 
"Os Estados Unidos garantem a todos os Estwclos ela União uma fórma 

ele Governo republicano, ·c protegerão cada um delles contra qualquer 
invasão estrangeira, c igua.lmente contra .qual>quer violcncia domestica, a 
pedido da Legislatura, ou elo Executivo, se a Legislatura não puder ser 
convocada". 

Portanto, na Amcrica d-o Norte, o Governo Federal : a) garante a todos 
os Estados uma fórma r epublicana ele Governo; b ) pro-leger·á cada um 
delles contra qualquer invasão estrangeira; c) a pedido ela Legislal;ura, ou 
do Executivo, se n:quella não poder ser convocada, .protegcrú oacla um 
dos Estados contra qual·quer violencia domestica. 

A primeira garantia da •Constituição Americana foi para a fórma repu-
blicana do Governo de cacla Estado, porque, nos Estados Unidos o perigo 
a temer ora o elo estabelecimento do regimen monarchico. 

Ora, no Brazil não havia esse perigo de pocler alguma elas antigas 
Províncias, elevadas a Estados pela Constituição Federal, proclamar para 
si o regimen n1onarchico, ou a elle ser submettido. A clausula ela Consü-
tuição Americana, · como observa Jorge Pashall, suppunha wn gove•rno já 
estabelecido em cada uma das treze colonias emancipadas, e essa fórma 
de Governo era a republicana. O que, }lortanto, a Constituição Americana 
garantiu f.oi essa fórma ele Governo preexistente nos Estados. 

A Cons'iituição Agcntina, no art. 6", dispõe o seguinte :_ 
"•O Governo Federal intervém no territorio elas Províncias para ga-

rantir a fórma re,pulJlicana do Governo, ou repellir invasões exteriores, 
e á requisição ele suas autoridades constituídas para sustentai-as ou resta-
belecei-as, se houverem si elo depostas por sedição." 

Esta di sposição, apparcntcmente semel-hante á ela Constituição Ame-
ricana, é, entretanto, muito .mais ampla do que esta, porque tem de ser 
entendida ele harmonia com a elo art. 5, que declara: 

"Cada Província ditará para si uma Constituição sob o regimen repre-
sentativo republicano, ele accôrdo com os princípios, disposições e garantias 
ela Constituição nacional, e qll'e assegure a sua administração de justiça, 
seu regimen muni'cipal e a e-cl uc a~:-10 primaria. Debaixo rlessas condições, 
o Gove1'1w Fede1;al gamnte a cada Província o gozo e o exeTcicio de stül$ 
instituições." 

A Constituição Americana garantiu sómente a cada Estado uma fórma 
republicana ele Governo; a Argeniina garanüu; não só a fórma republicana 
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de Governo, mas tam.bem o gozo c o ex{lrcicio das instituições locae~. que 
concr-etizam essa fórn1a republicana de Governo. 

:Essa diffcrcnça entre as duas Constituições é claramente assig·nalada 
pelos pu.blicistas c commentadores argentinos, rruc, com razão, consideram 
a citada clausula do art. 5° de sua Constituição como uma nov idade do 
:ystema político ela Re1mblica platina . 

.Referindo-se á dita clausula, disse Montes ele Oca: 
"La garantia p1;ometida por la Constitución es mucho más am1lli a que 

la que lJr estan á los Estados los demás paizcs que han adaptado cl sistema 
de Ia Fcd eración. " 

rComparanclo as duas Constituições, já dizia Estrada : 
"Se na America elo Norte sómente esk1 obrigado o Governo Federal a 

ampa:ra r os E:;taclos, quando a sua fórma de Governo r epresentativo haja 
sido invertida - na Hepublica Argen1ina está o Governo Federal obrigado 
a amparar as Províncias, quando a fórma republicana h aja sido corrompida, 
lsto é, qu ando haja sido intcnompido o rxcTcicio regular das instituições, 
cujo go::o e{{ccl it•o ella garante." 

·Essa diJJ'ercnça não foi obra da inconsciencia legislativa, mas sim o re-
suHa-do do conhccimcntu que .os constituintes argcntin.os tinham das condi-
ções ele seu ,paiz, no momento hi storico em que clles elaboraram a sua 
Constitui<;ão de 1800. 

"Na Rc1m blica Argentina,. diz Prefecto Araya (Commcntm·io a la Con-
iilitu ción, vol. '1", pag. 1ü}) , o obj ectivo principal f.oi a defeza da <fórma 
republicana contra o perigo que para ella representava a tyrannia dos 
caudilhos, ao pass·o 'que em Norte AmC'rica o temor ao despotismo nunca 
serviu de prcocc upação. O perigo temido nos Est·ados Unidos, foi o estabe-
l ecimento do rcgimen monarchico c a desaggrcgação dos Estados, que que-
riam continuar vivendo com a indcpcnelcncia de qu e gozavam anies ela 
r evolução. El1cs nasceram para a vida in dC'pcn rJ cnle com uma escola her-
dada, d·cscenlm.Jizadora e democratica, ao contrario da nossa, que l'oi 
cl cs·dc a época colonial unifi cadora e dcspoticu. 

ü respeito ao suffragio, hase de todo ·o sy~telila republicano, não neces-
sitava, ,pois, das ·garantias ele ·que necessitava entre nós, e por isso os orga-
ni zadores dos E~tados Unidos não se precaveram especialmente contra a 
sua subversão. Aqui se havia formado pela acção da caudilhagem uma 
casta de homens ·que, sem ser em ele Govern o, o exerciam; c·, acabar ·COm 
ell es, assim como com as suas praticas viciosas, foi toda a preoccupação 
de nossos constituintes". 

No Bra.zil , os constituintes republicanos, ou por julgarem que a caudi-
lhagem - legitimo typo sul-americano - era um mal desconhcci·do em 
nosso meio, on por entenderem que o systema -ela Fecl·era.ção Argentina 
exag·erava o direito, ou -poder de intervenção do Governo da União nos 
Estados - p referiram deixar de incluir no art. 6° qualquer reJerencia 
a.o modo de organização política elos Estados e ao modo por que elles 
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exercem as suas instHuiçõcs l ocaes. Limitaram-se o: co nstituintes ao texto 
do ar t. 53, qu e apenas diz: 

"Cada Estado r eger-se-ha pela Constituição u pelas lei~ que adop tm·, 
respeitados os principias constitucionaes da União." 

A nossa Constituição, entretanto, di pondo no art. 6, n. 2, que o Governo 
Federal poderá intervir em nrgocios peculiares aos Estados para "manter 
a fórma repLtblicana federativa", tem ~ido interpretada á luz dos textos 
da Constituição Americana c Argentina, c não de accôrdo com o seu pro-
JHio espírito, isto é, tem sido interpretada como idcntica á Constituiçüo 
Americana, por garantir a cada Estado uma fórma republicana ·de governo, 
e á Ar.gcntina, por garantir lambem o go;:;o c o cxe1·cicio das iinstituições 
por .que se manifesta a dita fórma republicana de governo. 

Ató agora, porém, poucos são os que teem prestado altenção ao texto 
do art. 6• da ·nossa Constituiçüo, para que possam verificar quanto é . arbi-
traria a -exegese que lhe querem a .força attribuir. 

Supponbamos que o Poder ·Legislativo de um dos Estados se dividiu 
em .dons grupos divergentes, por occasião de verificar os poderes do orgüo 
executivo, resultando desta duplicata a suppr cssão virtual do orgfw legi-
limo; ou que o Poder Legislativo entre em conflicto com o Executivo, c, ou 
este absorve o primcirn, ou o primch·o, por· um dcsca•bido process.o de 
iJnp cachm eut, ameaça a liberdade do orgão do segun do no exercício de 
;;uas -Juncções: - qualquer desses factos inilica uma suppressiio, odcturpn-
ção, -ou corrupção da (órma republicana f ederativa? 

No Brazil, egundo a jurisprudencia parlamentar resultante das deci-
sões do Congresso Nacional sobre os chamados "casos dos Estados", nos 
ultimas annos, tem-se entendido que qualquer daquellcs factos deturpa, 
vicia, corrompe, ou supprimc a "fórma r epublicana (eclc1·ativa", justifi-
cando-se assim a intávcnção federal , nos tennos do n. 2 do ari. 6• da 
Cons titui ção. Aquelles mesmos que sustentam tal opinião sentem, entre-
tanto, as difficuldades praticas de redigir os projcctos de lri de intervenção 
c pôl-os de accõrdo com o texto do citado n. 2 elo art. 6• da Constituição. 
Assim, o projecto do Senado, de 9 de agosto de ·19W, autoriza o Governo 
Federal a intervir no Estado do Rio, porque comiderou prrtui·badora da 
"fórma republicana" (excluiu a .palavra "federativa") a dualidade de 
assembléas lcgislatiY-as, então -existente naquelle Estado. 

"A fórma de govcTno de um Estado federado não é a republicana 
federativa, porque esta só pódc ser fórma de governo do Estado Federal, 
isto é, da União. ·E por isto a Constituição de 24 de fev er eiro, em seu 
art. 90, .que autoriza a reforma de qualquer de suas disposições, mediante 
diversos modos de proposta legislativa, estatue no § i•, que "não poderão 
ser a!tcndidos como objecto de deliberação no Congresso Nacional projectos 
tendentes a -abolir a fórma 1·epublicana fedemt-iva, ou a igualdade da 
representação elos Estados no Senado. Dahl logo se vê que o caso de inter-
venção do Governo Feder al nos Estados, autorizado pelo n. 2 do art. 6• 
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da Constituição Federal, isto é, para manter a fórma republicana fedem-
tiva, é um caso da legitima defesa nacional contra algum attentado á fórma 
de governo que a Gonstituicão Federal 1nslituiu para a Republica, ou para 
a Nação - c não ele protecção á fórma ele governo qu,e a ·Constituição de 
cada Estado federado tiver instituido para o seu rcgimen autonomico 
in temo." (Discurso do Relator deste parecer, Documentos Parlamentares. 
h1tervenção nos Estados, vol. 5•, pag. 202·.) 

As confederações podem comprchender Estados organizados sob a 
fórma federativa, mas uma Federação só póde existir politicamente com 
unidades fecl emes, isto é, com Estados ou Provincias, cuj a organização poli.-
tica interna seja unitaria. 

A locução .- "fórma republicana federati va" - só foi empregada pelo 
legislador constituinte nos arts. {)• e 90· ela Constituição Federal. O primeiro 
desses artigos, fazendo parte das "disposições preliminares", em que foram 
creados a Uni[ta e ·OS Estados, instituiu logicamente a fórma ele coerção a 
impô r a qualtcruer elos Estados que, attentanclo contra o art. 1 • ela Consti-
tuição, se.gunclo o qual a 1Nação se constituiu pela uniãa ,perpetua e inclis-
soluvel das suas antigas Provincias - pretenda arrogar-se o direito de 
seccessão. 

A intervenção para manter 6 vinculo ,federativo, ou a perpetua indisso-
lubilidade juridica da União, tal é a ·de que trata o art. 6• n. 2 da Consti-
tuição. Essa .intervenção, como se vê do proprio texto citado, faz-se de 
mo tu prop1·io, ·pelo Poder Executivo e tanto é preventiva, como reperssi v a ; 
ao passo que a intervenção de que trata o n. 3, só p.óde ser feita mediante 
requisição dos governos dos Estados. 

Não póde ser outra a interpretacão do art. õ• n. 2 ela Consti·tuição 
Brazileira e é até absurdo suppôr ·que os legisladores tivessem querido 
realmente dar uma garantia csp·ecial aos Estados, para que cada um tivesse 
uma fórma republicana de governo, quando a Constituicão, desde o seu 
titulo, o seu J)reambulo c o seu art. I já tinha adaptado pa.m toda a Nação 
a fórma Tcpublicana. Para 'que essa garantia especial, essa rep ctiç.ão no 
art. fi•? 

Na Constituição dos Estados Unidos, ·sim, a garantia visava a remoção 
de um perigo possivel, qual era o do estabelecimento de um governo 
monarchieo em algum dos treze Estados da nascente União. Além disto, 
não tcnclü a Constituição, quer no preamhulo, quer nos primeiros artigos, 
dado a denominação expressa ele republicano a·o corpo polHico que ella 
creou, - era ])erfcitamente cabivel a disposição ·especial ela secção qua'!'ta 
do art. 4•, garantindo a cada -Estado uma fórma republicana ele governo. 

A ·Constituição Argentina, em seu art. 1•, declara que "a Nação aclopta 
para seu governo a fórma repre~entativa repu,blicana federal. Mas no art. õ• 
autoriza ·O Governo Fed·eral a intervir no territorio das Provincias "para 
garantir a fórma republicana, - ·supprimida neste segun·do m·tigo a pala-
vra f edeml. · -
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EtyuJ ol ug·;c:tmt ·n!c. fP ~h· l·aL~ nn quer dizer liga, pacto, unw o, convenio, 
a ll i a.w;a: tJori<u!l n, d lc .- ó po·tc e:,i:,fi r CJ Jt.re Yarios L;tacl o,.: , c não em cada . 
11111 dclles isolarl amc•n: r, Oil ,, CJll l' tai'!lo vale, na otganizaç.ão tntcrna de' 
ra tl a um. 

•?\Ias, 'i u a rL I da. Con , lituiçâo .-\ rg·entina jú tinha declarado .que a 
:'i açãc arlo ptava. ]tara .- ei J Gu\'C'l' JltJ Jlfl1a félrm a n •tJLthli cana, - para que a 
d inwsiçtw c·,pt·c.ial do art. C'', g-aTantilltlo nor amcn te a cada Província a 
J'órma r r·pnJili caJ lét <] c r; ,-,v,'l'!lo? 

J<>tc1 J' Pi lt Jniütllr ia ;; 6!ncntP o:c' r .\plica pel o fac tcv ele •que a Constituição 
.\ rgcn tlna .- e não limi tou. cnmo jú ficou clito aci ma, a ga ranti r a fórm <t 
rc puhlicn 1m a eada Provi n~i éi , mas sim ta ml.J cm g·arant iu o oozo e exlrcicio 

·das in~ i l luiç iJPs lnr r/f'.~ ri f' rada u.m a de/las. 
X Consli lui r; fl o do :; E.oJailo ,.; Cni rlns .\lP'i iC;tnu s, <l e Q ele fevereiro ·de 

l S::/7, aii.o al!erailfl ne<.-a partr: pela,; reformao: pu st e J·ioJ· e ~, não previu, 
como a JJ <J,;sa, o ca -;o de pr rt C' nrlcr algnm el o;; l:O:> taclo;; anogar-se o direito 
' lc dc,pJ·enilcr-:::c rl a F ' ' rl e ra ~ iio, c nern garant iu o gow c o exercício das 
insti tui ç:õf';; pnli tkrts lucal':> do;; .Estado s. Pelo :ru e, logica.mcnle, ell a não 
contém dbpusiçii o c,;pccial, rwtlc nando qn e os po<lCr(•;; ccntr acs gar antam 
~t c ::~ da Esta.cJ.o uma fú-r ma re pnlJ licana ele Go \'crno, pois qn c e~ta fónna 
rcp niJl icana , ' C'JHlo jit a geral rJ::t l\aç ií.o, a ga rant ia rspe ~ia.l ;;c ria sup crflu a. 

O t :·xto do ar !:. ·J !r i da. r: mFtitniç;io :\Ie'ii cana é o ;;cg:ainte : 
"0,; pocl cr r> s da Un ião ire m o rlei'Cl' de protcp.:r r os Estado;; contra 

qualqur·r inva s?ío ou violencia exteri or. Em ea "Ó de s nblc~\ · açã o , ou rlcsor-
dem interior. prc~ta.r- llic :'.-lüí o i!!aalmentc ig·nal pr<.Jicc,;ú.o. se mpre que seja 
s-oli citad a Jl<' la L t ·~bl at u ra. do .r>ta,Jo, oa por se u E.\ccuti vo, si aqu clla não 
estiver reunida." 

A fah:a eomp rd 1 c n ,; ~ o que, na tJ'adir:ft.o pa.rla mcntar hraziloir a, :em 
ti do o n. :! rlo art . f\" da C11n stitniçttO, pórl c .p rodnzi r os mais p c ri ~!'O S <B 

J' r.snltatlos, ;;nhrc fJ lll' n :i D •"· i·mpcrt. inrnte acrn i c!J~i!Hl' a aHt'nção dos que · 
~ ii o ro ~ p nJJ ,; a.v ci ~ pelo (";nvrn J.t rl11 Brazi l. 

Com c fft~ito, 11 i ll Lcn-elF~ 0 autorizada pelo rcfrri<lo n. 2 é claq uolhn 
que cr Governo Ferlnal pél rl e rea lb1J· ex ,i'w·r: lJ i'Oprio , bto é, il c ·n1 o/u 
pi·oprio, 011 ~em rrquisiç:íu . 

B a 'l ~. lôr o a;·l. fj O piu-a. r] ne ' e veJa qur , dos qnatro casoo; de int crven-
•.:ão, s(J em um ~l' r•xig:r ?.. rrqui 'i•:ão: - o dr n. '3 . 

Pcl:i intcr r rctaç:í o que "'' te m darlo ao n. 2. a Jll'rturLaçã.o ela orrlcm 
constitu cional elo,, Estados, o YiCi iUJJC' nto, a adulte raç~ ,, elos princípi os re]m-
1lli ca no~ . n múo r xcr cicio <ln;; Ll:-:titniç.õrs polili ca s rl0s Estados pelo;; seu;; 
orgãos lf\f! ili mos. !'áo on t rn:: tan tos motivos su ffi ei''lltes para autm-izar a 
'i ntl'n en (<ín fcllPrn l nos nc~:n c i o s pccnliares el os E .-tacltv, "para manter a 
l'órma repuhl icana fcikr it li vn··. 

Ma, _ n .i niz unicn r rxdn::i \'o pa r a conhece r ela cxi stcncia de qualqu nr 
dess()S motivos - c dr ml!Hn;; oul r os que se enqu <t.dram na vaga c inde-
finida. co mprclJC nsfl o rhda. cn-nni'amcnte ao citado n. 2 - é o JHOprio 
Governo Fcrl c!'al , isto é, o propr io pocl rr intcncntor. 
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E como essa intervenção autorizada pelo referido n. 2 é elas que reali-
zam ex jure p1·opr·io do Governo Federal, segue-se que tal interpretação 
elo artigo constitucional armar'á o Governo Fderal em um formiclavel poder 
discreoionario, que será uma ameaça permanente contra a autonomia elos 
Estad-os. 

Entretanto, essa perig.osa exegese tem sido a defendida c sustenladfí 
pelos nossos políticos mais aferrados ao particularismo estadual, isto é, 
pelos que se dizem mais radicalmente anti-intervencionistas. 

São elles, porém, os que pretendem abrir a mai-s la.rga porta ao arbítrio 
do poder céntral, alargando indefinidamente os casos ele intervenção de 
motu proprio e transformando assim a menos intervencionista elas Consti-
tuições feClcraes em uma das !que mais amplamente autorizam a inter-
vencão! 

O Relator deste parecer affirmou em outra occasião (Docnmcntos Par-
bamcntaJ·cs, intervenção nos Estados, vol. 5, pa.g. '1'97 ) que, das Constitui-
ções vigentes nos diversos pa.izes organizados sob a fórma federativa, a 
allemã era a que mais se approxivama da: nossa. 

Com effcito, o art. 76, segunda parte, ela dita ·Constituição, dispõe que: 
"Os conflictos constitucionaes que occorrerem nos Estados da Confe-

deração, para cüj a solução não tenha estabelecido a Constituição autoridade 
competente, serão amigavelmente resolvidos pelo Conselho Federal, a 
pedido de uma elas partes, e si isto não bastar, a soluçiio provar-se-ha por-
uma lel do lmperio. " 

:Commcntanclo esse artigo em sua obra classica sobre o '·Direito Publiw 
do lmperio Allemão ", disse o professor LaJ)ancl 'que "os conflictos consti-
tucionaes, a .que o dito artigo se refere, autorizam a intervencão, mas soh 
uma condição imprescindível: que ella tenha sido requi sitada por uma 
elas partes em conflicto. ü Governo Federal só póde intervir ex jure wo-
1J1'io nos Estados particulares, quando estes não cumprem os seus deveres 
[cderacs, ou então em um mesmo Estado muitos pretendentes di sputarem 
o throno. 

No caso, porém, ·em que o conflicto constitucional não interessar as 
relações do Estado IMrticular com ·O Impcrio e permanecer como um negocio 
inferno d-esse Estado, o Imperio não é competente para tomar conhecimento 
do conflicto - sa[vo se fôr rcl]uisitaâa a sua inte1·venção 1!01' nma das 
partes e·m con.fl'iclo. 

Primeirainente, tenta-se a conciliação amigavel por intcrmcclio dCi· 
JJundesrah (Conselho .Federal) ; se essa tentativa fôr ine.fi'i caz ou não der 
resultado, a solução será então por via ele legislaçáo do Imperio, Jsto é,. 
por lei votada com o concurso do Bundes1·ath e do B.eichstaa. ·Essa l ei deve 
declarar o -di1·eito existente no Estri.clo, e este direito está a:; vezes indicado 
tão claramente na logislaçã.o elo Estado, que basta ao Poder Legislativo 
elo Iml)erio si,mJllcsmente applical-o; outras vezes a soittção do conflict o 

· s·e realiza por m eio el e uma m?clificação da Constituiçfw elo Estado par-
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ticular, ou declaração de não estar em vigor, ou não se applicar ao casa 
·occorrente o qireito constitucional elo Estado em questão. A faculdade, 
accrescenta Lahancl, que o art. 2 ela Constituição dá ás leis do Imperio, de-
preeminencia sobre as dos Estados, applica-se igualmente a qua.l•quer lei 
do Imperio, votada sobre a base do referido art. 76, s-egunda parte, isto é, 
a .qualquer lei federal modificando o que tiver sido, até á data da respectiva 
publicação, o direito publico de um Estado-membro. 

Os poderes do Imperio, quando decidem por via de l ei os conflic.tos 
constitucionaes elos Estados particulares, não estão adstrictos a motivos· 

· .i uridicos e .a c.onsideracões jurídicas, mas agem livremente, como fôr mais 
conveniente aos interesses políticos. 

A decisão está dentro da orbita elos actos cHscrecionarios, que todos os 
poderes 1eem, qualquer ·que seja a respectiva limitação escripta. 

- O systema creado pela •Constituiçüo Brazilcira é quasi identico, quanto 
ao instituto da intervenção, ao da Constituição Federal Allemã. 

Os conflictos constitucionaes occorrentes nos Estados, se não interessam 
as relações dos mesmo com a União c J)ermanecerem como hcgocio interno 
dolles, devem ser resolvidos pelos seus proprios poderes politicos, salvo se 
qualquer dos poderes locaes em conflicto requis-itar a intervenção federal, 
"para restabelecer a ordem o tranquilliclalle" no Es·tado em que a dita 
ordem estiver perturbada (art. 6", n. 3) . 

A perturbação tanto póde ser ela ordem material, como ela ordem con-
stitucional, jurídica ou legal, pois a ConstHuição não faz clistincção, nem 
restringe, sendo que a ordem mateTial póde existir muitas vezes - man-
tida -pela força, pelo terror, ou pela ameaça de violencia - em um am-
biente de desordem juridi'Ca, ou em um meio onde reine o despoti smo ou 
onde se tenha subvertido, adulterado, corrompido ou viciado a ordem 
constitucional. 

Em qualquer desses casos, o Governo Federal poderá intervir nos Esta-
dos, guardada, porém, a imprescindivel clausula da requisição de qua.liquer 

"'uos poderes looaes em conflicto, ou ameaçado pela sedição, desordem ma-
terial, ou tentativas revolucionarias. Intervindo na fórma solicitada, o Go-
verno Federal, conforme · fôr o caso, ou · applicará aos fa ctos occorrentes 
o direito interno já existente no Estado perturbado, ou - se o caso não 
tiver sido previsto na Legislação interna elo dito Esta.do, ou esta lhe fôr 
inapplicavel, ou violar principio da Constituição, leis c tratados federaes, 
- o Governo Federal supprirá, por v ia de lei, a omissão existente no 
rlireilo publico interno elo Estado em questão, ou o modificará como fôr 
neccssario para a solução do conflicto entre os poderes locaes. 

Esta lei federal suppletiva, on modificativa elo direito publico interno' 
rlo Estado em que se tiver realizado a intervenção, - lei essencialmente 
poljtica, porque cohtém a solnção ele um conflicto entre poderes políticos 

•c sobre objecto político - está. como diz Labancl , clentró na orbita d-os actos 
discrrcionariüs do Poder Legislativo Fedcr::tl, que ao votal-a, não está: 
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adstricto a mot.ivos jurídicos, nem a COIBiclcrações judiciarias, c si m póde 
proceder livremente, como 1'61: mais conveniente aos interesses J)üliticos. 

Tal lei escapa. ü apreciação do Poder Jucliciario e, para cumpril-o o 
Executivo Federal intCTvirú cx-jw·e lJI'Olirio militarmente no Estad-o rcl!al-
citrante, se tanto fôr neccssario, ~1os termos do n. 4, do art. 6°. 

E' evidente que este 11. ±< autorizando o Governo Federal a int ervir 
"para assegurar a exocnçiio das leis f'ccl emes", não pócl e r eferir-se sinüo 
ús leis polilicas supramcncionadas, porque, quanto ás ou tras leis fedcracs 
.- as de direito substantivo c as flllC o Congresso Nacional decreta no uso 
de sua competcncia normal, - o rem cclio para garantir a sua execução, 
quando sejam violadas pelas jus tiças elos E~taclos, é o l'ecu1'so cxtraa·di-
nario para o Supremo Tribunal fed er al, nos termos elo a rt. 59, § I , lettras 
a e b da Co nstitLrição Federal , c nüo a intervenção política ele que 1Tata 
o art. 6". 

Em toda Federação ha dous modos ele int c•rvenção elo poder central 
uas unidades federativa~. Para clistinguil-os, o Helator deste parecer citou, 
c•.m outra occasião, palavras elo professor argentino Montes lle Oca, que vale 
a 11ena de transcrrYcr agora. 

"A intervenção no se ntido mais amplo ela palavra pó ele revestir duas 
modalidades üiffer cntes. Uma. é a intervenção ·que podcr.iamos chamar 
jLóriclica, e que se produz constant emente, em todos os momentos. Seu fim 
é sal v aguarela r as prerogal:i v as, ou faculdades in di vidnacs, que formam ~• 

persGnaliclacle civil elos associados, e é exercida p·clo P.oclor Jucliciario, a o 
resolver os litígios cÍ11 que se controvertcm os direitos r eco nhecidos na l ei 
funclam en!al. .-\ outr·a é a intervenção que podería mos chamar poWica, 
o que se Pxercita sómente e m circumstancias anormacs, nos casos previstos 
pelo art. 6. o" 

A no ssa Constituição cli svoz oobrc a intenençiío pol'il'ica sómcntc n o 
capitulo prclimina.r, em qu e tra·la ela "organização federal". A intervençã o 
j'Lwidica, permanente e continua, csencial no federalismo, essa é a do Poder 
J ucliciari·o, a que a Constituição se refere e:;pccialmcnte pa secção tcrce~ra. 
c1 o titulo primeiro. 

Do que até aqui temo~ r esumido, poderemos concluir quo facil e sim-
ples é a inl erpr-c.ta~ão elo art. 6" ela noss·a Co nstituiç.ão, o que só a paixão 
política, os interes~es cl.os .agrupament os políticos nos Estados, c- digamol- D 
sem rebuc:os - ·o sup crl'ic'ialiss imo conh ecimento d·o nosso direito publico 
int erno por parte rlc muilos elos qu e teem influiclo até h oj e no Governo cln. 
Nac:,ão, te1;m transformado a simplicicla.clc c clareza claquclle texto em um 
enigma calJali s lico ou dccln.lo myslcrioso, ele que alguns se afastam com 
sup er sticiosa clcsconfianc:a e de q11e outros se teem aproveitado para aco-
bertar as mais clarnoro,as o desabusadas investidas contra as liberdades 
e os direitos do povo. 

Em um rcgim en fodrml niío sr pócle conclemna.r o principio ela inter-
venção, poi s CJliC c,-te prin cipio é precisamente o traço vinculativo entre g 
Estado Federal , orgão central que-. personifica a Nação, c as a utarchias 
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locacs ele que s·c CW11lJÕl': J:>tatlo;:, ou Províncias federa c:; . i'íiuguem se 
pót.!c dizer an!i-intervenciuni~!a, desde ·que se diga federa lista, porque a 
intcrveuçiio é o unico meio coercitivo contra os Estarias particulnres, que 
attcnlcm contra a llnião, ou Yiolem os s·eus deveres fcclcrac3, ou se tornem 
JH'Csa ela anarchia interna. 

O que se eleve fazer é guardar a mais rigorosa obscrv•ancia elo texto 
constitucional relativo ao iust-ituto da intervenção, s·empre {JUC se tornar 
neccssario applic·al-a; mas, lançar contra ella a prév·ia c geral comlemnação, 
vale tanto quanto vr·escrcvel-a do direito .federal, apagal-a virtualmente do 
corpo da Comtitnição, ou - o que é o mesmo - violar esta poT consciente 
omi:;são c fal:;car o rcgimc.n federativo. 

Do texto do art. 'Õ0 resulta in.cqu·ivocamente que, dos quatro casos em 
que 'c autoriza a intervençii.o federal nos Estados, tres attri lmem a facul-
dn clc interventora ao Poder Exccu li v o, ex jure proprio: o J, o :2 c o 4. 

Em um só caso - o do numero 3 - a faculdade interventora não 
se exerce de molu prop1·io, mas sim exige como condição inclispcnsavcl c 

· prévi·a requisição dos govcmos estacluaes. 
I'\aquell es Ires primeiros casos, a competencia elo Poder Executivo para 

clc•creta r a inl c rvcnção resulta da. p ropria natur.eza dos f•actos. •que consti-
tuem o objc.ctivo desta. ·Com cUeito, rcpellir uma invasão estrangeira, ou 
de um Estado em outro, (n. '1) : constTang·er os Estados no cumprirneni•J 
rlos "c us dPvcrcs :t'eclera.tvos pa·ra com a União, reprimindo c prevenindo 
qu:üqucr ameaca de secccssão (n. 2) ; assegurar a. execução da s leis c sen-
tenças Jedera.es (n. 4) ; - to dos esses objcctivos exigem uma arção 'immc-
rli:Lta, rapida. r cfficaz do Governo Federal, que deve a.cúclir logo, c com 
a força nece:;saria, para remover os perigos ela invasão, ou ela seccessão, 
c para. tornar e.ff rctivas nos Estdos -a s del iberações elos Poderes Legislativ" 
e JLieliciario da União. Ora, o Pod·er Executivo é o que, pela na! tucz.a de 
"':as Jnncçõcs, dispõe ela forç·a Jcclcr:ü permanente c, portR nto, csl<i mnnidn 
dos meios ncccs:w rios para alcançar os fins ela intervenc:iío, nus tros casos 
supra mcncion Rrlos. 

nrsta e.\aminar o caso n. :l, que É' o unico em rJt ic ::c <"~\ip: c, pela pro-
pi·:a lettra expressa do texto a rcq uisir,ão prévia, para qnc se j ustifiCJlW 
a inte rvenção federal. 

E:<:'C ca~o é o que co mprrhendc a hypothc~c da " violc.ncia domestica", 
elo que falla n. Cons·t'it. uiciio Americana, ou a da "sulllcvación o tr:wstorno 
intc.riur", de que trata a Constit nição ·:\Iex ica.na, ou da "pc-rtnrhation intc -
rit'u rr ,. a. qnc scrcfere a ,Constitnir,ão Snissa, .ou de srrlición da ·Consti-
tuiçii o1 Argentina . 

As dua.s prim eiras exigem, para .que a União po;;sa intcrl'ir em 1JTO-

lr•cçüo elos Estarlos, que essa pro lc.cciío tenha siclo solicitada pela Lr.gisla.-
tura do Estado, ou por 'eu Exccntivo, si aqnella não estivPr reunida; a 
terceira. manda. qnc o Governo elo Ca ntão, no ca;;o ele clcsorrlcm int.erna, 
rlô av iso a.o Govcmo Federal, afim ele que estcpossa. tomat· as providencias 
nocesstrias, ou - se as JJl'OVirlcnci:ts não forem ele sua co mpPtrncia - con-
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vocar a Assembléa Federal, lJOdendo, entrelanto, a autoridade competente 
do Governo Federal intervir independente de requisição · cantonal, sem]u'e 
que o exigir a segurança da Suissa. 

A Constituição Argentina autoriza todas· as intervenções ex-jure propria 
e só para um caso exige a requisição: o ·em que a intervenção tenha por 
.fim proteger -as autoridades constituídas, para se manterem no Governo, 
ou nelle serem re·postas; se tiverem sido depostas por sedição. 

A Constituição Brazileira comprehende nesse numero 3, todos os casos 
de perturbação interna, quer seja da ordem constitucional, quer da ordem 
màterial - e para todos exigiu a ]Jrévia re·quisição dos governos dos Esta-
dos. Ora, se houver duvida sobre. quaes sejam· os orgãos legítimos dos go" 
vernos dos Estados, é evidente que o Poder Feder.al não póde resolver o 
'conflicto interno, ou orientar juridicamente a sua act;ãQ interventora, sem 
decidir preliminarmente qual é o orgão l egitimo elo Governo elo Estado. 
Portanto, si o caso estadual fôr o ele conflicto entre os poderes organicos 
locaes, qualquer clellcs pó de solicitar a intervenção federal; - se f{)r o 
ele duplicata ele algum dos orgãos elos poderes, como não é possível saber 
p1·éviam.ente -qual é o orgão legitimo, qualquer elos que se atlrilmmn a legi-
timid.ade poderá solicitwr a intervenção; - si o caso fôr de uma simples 
sublevação contra às autoridades constituirias, a essa compete requisitar 
a intervenção. 

A competencia para íntervir, nesses clifferentes casos do numero 3, 
pertence cumulativamente ao Poder Lgislativo e ao Executivo da União, 
conforme a natureza dõs factos de .que sf:l originar a necessidade ele inter-
vir. Si a perturbação intema decorre, ou envolve questões sobre a legiti-
midade elos orgãos dos l)Od.eres locaes dos Estad.os, - como as duplicatas 
do orgã.o legislativo, ou executivo estadual ; ou se a dita pertmbação provém 
de couflicto entre poderes legitimas elos Estados, sem solução elo apparelho 
institucional destes, ameaçador da paz interna e compromettedor da segu-
rança publica - a competencia para intervir é privativa' elo Congresso 
r~ aciõnal. 

Si a p·erturhação interna é sómentc a. da ordem material, como as sedi-
ções, as sublevações contra as autoridades constituirias, sem envolver qual-
quer questão relativa á legitimidade elos orgãos dos poderes locaes - então 
a competencia para intervir, em virtude da requisição, é privativa elo Poder 
Executivo da União. 

Essa. interpretação já é pacifica na jurisprudencia parlamentar c é a 
que está assenta.da, ha muito tempo, nos Estados Unidos e ua Repnblica 
Argentina, cuj:ts instituições, em suas linhas geraes, serviram .de modelo 

lis nossas. · 
Expostos assim os principias, passemos a examinar o caso, que o pro-

jecto elo illustrc Deputado Sr. Joaquim Pires submette ao exame do Con-
gresso N acionai. 

O dever desta Commissã.o, no estudo rios projectos que lhe são distri -
buídos, é dizer sobre a constitucionalidade e conveniencia elos mesmos, 
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·sendo que, sob esse primeiro aspecto, os parcce·rcs conterm nma vercladcir.a 
preliminar, ele cnja solução cle-penàe a necessidade ou nã.o do exame ela ma-
teria, soL o ponto ele vista elo segundo aspecto . 

O projecfo elo digno Deputado piauhyense é perfeitamente constitucio-
nal, pois qu e attrilme ao Congresso Nacional a competencia - que lhe ó 
]Jl'ivativa - ele decidir a questão essencialmente politica da lcgitimiLl.aflC 
flos orgil os lrgislativo e· executivo ele um dos Estados da União. 

Quanto ao merecimento sLtb ~tancial ela questão, o primeiro elcmc1 1hf 
a exa minar consiste em saber si é, ou não, condusiva, final e definitiva 
a sentença do Supremo Tribunal Federal, proferida no accórclam n. 4. 0•14, 
de 2± tlc junho ele '1916, que concedeu habeas-.cm·1ms a.o Dr. Euripccles 
·Clem cnti no de .'\guiar, Commanclantc Gervasio Pires Sampaio e mais treze 
Duf ros ciclaclã.os, "afim de que continuassem . a exerc·er, em toda a sua 
plenitude, as fnncçõcs attribuiclas J)ela Constituição elo Estado elo Piauhy 
á sua Camara Legi·slativa, - prohibiclo toclo e ·qualquer constrangimento 
ú liberdade in dividual dos ditos impctrant.es, que possa obstar ao eúrcicio 
<:lo mandato em qu·e se acham legalmente investidos". 

Os termos do accórdão são os seguintes : 
" :\. ±.011-i:- Vistos, expostos, r elatados e cliscuticloo estes autos em que 

•o acl r og:allo JJr. João Chrysostomo ela l\ocha· Cabral recruer uma ordem. Lle 
.habea...,-corpus preventivo em favor elo Dr. Emipedes Clementino de Aguiar, 
Commanclante Gervasio Pires Sampaio, ·Coronel 'f.l10maz f\ cbello ele Oli-
veira, Coronel Haymundo Antonio ele Fari a, Dr. Antonio ela Costa Aranjo 
~Fi lh o , Dr. Fernando de Oliveira ~Ia t'ques, Coronel Benedicto José do Rego . 
Filho, Padre Luiz Gonzaga de So uz1L, Coronel Constancio ele Carvalho c 
Souza, Coronel _.\ntonio Raym unclo Machado, Dr. Nestor Véras, Dr. Si rn-
plicio ele Souza Mendes, Dr. José Firmino Paz, Dr. ~Ianoel Sotero Vaz üa. 
Sil l' r!nt e Dr. Antonio Ribeiro Gonçalves, alleganclo que os pacientes, tendo 
::;iclo eleitos, di plomados, com exccpçã.o do ultimo, e tod os reconl! eciüos 
Dcputa<.los á Cnmara Legislativa elo Eslado em sessões prcparatorias reali-
zadas 110 eclificio proprio, em dia c hora marcados pelo Hegimcnto e com 

· o numero legal - metade ·C mais um dos se us membros, nos termos do 
a rt . 1", comllin ado com o art. 2•3 elo mesmo 1\egimen to, tccm razões fun-
dadas para r ecriar que o Governador elo Es·tado, ·que, no intuito ele asse-
gurar u reconhecimento e posse elo seu successor - can didato não clrito 
- conseguira que 10 candidatos diplomados, seus correligionarios polí ticos, 
.se t·enni,;scm c, embora em minoria, pr'oceclessem illegalmcntc {r verifica-., 
·~ão ele poderes, excluindo cinco elos pacientes, obste por meio ele violen-
cias, para as quaes se apresta, a :que continuem os mesmos pacientes no 
,exerci cio regLllar elas funcções em que se acham lega1mente investi elos; 
proposta c não vencida a preliminar de se não tomar conhecimento elo 
l)ecliclo por se r orginari o, visto occorrer na especic a hypothese prevista 
na ulti.ma parte elo art. 23 ela lei n. 22 1, ele 1894 :. c 



22 

Consiuerando que a autonomia conferida aos Estados pela Constituiçã rF 
F cllcral fJ foi para que se reg!' ssrm pela •Constituição e l eis .que a acloptas-
sc m, r -espeitados os principios con stitucional':; ela União (art. 63) ; 

Considerando .qu e seria absurdo entender-se satisfeita essa clausula 
conclicio~tarlora da autonomia estadual com a só decretação pelo Estado de 
uma Constituição e leis cujos textos fossem, conforme aos principias consti-
1ucionaes ela União, ficando livre aos seus poderes constituiclos eumprirem, 
ou não, a Constituição e leis decretadas c violarem a seu talante c smn 
possibilidade i!e ·conectivo a~ g:arantias outorgadas pela Cons titu:i ção Nacio-
nal ao povo dos Estados; 

Considerando que um a cl rssa,; garantias - a fund am ental no regirnen 
politico qn c estab elecemos - e a ele e:;colhcr ellc livremente o se u Governo, 
apurad a a r,:colha pel a au toridade compctent.c c sc.gunclo narinas prees- -
tabcl r.cidas em leis conforme~ aos p1·incipios constitucion aes ela União; 

Considerando que, dada em um Estado a violação dessa ga rant ia essen-
cial ao rcgimcn, não é só direito , é imprescriptivcl dever do,; poderes 
J'r.•üera.cs intervirem para rcs labcleccl-a c com ella o i.mpe1•io ela Consti--
tuiçii.o Nacional: 

Considerando que essa interv enção com];cto Mrucllc elos trcs poderes. 
f ecl cr acs - Legislativo, Executivo ou Judiciario, que, dentro elos limites clC' 
SLlaS attribuições constitucionaes e de suas u sua es Juncçõ·es, i'ôr provocacl ()o 
a conhecer do acto violador c nmp ar ar o direito violado, ou sómcnte amea-
~aclo de violação illegal; -

•Considerando qu e, sem sah i r ela orbita ele suas funcçõ es orclinarias, 
aÍ1s tcndo- se de entrar no conhecimento ele quc sfõ cs propriamente politicas, 
sem clcsnaturar o instituto elo habeas-cm·1ms, protegendo ap enas a liherclacle 
individual, o Poder J ucliciario tem, por meio deste r ecurso, em mw1erosas 
decisõ-es que a jurisprudencia r egi stra, assegurado importantes direito~ 

politicos contra as violencias c abu sos ele poder elos Govrrnos Federal C' 

dos Estados; 
.considerando .que para julgar a cspccic elos autos nilo é necessario aQ> 

Tribunal entrar no exame elas elei ções elo Estado elo Piauhy, apumr votos 
c r econhecer Deputados, o qu e é da compctcncia exclusiva ela resp ectiva 
Camara Lep;i slaliva., mas apenas r esolver uma questão legal, qual a ele 
saber si a autoriclacl·e, que n cs'c Es tado ]Hocccl en a esses actos, tinh a poder 
lrgal para fazel-o ; 

Considerando que ela prova do s autos se verifi ca qne, diplomado;; pela 
mesm o Junta Apuradora 2·4 -cancliclatos, os mai s votados para membros ela 
Camara Legislativa do Es1aflo , ]Wr occasiiío ele se reunirem para a vcrifica-
~iío elos resprctivos poderes se fraccionaram em dons grupos - um, o elo s. 
.pacientes, composto ele ·13 mcmhros soh a presiclencia do 2• Secretario ela 
Camara <tntcrior, c qne fôra recleilo, e outro de tO sob a prcsiclencia elO> 
Presidente da mesma í:am:na , ta mb cm recleHo, ·e procederam ambos á 
verificação de poderes, mas 
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Gonsidc:r.ando crue, sc·g·lmdo di spõe o artigo 1" elo Regulamento Internl) 
d<J. Camara Lcgisléltiva elo Piaully, a Calilara só 1Joderâ delib erar com a pre-
sença de 'Jnetadc e nuâs um dos se ns •Jncmb'l·os, pelo meuos sem exceptuar 
as deliberações tomadas nas sessões pl'Clparatorias sobre verificação ele 
poderes, para as ·quaes exige no a rL 23 nzm'le'l'O legal, qne não pó ele assim 
ser si não o de meta cle c mais um, a que sG refere o art. t"; 

Consicleranüo que, mssas condi<:õcs, só uma í'racção ele diplomados 
, - a representada pelos pacientes - é que deliberou validamente sobre os 
actos ele ve ri fica ção de .poderes, porquf' foi a rrue se reunia em numero 
legal e sob a [He,;i dencia elo :2" ·Secretario, o compeiente na falta elo Presi-
drntc, elo Vice-Presidente c Jn ·Sccrciar io, nos termos elo § 1" do art. 15 
do Hcgimento; c, r>ortanto, só s,r podem considerar legalmente investidos 
na qualidade el e memhros ela Camara Legislativa elo Estado os por essR 
frac~?ão reconhecidos taes c qu e foram todos os diplomados, com excepçãQ 
de nm apenas; e assim 

Considerando ·que no Estado elo Pia11hy não ha duplicata ele Camaras 
leg·islativas, mas uma só C amara - a que so constituiu r egularmente, po1· 
ter tido os ·poclc!'cs ele s-eus membros verificados pela autoTiclaclc comp e-
tente - os diplomados r eunidos em numero l egal; 

Consiclcrall elo, pois, que, sendo licruielo o direito elos pacientes ao exer-
ctcio elas funcções de Dcl)utaclo á {~ amara Legislativa elo Estado no período 
de J\J'W a l91D c para o qual pedem garantias á liberdade inclivicl.ual ele 
qLtc precisam, illegal .por consrguintc é o constrangimento ele que com fun-
cl!1das razões se arreceiam ; 

O SLlpremo Tribunal Feclrral concede a ordem impetrada., afim ele 
qLlC os pacientes possam continuar a exercer, em toela a sua plenitude, as 
funcções attribuidas pela ·Constituição do Estado elo Piauhy á sua Camara 
Leg·islativa, lHOh!bldo qualquer constrangimento á liberdade individual elos· 
p::teienies que possá. ol) star o cxrrcicio elo manclftto em que se acham legal-
mente 'investidos. Custas ex-causa. 

,s upremo TrillUnal Fecl eral, ?4. de junho ele '1916. 
G. 1Yatal, Hcl ator drsig:narlo para o accórclam, vencido na preliminar~ 

n i\o conhecia do pc r: ·irlo, como orig·innrio, mas conheceria como recurso, 
vi:< to constar elos autos. rm fórma HlJthentica a sentença elo juiz ele '1" instan-
cia denegando a ordem r1 c habeas-corpus pedida em favor dos paclentes e 0> 

ter mo de interposição elo recurso para este Tribunal." 
•O pc·clirlo de que se origlnon a mencionada ordem ele habea.s -cm·pus fot 

directamcnte J'cHo ao Supremo Trihunal Federal, que a concedeu origina-
riamente, por jnlgar haver immincntr perigo ele consummar-se a violencia, 
.nn trs rlc outro tribunal ou juiz porlcr tomar conhecimento ela especie em: 
p·rimeira instancia (art. 23 ela lei n. 22 1, ele 18D4) . 

Entrct~nto. clias antr<. isto é, a :i ou 4, de junho anterior, !reze ·elos 
mc·smos impetrantes tinham recruerirlo ignal rcmelli o de habeas-cOT1JUS 
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:ao Juiz Federal da Secção do Piauhy e este magistrado o tinha denegauo 
a sete elos pacientes por estarem clles com os respectivos diplomas con-
testados - o que lh tornava incerto e ilHquiclo o direito á funcçãõ, - c 
aos restant es, por não haver razões Iunclaclas elo receio d e coacção, ele que 
·se diziam ameaçado s: 

Foram os s·eguintes os termos ela scntent:a, segundo telcgramma publi-
·.Cado 1fO Paiz, de 5 de junho: 

"Consid.cral!(lo ele m eritis, que só se deve conceder habeas-corpus impe-
lrado }Jara exercer o paciente um dctrrminadoe direito, quando r.stc direito, 
<esCO.JJO ou fim, é liquido c ce rto; q11 e havend o sobre clle uma contenda ou 
ceontcstação, eleve o poder comp-c!eutc resolver primeiro a ques tão; que o 
Jwbcas-corpu.s tem por funcção protcgr.:1· a lihcrclaclc individual, e não 
-sólvcr liligios snsci taclos acerca 1l e ont ros clircilos (accórclam elo Supremo 
Tribunal Federal rle :311 ele clozemhro de J\) 13, na n evista de Direito, volume 
28, paginas 464 e 465) ; 

Co nsid,'rando fJ til', cfl'ecti vamcn te, o cl o cu mcn to d g flulhas 17. prova 
que os impe tr antes foram diplomados Deputados á Camara Leg·islativa 
·dest-e Estado; 

Considerando, porém, que o diploma não sendo sinão o resultante ele 
_poder verificador ( a cMd am elo Sup remo Tribunal Federal, n. 3 .·180, ele 
·2.0 de maio el e Í\)1:2, O. R clly, \lnnual da J nri sprudenci a Federal, pagina 
'Il. 160) ; 

Consitll'l'antlo fJll C os cl oc nmcnlos de folhas :JS a -í.-8 demonstram que os 
d iplomas elos impelrantes Constancio el e Carvalho e Souza, A.ntonio Ray-
...munclo \Iachaclo, Benedicto José elo Rego Filho, Dr. Si mplici o rle So uza 
.Mendes, Dr. Josó Firmino Paz e D1·. \[anocl Sotero Vaz ela Silveira, for am 
--contesta dos 11or .José Dias e Souza, .Jnvencio A.lv cs el e Carva.llto, Angelo 
Agnello Franco, de Sampaio, Dr. J ooo Virgilio dos Santos, Raymunclo ele · 
··Oliveira Lop es Neves, 'i\Ianoel Emygdio Pereira da Rocha, João da Cruz 
11Ionl:ciro, semlo es tes afinal havid os con~o reconhecidos em lagar daquell es ; 

Co nsi derando qn c, csl.abcleciela assim a controversia sohrc a legitimi-
dade elo man (lato clcctivo clac]nellcs impel.ran l.cs, noo se lhes pócle concorler 
.:lwbcas-corpu:; para. o li vre exerclcin elo alludido manda.to, 11orque nos casos 
<em que o Supremo Tribunal Federal tem concedido a ordem de habeas-
-cm·pns, e;;lando c:.pparentemente em carp;o J1llhli co, o fun rla mento unico das 
-;: uas rlecis.ões tem eonsistido em ser liquida e incontroversa a situar::ão 
juriclica dos pacientes, c assim o que se tinha em vista era juslamcntc 
·garantir o di reito el e locomoçiío, librrcladc de cnlrar e sahir do edifício 
e m qu e a ftmcr::fl.o Jllthlica. dr.via se r rxercirla (accórclam elo Supremo Tri -· 
1m nal Feclcr a.J, n. 2 ./ .H, ele 'LO ele. abril ele HH5, in Dim·io Offici({(l de 25 de 
-fõetemhro ele HHG, pag. 10'.'1 61) ; 

Considerando, por outro lado, que as in formações prestadas pelo ExnvJ. 
'Sr. Dl'. Governador ~lo Estar1n, a quem ~c attrilmc a ameaça cl (' rnac(:ão, 

,,eonstal:am cru-c os onlros impetranlrc., Capitft.o Antonio da Costa Araujo Filho, 
·!Dr. Euriperlcs ClemenHno de Aguiar, Dr. Fernando de Oliveira Mal'flll ~.1 , 
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Coronel Thomaz Rchcllo de Oliveira Castro, Capitão do Fragata Gervnsio 
Pires Sampaio e Dr. Nestor Gomes Véi·as, são rea lmente Deputacl •·; reco-
nhecidos pelo poder e.ompetenle, assegurando a mesma autorida rk rrue 
podem ·ellcs exerce-r livremente o seu mandato perante a Mesa qub reputa 
legal, não creando o mesmo nenhum emba.raço ás reuniões que torlo 1 os 
impetrantes te '3m reali zado diariamente no edifício ela Camara Leg'~1ativa, 
sendo, portanto, infundadas ·as allegaclas ameaças de coacção; 

·Considerando qu e, mereccnclo fé official, cmquanto não se provar o 
contrario, a informação do Governador ele um Estado, negando a coacção, 
c.uj·a autoria lhe é altribt.üda, não pódc ser concedido o habeas-corp ll s im-
petrado (accÓI'd am elo ·Supremo Tribunal Frdcra.l, n. 3.385, de 2·2 ele julho 
de ·1913 in Diario Of'{icial de ·19 ele fevereiw de '1 914:, pagina 2.447 ) ; 

C()nsiderando, fií1almente, .que o haJbeas-corpus JHCventivo só é con-
cedido quando o impetrante apresenta r·azões fundadas para temer c veri-
ficado-s-e no seu ]Jroc-~:•sso . que não ha razão .fundada do receio allegarlo 
(accórdão do Supremo Tribunal Federal n. 2 .037, de 5 ele janeiro ele '1 910-, 
in Dim·io 0/IiC"ial de H ele março ele '1 914, pagina 3 . 380•), denego o habeas-
co1·pus prevent-ivo aos iJ11petrantes Constancio de Carvalho e Souza, Anlonio 
Raymundo i\lachaclo, Benedicto José do Rego Filho, Dr. Simplicio clc' So uza 
Mendes, Padre Luiz Gonzag-a de Souza, Dr. José Firmino Paz c D1·. :\Ianocl 
Sotero Vaz da Sil veira, por não ser liquido, certo c incontestado o direito 
pue pretendem exercer, e aos demais impetrantes por não h ave r razõt•s fun-
dadas do receio de coacçi.i.o de que se dizem ·ameaçados." 

Nos ultimos dias de maio, proximo passado, as duas facções linham 
impetrado ordem de habeas-co1·pus ·ao SuJHelllo Tribu·nal Federal , mas rste 
não tomou conhecimento dos pedidos, pelo fundamento ele serem amhos 
nriginm·ios e não s·c achar-em nos casos elo art. 23 da lei citada n. 221, 
de 1-894. 

O Relator deste p-arecer tem sido, em todos os incidentes parlamentares, 
nos oerua:es, porventura , se rcnha d·iscuticlo a alta ·e soberana fun cçiio elo 
SupremÕ Tri·bunal F-ederal no systcma ele nossas instituições políticas, uma 
voz dcsautorizacla, mas constante e convict-a, sempre ·em defeza da:; Jll'ero-
g:ativas claquelle orgão judiciario por excrllcncia, que os pulJlicista,; ameri -
canos consideram como "a voz viva da Constituição ". 

Entretanto, não se sente o mesmo Relator impedido ele, cumprindo os 
rlcveres de seu nnnclat·o, assignalar que o Supremo Trili :mal Federal "tem 
realizado, na clcfcza elos direitos J)Oliticos, nma verdaclriJ'a nr,rcha. a~ce n

cional " na .phra~e elo intellig:entc constitucionalista Dr. Lcvi Carneiro, -
oscripta precisamente no parecer com que justificou o hábeas-corpus em 
questão para os citados políticos do E,;taclo elo Pi auhy. (Vide Jonwl elo 
Comme1·C"io, de 23 ele junho de 1916.) 

l3rm ~a hrmn,; rrnc "[l Stl prema ·Côrte ·cahc ás vezes re solver qucstõc~, 
tJUC, suppo:;to jurídicas na Jórma, >'ào politicas na s: Jh . .;tancia c actnam 
profunclamenl e 'ohrc n c~trnctura elas no.ssas insl"it ;li~õrs" , c q:Jl', nos 
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Estado,; Unidos, "clla é cJuu:1aLla fi'c qucntcnwntc a r esolver grandes ques-
tões políticas, submcttidas ao seu conltecimen :o solJ fórmas jucliciaes ". (Pol-
lock " A. Firsl Book o( Jurisp1·udencc", pag. 335. ) 

Annul lar em especie nm acto do Poder Executivo, ou uma deliberação 
elo Legislativo, por attcntatorios ela Conslituiçã.o Fed eral, é certamente 
exercer uma J'aculclacle polHica, isto é, resolver uma questão política, no 
bom sentido desta palavra. N-essa accepção elo vocabulo, isto é, consideradas 
como polilicas todas as qucstõPs -relalivas á interpr-ctaçií.o ela Constituição 
nos se us aspectos 1Jolil'icos, - é incontestavel a competencia elo Supremo 
Tribun al Federal para conhecer ele taes questões. 

Dahi, porém, a chegar, em "marcha asce ncional " na progressiva ex ten-
são elo habeas-corpus, ao e.\tremo ele resolver por m~io clelle cj uestões 
commeUicla s pela ü onslituição, ou pela s leis, á cliscreção elos outros clous 
poderes - vae uma grande d-istancia. 

:\Iesmo -quando se possa sustentar, sem temor ele contes tação, que em 
no,so direito constituci-ona l o habr as-corpns não se restringe á garanlia ela 
l iberdade elo direito ele locomoção, ou do direito de ir e vir, mas lambem 
á garantia elos direitos a qualquer funcção política - todavia é inclispen-
saYd, no co nceito elos mais l ibrraes co mme-ntaclor,cs, CJ tt c o direito ·que o 
paciente quer exercer "seja incontestavel, liquido, não sujeito á contro-
versia, nem a litígio algum". 

Ora, na es}Jecie su1bmetticla ao exame ela Commissão, havia uma sen-
tença elo Juiz Seccional elo Estaclo elo Piauhy, recusando a,o3 mesmos JJa-
cientes a ordem por elles impetrada dias depois ao SLlpromo Tribun al e 
por este concedida, - wnclo que a dencgaçií.o elo rc. f'erirlo Juiz Secc-ional 
teve precisamente po r fundamento o facto el-e ser ince1'lo e ill'iquiclo o 
direito qu-e os impetrantes all egavam ter á funccão. 

Acima de todas as quesl ões, que pudessem ser suscitaclas na discussão 
elo caso polH!co sujeito a.o nosso estudo, uma havi a qur pairaV\1, sobre toda :> 
c deveria se r considerada corno a característica clifl'erencia.l ela -ospocie 
examinada. Esta questã.o era a seguintr: 

Havia, ou não, na cspecie em rleh a.te um caso de clua.Ji.cla clc no Governo 
elo Estmlo do Piauhy? 

l\a hypolhrsc affirmat,iva, il que " l~ o será pnramr ntc p-o!Hica, não com-
pelindo ao P.odrr Jucliciario deciclil-A . 

Esse ponto é já inteiramente pRcifico na exeg;rsr de. nossa Constilnição 
c ela _-\rn rr icana (Hare , Annolm'crl Cnn~lilul'ion o( lhe Unitcd Stalcs, paginas 
-J '28 r '2':Vz; R ny Barbosa, O D:r eil o do A ma:onas ao Acr e SC1Jlcn/1'ional, 
v oi. J, pags . 'l 62 e '16'3) . 

Qua o;; qn cr que fo ;:;;-,cm as o~Jjecções qne sr pudess-em levantar á com-
_pctencia. nnr o Supremo Tri·lmn:ll Fed,eral se attr.i!Juitl rl c. rleciclie a questã o 
da l.egHimicl acle elo orgfi o elo Poder Legislativo elo Estado elo Pia.uhy, ela 
crnal rrsn lton , como CO!Ferju cncia logi-ca, a duplicata elo orgão elo Poder 
Executivo elo clito Estado,- o certo é que o mesmo Egrep:io Trilmnal tomou 
conh rcimento do caso e o resolveu em uma ordem rlc hahNts-corpus. 
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:'ia ll:s!oria ilo Governo dos E~tados Unidos cneontram-so varias casLrS 
ilo recusa elo Poder Executi vo ao cumpri mento llc sentenças ela Supl'Cma 
Côrte, solJ o fnJlcl.am cnto ele ter esta exorJJitaclo de sua co mpctencla. En' rc 
outros, ôà.o digno., de nota os ~eguinte3 : - o cio voto üo Pr-esidente Antlré 
Ja.ck:<·OII ·à lc.i llu CongT c,;~o, reno\'a ndo o acto ela iucorpmaçào do Banco 
Nacional, acio Có'tc julgado t:on;:tituci-onal pela Suprema Cürte, nus Cd rl-
demnaclo eomo inconstitucional pl'!o rlito J>resirl-ente; - u ela su:< pen;;üo 
elo habeas-corpus pelo Pre~idcnte Lincoln, em determinados <Estados, rlc•pnis 
el a guerra da c;eccesoão, medida a:]uclla julgarla illcg:al pelo chie/ juslicc Ta-
ney, que, cutl·eütntiJ, cu ll'IC' ' OI I u sua impuil•.nci a para fazer curnprit· a ,;.' !l -

tença, qur: acRlJant rlt:' ltl'Ofnir ;- o ca; o elos imlios elo Estado da Georgia 
citado vur Coolcy:- o ca:: •) rlu cscrarn Drecl Sco tr contra o s·cu propri ct.uio 
Sanclford, em que a ;')uprerna Cor te, julgando inconstitucional e nulh uma 
lei elo CongTCO:::'O rle t8:20. qLLe proh ibiu a cscra\'icl ãrJ atl nortll do parallclo 
36·,3Ü', provocon as seguinte ,; palavms elo Pre:;idr ntc Lil lCUlll , rm su::t \l cn-. 
sagem rle ± rlc mar~o de 18\i: l: ·'A senten~a deve :;e r olniga.tnria par a as 
parte·s em causa c decid·e o ponto em litigi.o: mcJ'ecc tambcm a atlcncJw 
elos outros departamen tos elo Governo, em toll os o:; casos semelhantes. Os 
ciclaclãm dcsinf.ercssaclos, porém, elevem ·aclmitlir qne, ·si a política rlo 
Governo :;frhrc as questões vitacs, rruc interessam a :\a~ão inteira, fica irre-
vogavelmente fi xa da por uma sentença ela Snpn•ma CÔI'te, - o povo cc:<soll 
então de governar e transmitliu srus poderrs a cs;;c Tribunal eminente ." 

.Qs Pmsiclente·s Jefferson, Jackso n, Van Burcn. ·LinCtJln c outros protes-
taram. contTa a doutrina segundo a qu.al as scntençao ela Sup rema Cõrtt>, 
qtwlqu.el' que se ja o asswnpto sobre qu e versem, são a.bsolutamente con-
elu,iva::, finaes e clcfiniti\'a,; . Os partirlo;; hbtoricos, no julgamento rlessa 
queôtáo, teem mudado reciprocamente d('. prog:ramm a, suste nta ndo ora um~ , 
ora outnt opini:lo. Assim, o partido whi(!, succeclcndo ao federalista, sus-
tentava, pela voz cloquentc rlc Danei Weh:;tcr, que a Con,;tituiçã,o, creanclo 
R Suprema Côrte, lhe deu o poder de ileciclir as granrlc;; qu estões cull:iti -· 
tuci·onaf•s, e qu e, quando a Corte se pron uncia, o dc•ll atc cc:Jsa, fica Ji cpti-
daclo, nfl.o restan do aos o:.~tJ·os departam entos do Gu\'cmo ;;cnão incli n:J. r-sc 
dca.nfe do dccrrto jucliC'iaL 

Os rlt•mocrata,, porém, prla palavra ele \Yhite, Scnarlot· pelo Tene.•sc, 
cont·cst:uam aqnclla doutrina c sustentaram qu e caLla potlcr tem o diJ'eito 
ele interpretar a Crmstituiçflo no;; as:;nmptos em que c;;ta lhe att.ribna f.aenl-
dacles di screcionarias, c .que, se honver cli\·crgc.ncia ent re os poderes ~ohrc 
lnterprctação constitucional, o povo ;:crú o tribunal cap::tz rle resolver a 
questão d e~;> a clivcrgencia. "Cada nm dos rle.p:nta.rncntos elo Govemo é 
agente elo r, ovo; cada urn dclles gere os negocias tlo povo nos limites elo;; 
poderes qnc lh e silo confiados, e, quando occorre algum con fli cto relatin-
mcnte á extensão desses poderes, o propri o povo é que, pelo exercício do 
voto, põe termn ao c.onflicto. 

Vin1c e cinco annos depois, o partid o democrata, r,omcguinclo nBioria 
na Suprema Côrt c, segundo observam Barthcl emy c Chanbnm, rcn 1mcion 
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1~ doutrina consubstanciada nas citadas palavras de ""\Yhite, e passou a 
sustentar I(JUe a faculdade de interpretar definitivamente a Constituição 
era exclusiva e privativa do Poder Judiciario. 

Pelo que se tem visto entre nós e pelos exemplos que nos fornece a his-
tori.a do Governo Federal na grande Republica da ·America do Norte, parece 
que nunca se .conseguil'á f·ixar, de uma vez para sempre, a solução desse 
velho debate. 

A theoria da Constituição é que os poderes são independentes entre si, 
mas coordenados e harmonicos. Na pratica, porém, esse ideal theorico nem 
s-empre tem sido alcançado. 

Neste regimen de Poderes, só ha um meio de evitar a solução revolu-
cionaria, q.uando entre elles estalem conflictos de competencia: s1 o con-

. f.licto é entre os Pod;eres políticos e um delles se houver pronunciado, deve 
o outro estar pela solução: - por maioria de razão deve ser r ecebida esta 
regra para os casos em que a questão suscitada seja oriunda de alguma 
decisão do Poder Judiciario, porque este Poder é, realmente, aquelle a que 
a Constitu·ição attribuiu a ,funcção moderadora, ou coordenadora, como 
interprete natural de seu espírito e de sua lettra. 

l'ia relatividade elas obras humanas, só theoricamente se póde conceber 
esse equilibrio ideal entre forças estimuladas pelo seu proprio exercício e 
com a tendencia natural para se expandirem. Na pratica, a ausencia ele 
synergia dos movimentos provoca muitas vezes o desequilíbrio, que géra 
os conflictos. , 

Em tal caso, o alto senso pat.riolico dos fundadores elo regimen sem-
lHe inspirou a conducta dos Americanos, cujo methodo ele resolução de 
semelhantes conflictos 1eh1 sido "o da revisão, pela op·iiüão publica, das 
doutrinas erroneas da Suprema Côrte. O metho do é l ento mas essa lentidão 
e o penhor ele sua sr:gurança, pois qne obriga o povo a reflectir longa-
mente." 

O Congresso 1\acional, quando intervém nos Estados par.a restabelecer 
a ordem constitucional, não -está ads:lricto ás leis internas destes, a motivos 
jurídicos, ·'Ou a cons·iderações jurídicas. Ao contrari o, póde modiJioar o 
direito existente no Estado, ou limitar-se a applioal- o, mas procede sempre 
livremente, no m:o das faculdades discrecionarias que os poderes org-anicos -
sempre têm, qualquer que seja a resp-ectiva limitação escripta. 

A faculdade atl rilmida ao Congresso Nacional, para o fim em qJ estão, 
cllc a Pxerce á cliscreção, como fôr mais conveniente aos interesses polJticos. 

Ora, fendo-se normalizado inteiramente e por si mesma a situaçã-o 
intl'ma elo Estado do Piauhy, esse motivo seria já sufficiente pa:ra aconse-
lhar a r ecusa da in lervenção federal proposta á Camara. iVIas, além dessa 
razão, deve ser tambcm consider ada a circumstanci.a d-e h av-er o Supremo 
Tribunal Federal se pronunciado definitivamente sobre a legalidade, ou 
legitimidad-e dos orgãos dos Poder es Legislativo e Executivo do ·dito Estado, 
ci1;cumstancia esta que torna inntil , em respeito ao venerando accórdam, o 
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exame da questão política mcncJOnarla c leva esta. Commis:Oãu a opinar pela. 
rejeição do projecto do illustre Sr: Joaquim Pir-c;, a exc111plo do que fez.. 
qu.a.nto ao P'l'Ojecto n. 3 B, ele .HH6. Esta é a solução que mai:; convém aos. 
interesses políticos, pOI'qLw mantém a harmonia cutrc os Podere:; ela. 
Nação. 

•Sala elas Commissões, ti de julho ele -1 910. - Cunha Machado, P. com 
restricção quanto á competencia do Supremo Tribunal para clirimir ques-
tõ-es políticas por meio ele habeas-co1·pus. - Afranio de Mello Franco~ 
Helator. - Gurnerc·indo Ribas, ele accôrdo ·oo.m o voto do Sr. Cunha lla-
chado. - José Gonçalves . - Pedro Moacyr, com algumas resrricções. -
Gonçalves Maia, pela conclusáo ma:; com restricções quanto á doutrina_ 
Entendo que a expressáo - Govemo Federal - elo art. o• da Constituiçã~ 
significa - Pocler Executivo _e exclue o Poclm· Leaislativo. 

SESSÃO DE 21 DE JULHO 

O Sr. Joaquim Pires - Sr. Presidente, si niio fôra trafa:r-se do 1 .. 
chamado '·caso elo ·Piauhy '·, certo a Camara ter-sc-hia .surprehenclido da 
marcha celerc impressa a.o proj-ecto n. 6-1, deste anno. Preterindo ao "casO> 
de Alagôas .que, por graças de quem póde, vac se tornando esquec-ido, e-
aos duzentos projectos accusados pela synopse deste anno, como em anda-
mento, o 61 A, apresentado nos ultimos dias ele junho, logrou parecer 
da Commissão de Le~isl ação c Justiça a 19 deste, é publicado a 20 e já. 
hoje figura na ordem do dia; entretanto o art. .uo do Regimento clispõe 
que sejam o· project.os dados para a ordem dos tr·abalhos depois de distri-
huidos os impressos com o parecer; curial medida que ante vê a neccssi--
clade do estuclo ela. materia em debat·e para ser possível o Y.oto consciente_ 

O "casi• do Pianby" não provoca mais surprezas, embora com elle 
tenham vindÕ á ·lona de afogadilho sempre ·as 1:ous-as mais contrarias á 
lei, ao direito e notadamente á moral. 

Não 6 demais, portanto, que a l\Iesa ela Camat'a, olJNliente a injuncções 
qnc me excuso de qualificar, tenha solicita c precipitadamente ~aclo pal'a 
a .ordem elo dia de hoj e um ·proj eeto, cujo parecer hontem publicado. 
nccupa nada menos de L~ colunmas elo Dial'io Of{icial, em qne referencias-
accentuadas ã.o feitas . a documentos que longe de terem a maior publici-
rlade foram remettidos ~o pó elo archivo da Gadcia Yelha. 

Bem sei, S1·. Presidente, ·q~:anto V. Ex. c a Camara detestam a roupa 
~uja dos Estados a ser lavada neste recinto; porém, na hypothese, náo, 

· se trata de um fact.o que por sua natureza só possa interessar ao Estad<P 
onde se ·desenvo~ven , mas sim de uma thesc ele direito publico tão inte-
ressante' que mol'ivou o ·hello e jurídico p·areccr firmad o pelo .erudito · 
jurisconsulto·. mineiro Sr. f\Iello Franco. A Camara me relevará as divaga- · 
ções a. q·ue estou obrigado )lara elucidação · do "caso" typico e original, . 

discussão ào· 
praj.ecte> 



·- 30-

t' lll que niin :;ci rte~e mai:; ha a lamentar, si a clissoluç:ãu lle caracteres on 
o lllCH O."flrCr,:o á lei. ao di reito c ú justiç·a, ao serviço ele illtr·t·csses politicos 
mnpamrlu:; pelo mui:; a.lhJ Tribull al de Ju stiça da Ilejlltilli ca, tíbio, mudo 
c• ·hum ilh arlo ante a força corrcitiva ela Deu~a. tlo:; typu . ..;, l'ortc, prepotentr 
c audaz na ::ul ~cltud e ele ·lJ C!ll "crvir ao srnhor incJ.emcn it• que lhe conhcrL' 
<;;; ealcanlnrr,; \'ulncraveb. 

Em (Jil C mais pode1 emo:: confiar, ~i a ju,;ti<;a :;e emilrellha 11 0 lodaçal 
{ia politicag·cm. a;,;e;::uraHdo cum , .cu:; acccírdams sitll ftÇÕes que clrverií u 
rmana t· da von larle popular c.\[Hess·a prlo volo livt·c do cidadão consciente· 
rle 'cu;; derercs cí vicos, p;u a rntrrgal-as aos J1amphlc1Mio:; que se arrt)-
f!'H m em guiadorl's ckt opinião nacional pelo conhecint en to que tccm dn 
a poilJ·ccimento moral que lav ra. em todas as camada;; e ]Jühh J.acilida.de 
rlc expul- a~ au piillli r;o úviclo de estêiJHlalo;; . Sinto-me, St·. Presidente, aba-
i ido e Ü(•sc rr ni :'. nii•1 )!r Jo de, enhu·e que .ti vera.m os ar;ont.ecimcntos puli-
iico;:, pnniiH' os holllel t ~ a quem a mercê suprema foi di:itrihuicla. <w 
Jn·ollos •' digno~ mais pela fórma ca vilosa c pcrfida como foi fl,ila, exem-
plo fnnestb~iJWl para a. ll.epub1ica que vê ao;sirn dcsloca.11a. a fonte do seu 
poclct·. q t~e -até então ema.nav.a. elo povo, mas pa6sa agom a s·el' um ;i ul gflLlü 
rlo SupJ e mo Trilmnal Fcclct,.al. :\Ia s, passemos ao historico dos aconteci-
mento;; para qui' a r.amara possa .conhecer ela. necessirlmlc rle sua rf fi caz 
intervenr_:iío, rcs la.helecrDdo, [lela. adopçã.o do proj ecto por mim aprco:rfl-
laclo, a Ol'flcm constitucional, no Estarlo elo Pi auhy.. 

Tendo elo ser renovada a. investi dura constit ucional da .-\ :;,;emlJléa 
Piauhyense, procedeu-se a 15 ele novPmbro nllimo a .eleição a que concor-
r-eram como candidatos de todos os grupos políticos elo Estado, Yinte _e 
quatro cidadãos e~colhirlo s em virtude ele accürclo prévio entre o: re:'p cc-~i

Yos elemen to:<, tendo-se em conta o valor político effici·cnte el e cada utn_ 
:\ ssim o Partido HPpuhlicano r.on servaclor ap res·rntou 16 candida tos, os 
(lissiclen t-cs, do gru po chefi.aclo prlo Dep utado Antoni·no Freire e Vice-
Governado r Bo rges, r;o nconeJ·am com mais Ires; o P.art.irlo Catholico chc-
fia.clu pelo Dep utado Eli as, com dous: os liber acs do Senador Rib eirn 
Gonçalves cn m dous; c, J'inalmelll -t•, con1 um a di s~idc n cia da famili-a 
Corrêa. 

Procedida á eleição, r l' ~ it a a ap u ra~ão for am diplomados todo5 os 
re feridos ca ndidatos eo m rxcrpl:ão ele um tlo Scna:clor fli11 r.iro qu e, a Ju nt~t 

_qmraclora reconhece u dcrrotado por um ca.ncl ida.lo elo Partido CathoJico, 
<iUC havi·a. pl(·itrado extra-chapa. Dah i pflrtiram todas a~ divergcncia;, pcris, 
rJLlC al·6 L'll li'io, l'mbora nflo se t ivessem acce lltu aclo as prc:r r~rencias sollfe o 
eanclirl ato ao Gov r mo Estad ual, comlmlo -ellas nunca "ahiram elo tetTeuo'~ 

amistoso ela~ ponl1cra.çõcs co rt czes c affcctivas snggeridas sobre os nome~ 

Jemllrad{),; para. occupal'em a carul governament-al. Assim, affa.staclo que 
foi o nome rlo ;,; cnarlor _-\bclias :~ c ves, logo após ao luctuoso as~ns:;inatn 

rlo inolvicla i'el cl1L .. fe bem -amado Senador Pinheiro 'Machado, por quem a 
Repu.lJlica lct·;i ele i·ertcr sempre lagrimas sentidas, nrnh ttm outro candi~ 
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dato logrou o apoio dos proceres da politica nacional. O primeiro delles 
foi -o Capitão Costa Araujo Filho, militar distincto, ·porém, por isso mesmo, 
segundo então se af.firmou, .em condições de não P·Oder ser apoiado pelo 
Sr. Pres.id·ente da Republica, .que não via com sympathia um simples 
"tenente" no G-overno d.e uma C1as unidades da Federação. 

Devo declarar que o Sr. Presidente da Repub1ica declarou-me nunca 
ter externado taes conceitos que aliás, preponderou decisivamente no 
af,astamcnto daquella candidatura. A esta indica~ão s·eguiu-se a do Dr. Al-
fredo Rosa, politico de renome pela suas apreciavei qualidades de mode-
ração e criterio; mas <que, por ter a affinidade do nome, .embora não a 
tivess-e do sangue, não podia s·er o successor do Governador 'Rosa. E1;a um 
no a succedendo a -outro Rosa, ai·nda, s-egtmd.o informes desta Capital, 
a opinião rlo Sr. Presid·ente da Republica. 

,Estou bem certo, Sr. Presidente, que esse .expediente tinha por fim 
a escolha de nm candidato outro, por exclusão dos que foss-em sendo apre-
scnta.clos ; c ainda, que foi e sa a razão pela qual o partido não mais quiz 
transigir sobre a escolha do Desembargador Antonio Jos·é da Co ta, varão 
illustre •de r enome feito na escola ·da homa de immaculada probidade 
em quem jáma.is se viu a macular-lhe os actos competições subalternas da 
baixa politicagem. Era um ·piauhycns-c que se illustrara por feitos nobili-
tantes e que alheio ás lutas políticas poderia faz·er administração em · vez 
de politicagem. 

Não o ·r.m:t-hnço sinão atravez do seu passado, nunca trocamos cartas 
H n~ telegrammas qne 1ive ensejo de transmittir-lhe foram simplesmrnte 
de nrhaniclade e cortczia. Entretanto, quando em janeiro d·este anno o hon-
rado ISr. Felix Pacheco •convidou a banéacla piauhyense a ouvir a carta 
que havia .dirigido ao Marechal Pires Ferreira, dando as razões pelas quaes 
não esposava a sua candidatura ao Governo do Estado c dizia sobre a esco-
lha do Sr. Desembargador <Costa, j<á então indicado pela commissio exe-
cutiva do partido, manifestei-me em desaccôrdo com os meus illush·es cal-
legas <que em telegramma aconsel·havam a escolha ele outT-o nome que não o 
indicado, por duas razões que julgava ca.pitaes : a primeira é que mais 
uma V•ez se insinuav'a a falta de paio elos proceres ela politica central em 
assumpto ·que ·devia ficar adstricto aos filhos -elo Estado, á sua intima eco-
nomia, como um predicado ela -família piauhyense; a segunda, porque não 
via nas razões adduzidas nenhuma que jus.tificassc a repulsa do nome 
c colhid.o. Di:r.iam uns que o Desembargador Costa no Governo iria servir 
:'L causa maranhense, á lJOlitica maranhense, aos interesses maranhenses, 
como ·Se .esses estivessem em antagonismo, em collisão com os piauhyens-es, 
outros entendiam que clle não era um candiclato do partido; porém, aras-
lado do Estado, servindo a ·outros elemcnl·os com os quaes havia coopeT.ado, 
s·l' distanciara elos que congregaram e aggremiar.am os qu-e iam eleger, e que 
por tal não havia entr-e ·elle e s·eus eleitores fraternidade de sentimentos, 
de idóas, ele aspiraçõcs; finalmente outr.o, o Sr. Felix Pacheco, não lhe podia 
dar o apoio porqnc para elle ainda não s·e havia apagado a affronta a seu 
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illustre progenitor, as sacada pelos membros do "governicho" de que Costa 
havia feito parte ·em 18\H, por occasião da deposição ·do inolvidavel Gabriel 
FeiTeira. As duas primeiras razões, no meu entender, eram contraprodu-
centes, vinham antes fortaleoer a candidatura combatida, tornando-a pür 
isso mesmo mais sympathica e attrahente; a ultima só po·dia ser levada 
á conta ele extremos de amor filial; muito digno, muito nobre, porém, sem 
proced encia na hypothese. De resto, era para mim motivo de desvaneci-
mento ter de combater a politica absorvente do Sul, usurpadora da auto-
nomia dos pequenos Estados, aos· qÚaes se achava com direito de indicar 
não só os representantes federaes, mas ainda os seus dirigentes. Acceitei, 
é certo, e com desvanecimento as injuncções d.e um partido a que todos 
nós pertencemos, mas cujos laços de solidariedade se afrouxaram com 
a morte do s·eu pr.eclaro chefe e funclaclm. Acceitei e me submetti ao doce 
mando daquelle que julguei - desvanecido - o maior dos brazHeiros 
na paz, na guerra e no coração dos seus compatriotas, porque combatendo-o 
em 18-97, quando um grupo de piauhyenses, abatendo a autonomia do 
Estctdo natal, forjaram uma eleição que fizeram vingar, conheci quiio 
nobres er am os seus sentimentos republicanos, <quão justa ·e recta era a 
sua conducta política r.econhecendo o erro em que havia incidido, peniten-
cirtndo-se {]O mal que havia causado e reparando-o pór uma série conti-
nui'Lda -ele actos ,que se tradur-iam -em apoio efficicnte ás justas aspirações 
daquclla circumscripç.ã.o republicana. 

Dr.ss·a data em diante o Piauhy o acompanhou na politica geral, obcde-
rl ecendo .á sua direcção e mando, consciente dos ben0ficos e'ffeitos que ele 
tal lhe advinham pela communic].ade ele sentimentos e aspirações. 

Não Ma um usurpador elos direitos elo Estado enfraquecido pelas com-
petições, mas o defensor intemerato de suas prerogativas, o harmonizador 
de suas dissenções intimas. Quem o pod·eria substituir nesse papel? Nin-
guem; porque esses postos se conqustam com o tempo, com a per-
severança na pratica de serviços relevantes á causa commum; não se podem 
llar ou eleger pelos suffragios af.foectivos ela camaradagem, da sympathia 
ou do interesse. 

Por tudas estas razões coHoquei-me ao lad'O dos que derfendiam o -
Es~aclo contra as incursões políticas dos generaes de Alexandre, desejosos 
ele dilatar s.eus domínios além dos arraiaes em ·que sempre militaram. 

Pon tal m.c op1mz a que fosse adiada a Convenção convocada para 25 
de janeiro, por solicitação daquelles mesmos que s.e haviam opp·osto á can-
didatura ·Costa, mas que se haviam compl·omelti.do a adaptar a que fosse 
su:ffragacla pelos 38 convencionaes re;pr-esentantes de todos os munici-pios 
do .Estado. 

üppuz-me porque a so~icitação havia partido ele dous conspícuos repu-
blicanos, absolutamente extranhos aos intePesses internos do Estado, sendo 
q.ue o telegramma em que se fazia tal pedi·do, emhora passado desta Oapi-
tal, trazia a :1.ssignatura ·de quem aqui não se achava nem havia autorizado 
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o uso de ·!>eu nome. Posterio·rmente soube a razão de ser desse facto pelo 
honrado Sr. Presidente ·da Republica, que des·ejoso de uma acommodação 
entre os elementos politicos do meu Estado, procurava na dilatação do prazo 
para a Peunião da Convenção o meio de comeguir o congraçament'O. A Con-
venção -reuniu-se no dia aprazado, e por Zti votos contra tres, indicou os 
nomes do Desembargador Antonio Costa e Commandante Gervasio de Sam-
paio para os t~argos de Governador e Vice-Governador do Es.tado. 

- Nada mais havi-a a faZ'er que esperar do pronunciamento das urnas o 
ver edicturn .que julgava "supremo", pois, naquella época, ignorava ainda 
a -elasticida-de e poder maravilhoso do habeas-corpus etevado a voto de 
grande el•eitor p-elo Supremo Tribunal Federal. 

Procedeu-se a 7 de abril a eleição, e suf'fragado o nome do Desembar-
gador Costa por maioria esmagadora que não a pôde esconder o Jornal do 
Comrnf!rcio desta •Capital, orgão da dissidencia piauhyense, em telegramma 
de. 5.680 palavras, .em que fez o historico d-e toda a eleição e pelo qual 
se constata que aquelle Desembargador obteve a maioria absoluta dos 
su fi'ragios, quer considerados sómente •OS votos dados perante as mesas 
l egaes e como tal acceitos pelas duas facções políticas, quer os computados 
nas duplicatas, quer na eleição em seu conjunto. i\Ias não podia s·er por 
ou~ra .fórma, p-orquanto em 38 municípios -do Estado sómente foi o can-
didato opposicini·sta vencedom er cinco, tinha perdido a eleição em 23. 
Que imp orta que posteriormente, quando teve de se reunir a Assembléa 
Estadual para reconhecimento de seus membros e posteriormente do 
Governad-or e Vice-Governador o vendaval da ambição, a enxurrada do 
despeito, o lodaçal das intrigas houvesse separado os homens mais ínte-
gros, -os caracteres mais puros, conturbando-lhes a razão, obscurecendo-
lhes a limpidez dos conceitos, marcando-lhes a pureza dos actos. 

A eleição havia sido ·em facto e a victoria do Desembargador Costa uma 
cnnsequencia real que delle promanava; entr etanto, a 26 de maio, na 
vcspera ela primeira reunião preparatoria ela Ass-embléa, sPA<e dos 18 Depu-
tid-os que haviam recommendado aquena candidatura, se declararam di-s-
postos a não reconhecer como eleito .aquelle •a quem haviam victoriosa-
mente stl<ffragado o nome nas urnas liVl'es, pretendendo um accôrdo que 
l élgo foi nobremente repelli-do pelo Governador Miguel Rosa. As consequen-
cias desse ar.to não se fizeram demorar, assim foi qu-e no dia immediato, 
dos 24 Deputados diplomados, sómente dez compareceram á reunião presi-
did'l. pelo Dr. Alfredo Rosa,_ Presidente nato da nova Assembléa, por f-orça 
da disposiçiiu regimental da Camara Estadual, que taxativamente diz no 
SilU art. 15 : 

"No pr imeiro a1mo de cada Legislatura, cinco di as an.tes do desi-
u;nado para a abertura dos traJ)alhos, se reunirão os Deputados eleitos 
na sala das sessões da 'Camara, ao meio dia, em sessão pr-eparato1;ia, 
e a~snmirá a presidencia o Presidente da Camara dos Deputados que 
termina o mandato, s-i tiver sido -eleito · c diplomado." 
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Este Presidente ainda de accôrdo com o Regimento nomeou as commis-
sões verioficadül'as de diplomas e de pod•er es, tendo anúes constituído a 
Mesa com a esf'olha que fez elos Secretarias. Suspensa a sessão, que teve 
logar no edificiQ proprio e á hora legal, reuniram-se os demais Depu-
tados em numero de 12, ']JT·esididos pelo supplente do zo Secretario 
que havia ·sido da Cama:ra que terminava o mandato, procedendo 
em tudo mais como si o Presidente l egitimo fôra ·de accôrdo com 
o Regimento . E' bem de vêr ·que dispondo o art. Hí § 1 o: "Na 
J'alta d·o Presid-ente da Camara que termina o mandalo será elle. sub-
stituído na presidenci•a das sessões prcparatorias, e no exercício das attri -
buições conferidas no § 'i o do art. 'i7 pelo Vice-P1·esidente da mesma 
Gamara, ·estes pelos Secretarias, tendo o primei1·o preceodenci.a sob1'c o 
segundo, contanto que tenham sido eleitos e diplomados", a r-eunião allu- · 
dida era nulla d·e pleno ·direito e como tal todos os seus actos . Que o 
Sr. Gosta Araujo .era supplente elo zo Secretario .e nessa qualidade havia 
servido durante o ultimo anno ela Legisl atura que findava, prova-o a cer-

t idão que •exhibe. (Lê ) ; que ·a vaga qu e se verificou pela rennuncia do 
zo :Secretario FeTnando Marques, não podia ser preenchida sinão por sub-
stituição, diz-nos claramente o art. 37 do ·Regimcnw que assim dispõe : 
"A Mesa permanente será composta de um Presidente, um '1 o Secretario 
e um zo, que servirão em toda a sessão o1'flinaria e cxtram·dina1'ia e nas 
1J1'07'ogações quando. houver, até que, installada a sessão ordinaria do anno 
seguinte, s•e faça nova eleição dos membros ·que deverão ~;umvol-a. Par a-
grapho uni co. P.ara substituir o P'l'esiclente haverá um Vice-Presidente; 
ao .1 o Secretari-o sulJstituirá o zo, sendo este su.bstituido 1Jelo SU2J1Jlcnte mais 
votado c este pelo immediato em votos e assim por de ante". De onde s·e 
conclue que em hypothese alguma podia a nova Assembléa ter como seu 
P.residente, em sessões preparatorias, o supplente el e Secr·elario Costa 
Arauj-o Filho, ·C que sómente poT t•er sido este .cidadão commandante ela 
força policial e ser official do Exercito com prestigio junto a trop·a, foi 
o escolhido para ess·e a:cto de força e pTepotencia. Conscios disso qui~eram 
os di ssi·dentes galvanizar seu·s actos com a sombm da l-ei e para tal r crrue-
r cram ao Supremo T·ribunl Federal uma ordem de habea.s-co1·pus para 
poderem funccionar livremente. Sciente dessa pretenção e para bem escla-
recer aquelle Tribunal dos ·Criminosos intuitos claqueHe aj untamento que 
por esse meio procurava eliminar a acção da i\fesa legal, reqaeri, em favor 
désta, um habeas-corpus que eomo aquelle foi cl·enegaclo pelo fundamento 
de haver sido requerido originariamente. Assim me dirigi ao Supremo 
Trilmnal (L ê) : 

J oarruim de Lima Pircs ·Ferreira, hrazileiro, bacharel em direito e advogado 
nos auditorias desta Capital, nos termos da Constituü,;ão c .das leis 
fcdcraes: 
Consider ando que, com grave damno para a ordem constitucional do 

Est-ado ·do Piauhy, procura um grupo ele individuas que se dizem Depu-
tados Estaduaes, constituir uma duplicata ele assemhléa; 
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Considerando que es-se facto constitue uma illegalidade flagrante, por-
quauto o Regimento da Camara dos Deputados daquelle Estad.o, art. '15 e 
seus :Paragraphos estabeleceu taxativamente a fórma de se constituir a 
nova üamara pela terminação do prazo de cada Legislatura, dando a presi-
dencia dos trabalhos preparatorios ao Presidente da •Cama.ra que termina 
o mandato; . 

Considerando que na falta deste a substituição dá-s-e pelo Vice-<Presi-
dente, Secretarias e o mais vel.ho dentre os rDeputados diplomados, não 
se fazendo menção na citada lei, dos supplentes de Secretario; 

Considerando que, tendo o Dr. Alfredo Gentil ele Allmquerrrue Ros:~., 
Presidente que f.oi da ultima C amara, assistido pelo Vice-Presidente Coro-
nel I·Iugo de Castro, elo 'Deputado mais velho dentre üS diplomad.os -
Norberto Velloso e mais Deputados igualmente diplomados, reunidos no 
edifício propri{) ao meio-dia elo dia 27 do corrente, installado com assis-
tencia do Juiz Fc·deral, seu subs.tituto, desembarg·adores, juizes, altos fun -
ecionarios fedentc s e esLaduaes, DepuLadns Fcderaes Autoniuo Freire c 
Eli•as i\Iartins, a Mesa preparatoria da Camara dos Deputados, tendo rece-
bido communicação da ausencia do 'i o Secretario por gravemente enfe·rmo; 

·Considerand.o qll'e tendo sido nomeadas as 1:ommissões de que trata 
o art. '17 § 1 o do Regimento citado,· foi suspeDs•a a ses ão, marcando o 
Pr.esiden.tc outra para o dia seguinte; 

Entrctan tu : 
O 'i " SUlJ.[.Jlent.e de Secretario (documento n. '1 ) Capitão Ant.onio da 

r.osta Araujo Filho, logo que ifoi finda aquella sessão, ,(l.Ssumiu a presi-
clencia, constituiu com mais cinco dos presentes e seis dos dissidentes qu·e 
nã.o haviam comparecido á já alludida s·essão, uma nova !Uesa, designando 
tam.hem duas outras commissões verificadoras ·de pod·eres; 

·Mas, 
Consider·anclo que tal acto, p·atrocinado por autoridades federaes inves-

tidas de pod·er pela autoridade suprema do paiz como Che·fe do Poder 
Executivo Federal, de que natmalmente não tem immediato conhecimento 
mas .de cuja responsa·hilidade não -se póde eximir, põe em imminente perigo, 
pelas violencias que se premeditam contra a Camara legitima presidida 
pelo 'Dr. Alf·redo Hosa; de impecUl-a ele funccionar livremente, o que con-
stitue actos attenta.torios da autonomia estadual e do ·exercício de um 
poder legalmentc constitui do; 

Consid·erando ainda que t-em sido juris1n·udencia uni.forme do Suprem~ 
TrHmnal só conce·der habeas-corpus político, quando a quaHdade do impe-
trante não deixa duvida em f.ace da lei; 

Considerando que tal duvida não póde existi-r em face dos dispositivos 
cita,dos, não se podendo ter por l egitima uma ass·emhléa que se constitue 
sob a presideneia de um supplent-e de Sec1·ctario, com preterição de outra· 
qu-e é presidida pelo seu presidente nato e com a presenca de seus substi-
tntos le·gaes, no numero dos · quaes não podem ser tidos os supplentes dP. 
Secretarias; 
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Considerando ainda que a qualidade do Deputado não se ad•quire com 
o diploma, mas sim pelo reconhecimento de poderes pela Camara constl-
tulda de accôrdo com a lei; 

·Considerando qu-e, em cas·o·s muito semelhantes, amparou o Supremo 
Tribunal F·ederal a Mesa da Assembléa do Eslado do Rio ele Janeir.o e 
diversas · municipalidades do Ccm·á e outros Estados; 

Requ.er o supplicantc em favor da Camara dos Dep utados do Estad:o 
do Piauhy, presidida pelo Dr. Alfred.o Gentil de Albuquerque Hos·a e com-
posta dos cidadãos Raymundo Gil da !Silva Santos, Norberto Augusto de 
Castro V:elloso, João Augusto H os a, D.omingos Monteir-o, 1\fànoel Lopes Cor-
rêa Lima, Arthur Hibeiro, Antoni-o Augusto de M-oura, Hngo de GastTo, 
Hermano Brandão, Haymund.o Antonio de Farias c outros, uma ordem de 
habeas-corpus preventivo para que seja •el1a amparada ele imminente p erigo 
que tem ·funcla.clos motivos para. rccciar, de actos ele violencia do Poder 
Executivo Federal, pelos quaes r esponde clirectamcnte o Exmo .. Sr. Presi-
dente .d·a RepubHca, afim de que possa &em co-accã-o a dita Camara funccio-
nar livremente, exercendo sua missão ·constituci-onal dentro ela lei. 

Como justificativa de seu llecliclo, por tratar-s-e ele habeas- corpus ori-
gi.r1ario com assento no disp-o·sto no art. '1 5, § 3°, lettra b elo Regimento 
do Supremo Tribunal, art. M}, do decr eto n. 848, de 11 de .outubro de 1890 
e art. 23 da lei n. 2...9<1 , de 20 d·e novembro ele ·1894, junta documentos 
authenticos que provam: 

a) a qualidade do Dr. Alfrcclo Hosa c.omo Presidente ela Camara dos 
Deputados do Estado do Piauhy, durante o anno de 1015 c quaes os seu s 
substitutos; 

b) a qualidade do Capitão Costa Araujo Filho como 11rimeiro supplentc 
de 5ecr etari·o que não lhe dá autoridade para presidir as sessões prepara-
tortas da ·CamaTa; 

c) as leis r.cgula.cloras elo processo eleitoral no Estado· elo Piauhy c o 
H.egimento ela Gamara elos Deputados ; 

d ) os actos qutl .autoTizam a crenca el-o perigo im'midentc de violcncias 
illegaes por parre ele prepostos elo Sr. Presidente da Hepublica c a coa·ccão 
em que se acha a Camara ante as manifestacõcs ele h ostilidade á mesma ·e 
de cleferencias c congratulações á illegalmente const-ituicla, actos estes ema-
nados mesmo claquella alta autoridade. 

<Confi.ante na indepenclencia elo mais alto Tribunal elo meu pa.iz, guarda 
que é ela Constituicão ·c elas l-e is contra actos ele prepotencia dos l}O cleres 
da Hepublica 

E. Justica. 

Em face elo j ulga.clo elo Supremo r ecorreram então os ·dissidentes ao 
Juiz Federal da Seccão elo Pi·auhy, ·O integro magistrad-o Dr. ::Mo•reira N-etto, 
qu·e assim denegou .o habeas-corpus solicitado: 

Vistos ·estes autos ele habeas-C01"JntS preventivo. em que são impetrantes 
o Capitão de Fraga ~a Gervasio Pires ele Sampaio c outr-os para que possam 
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livrement-e, sem embaraço algum, installar-se no edifício da Camara Legis-
lativa deste Estado, durante o período constitucional das suas sessões e 
exercer os direitos decorrentes de seus mandatos como Deputado·s Esta-
duacs leg-itimamente .eleitos, diplomados e r econhecidos, por se acharem 
ameaçados .de c-oacção illegal por parte do Governador do Estado. Aprecia-
dos o allegado na petição, seus documentos instructivos, a prova testemu-
nhal, .as infoTmações c documentos fornecidos pelo Exmo. Sr. Dr. Gover-
nador do Estad-o; c 

Considerando, preliminarmente, que este juizo é competente para co-
nhecer do pedido porque a ameaça ele constrangimento que se allega pro-
cede da a.utorida.cle ·cujos a c tos no caso de qualquer crime contra o livro 
exercício de direitos políticos estfw sujeitos á jurisdicção deste mesmo 
.i uizo (Constituição Federal, art. CO lcttra i; lei numero 'duzentos e vinte 
u m, ele vinte de novembro de mil .oitocentos e noventa e quatro, artigo 
vinte e Í'l'Cs, .alínea, combinado com o decreto mil novecentos e trinta e 
nove, de vinte e oito d.e agosto d-e mil novecentos e oito, artigo quarto) ; 

Considerando, de meritis que "só se deve conceder o habeas-C01'ptts 
impetrado para excrc·e·r o paciente um cletúminado direito, quando este 
diTeito, escopo ou fim, é liquido e certo; que, h a vendo sobre elle uma 
contenda ou contestação, eleve o poder competente resolver primeiro, a ques-
tão; que o habeas-corpus tem por funcção proteger a liberdade individual 
e não sol ver litigios suscitados acerca ele outros direitos". (Accórclam do 
Sllpl'cmo Tribunal Federal, de trinta e um de dezembro ele mil novecentos 
e treze, Revista de Di1·c'ilo, volume trigesimo terceiro pagina quatro·centas 
e sessenta e quatro a quatToccntas e sessenta e cinco); 

Considerando que effectivamcnte o documento ele folha dezesete prova 
que os impetrantes foram diplomados como Deputados á Camara Legis-
lativa cl·estc Estado; 

ConsideTanclo, porém, que "o clil)loma, não sendo sinão a resultante ele 
méta operação arHhmetica de ·s.omma de voto s, sem exame elo merecimcntó 
das eleições, estabelec-e apenas uma presumpção ele investidura de mandato, 
que deverá ceder ás provas em contrario produzidas po·r cO"ntestação per-
a ut-e o poder verificador". (Accórdãos elo Supremo Tribunal Federal nu-
mero tres mil cento oitenta e nove, ele vinte de mai.o de mil novecentos e 
doze, ·c numero tres mil cento noventa c cinco de vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e doze; .0. Kelly, Manual de ltl1'iSp1'ttclencia Federal, pa-
gina cento e sessenta ) ; 

Considerando qu·c os documentos ele folh as trinta e ·Oito a quarenta c 
oito demonstram que os diplomas elos impetrantes Constancio ele Carvalho 
e Sou21a, Antonio Raymundo Machacló, Benedicto José do Rego Filho, 
Ur. Simplicio ele Souza i\f e·ncle·s, Pa'dre Luiz Gonzaga .de Souza, Dr. José 
FiT!nino Paz c Dr. 'Manoel Sotero Vaz da Silveira, foram contestados por 
José D1as de Souza, Juvc-ncio Alves ele Carvalho, Angelo Agnello Franco 
de Sampaio, Dr. J orw Virgilio dos Santos, Raymundo de Oli:vcira Lopes 
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Neves, Manoel Emygdio Pereira da Rocha e João da Cruz l\íonteiro, sendo 
estes wfinal havidos como r econhecidos em Jogar daquciles; 

Considerando qu·e, estabelecida assim, a ·conlroversia sobre a legitimi-
dade do mandato electivo da:quelles impétrantes: não se lhes póde con-
ceder habeas-corpus para o livre exercício do alludidü mandato poTque 
"nos casos em que ·O Supremo Tribunal Federal tem concedido a ordem 
de habeas-cm·pus, estand.o apparentemente em causa a garantia do exer~ 

cicio de um cargo publico, o fundamento unico das ~mas decisões tem con~ 
sistidü em ser liquida e incontroversa a ·situação jurídica dos pacientes, 
e assim o que se tinha em vista era justamente garantir o direito de loco-
moção, a .liberdade ele ·entrar e sahir do edificio em .que a . funcção publica 
Jevia ser exerci·da" (Accórdam do ·Supremo Tribunal Federal numero tres 
mil setecentos e quar enta e quatro, de dez de abril de mil novecentos e 
quinze, in Diw·io Of('icial de vinte e cinco de setembro de mil novecentos 
e quinze, pagina dez mH ce.nto e sessenta e uma) ; 

Considerando, por outro lado, que as informações prestadas pelo excel- . 
lentissimo senhor doutor Güve·rnador elo Estado, a quem se attribue a 
ameaça de coacção, constatam que os outros impetrantes .Oapitão Antonio 
da Costa Araujo Fi1ho, doutor Euripcdes Clementino de Aguiar, doutor 
Fernando de tQliveira Mar·ques, Coronel Thomaz Rebello de Oliveira Castro, 
Capitão ele Fragata Gervasio Pires Sampaio e doutor Nestor Gomes Véras, 
sf1o realme·nte Deputados r econhecidos pelo poder competente, U'ssegurando 
a mesma autoridade que podem elles exercer livremeúte o seu mandato 
perante a Mesa que reputa legal, não crcanclo mesmo nenhum emllaraço 
ás ·reuniões .qu:e to·d.os os impetr antes teem realizado diariamente no e·di-
ficio ela ·Carnara Legislativa, sendo, portanto, il1funcladas as allegadas amea-
ças ele coacção; 

•Considerando que "merecendo fó officinl, emquanto não se provar o 
contrario, a informação elo um Governador d·e um Estado; negando a 
coacção, cuj a autoria lhe é attribui:da, não Jlócle ser concedido o habeas-
C01'p·us impetrado" (Accórdam {lo Supremo Tribunal Federal, numero tres 
mil trezentos e oitenta' e cinco, de vinte e trcs de julho de mil novecentos 
e treze, in Diario O{{icial de dezenove de fevereiro ele mil novecentos e qua-
rorze, pagina duas mH quatrocentos e quarenta e sete) ; 

·Considerando, ·finalmente, que "o habeas-cm·pus preventivo stí ó CO Ih 
cedido quando o impetrante apresenta razões fundadas para temer .o pro-
testo ·de lhe ser infligido o mal c ·que não pócle ser concedido verificando-se 
no seu ruoccsso que não ha razão fundada do receio allegado" (Ac(fórdam 
elo Supremo TribLma1 Federal numero dons mil oitocentos e sete, ilc cinco 
tlo janeiro de mil novecentos e dez, in Diario OffiC'ial de onze ele març·o rle 
mil no:vecentos e quatorze, pagina tres mil trezentas e oitenta) ; 

Denego o ltabeas-co1·pus preventivo aos impetrantes Constancio ele 
r..arvalho e Souza, Antonio Raymundo )\!achado, Benedicto José do Rego 

.Filho, doutor SimpHcio de .Souza i\Iençles,. Padre Luiz Gonzaga de Souza, 
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doutor José Firmino Paz e doutor 'Manoel Sotero Vaz da Silveira, por nã-o 
ser liquido, certo e incontestado o direito que pretendem exercer; e aos 
demais imp~trantes por não haver razões fundadas do receio {!e coac<;-ão 
de que se dizem ameaçados. 

Custas ex-causa. Therezina, tres d·e junho de mil novecentos e dezeseis. 
- A.lexand1·e CoUm·es M:oreim Netto. 

Depois desta sentenç.a proferida a ·3 de junho e publicada a 5, com 
s·ciencia ._odos interessados, os acontecimentos politicos tomar.11m outro . rumo 
sob ·pretexto de irem organizar a reacção nos r e-spectivos muni-
cípios os Deputados dissidentes foram deixando a rCapital do Esrta:do e .a 
ass·emblé.a d-os mesmos não mais rea-lizou ·sessão, p·or falta d·e numero, até 
crue a 19 do mesmo mez, isto é, no ·15.o dia da s·entenç-a e ultimo para o 
recurso, foi elle interposto para o :Supremo Tribunal Fe.deral; já a esse 
tempo havia -o Juiz Moreira Netto concedido ao Desembargador Antonio 
José ·da .costa unu ordem preventiva de habeas-corpus para que o mesmo 
pu:desse livremente, a 1 de julho, penetrar no edificio da Camara Legisla-
tiva, prestar o compromiss-o e empossar-se do Governo elo Estado que de-
veria -exercer até 3H de junho de 1920, fu-ndamentando por esta fórma sua 
jurídica sentença: 

"Vistos estes autos em que o doutor Antonio José ela Costa impetra 
uma ordem de habeas-c01·pus preventivo, afim de que possa a primeiro 
ele julho ' proximo vindouro, conforme a rConstituição do Estado, penetrar 
no edificio em que funcciona a Camara dos Deputados Estadua<Els, prestar 
o compromisso elo cargo ele -Governad-or do Estado, no quadriennio ele mil 
novecentos e clezeseis a mil novecentos e vinte, para o qual foi eleito, reco-
nhecido e proclamado, e em seguida entrar no palacio do Governo, empos-
sar-se c excr0er o mesmo cargo durante o dito quadriennio, livre de 
coacção ele qu~ se acha ameaçado pelo .doutor João Luiz Ferreira, enge-
nheiro-chefe da estrada ·ele _ rodagem de Flol'iano a O eiras e pelo Vice-
Governador do Estado, Coronel Raymundo Borges . ela Silva, ambos resi-
dentes na primeira ·claquellas cidades. Devidamente examinadas as allega-

. ções :do impetrante c as provas documental e testemunhal com que instruiu 
o pecliclo; e, 

Considerando qu e, segundo o principio constitucional, "dar-se-á ·o 
habeas-corpus sempre que o individuo sMfrér ou se achar em imminente 
perigo de sofi'rer violencia, ou coacção, por Íllegaliclade ou abuso ele poder" 
(Constituição Federa-l, artigo seienta e dons, paragrapho vinte e dous); 

Considerando, po-rtanto, que para a concessão d-o habeas-corpus é pre-
ciso -que a coacção de que se queixa o paciente proceda de agente ele auto-
ridade publica ( Accórdam elo Supremo Tribunal Federal, numero d-ous mil 
novecentos e sessenta e tres, ele vinte e nove de outubro ·ele mil novecento, 
e dez e numero tres mil e trinta e um, d.e doze de ,maio ele mil novecentos 
e onze. O. Kelly, Manual de httispruclenc'ia Fecleml, pagina ceúto e sessenta 
e quatro, aliás pagina cento c cincoenta e quatro ) ; 
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·Considerando .que o engenheiro João Luiz Ferreira, ·como encarregado 
da construcção da estrada ·de ro-dagem de Floriano a Oeiras, não exerce 
uma autoridade, não enfeixa uma somma de poder de que venha .a abusar, 
para causar a coacçã.o que lhe é attribuida, pois- que apenas desempenha 
uma commissão tecl111ica inherente á sua profissão; e mesmo como preposto 
do Go·verno Federal, agindo sob immediatas ordens deste, não procederia a 
a allegação, porque em informações prestadas recentemente sobre ü pe·dido 
fle habeas-corpus do Presidente da C amara Legislativa des·t·e Estado, j ú 
declarou o excellentis·simo senhor Presidente da Hepub-li'ca que da sua parte 
não ha nenhuma ameaça contra os poderes estaduaes, informações que 
merecem f·é official; 

Considerando, porém, que o Vice-Governador Coronel Raymundo Bor-
ges da Silva, como s ubstituto immediato -do Governador do Estado, pondo-se 
á frente do movimento a que alludem as testemunhas, ini-ciado na cidade 
de Floriano, para assumir ü Governo estadual e passai-o mri.- seguida ao 
doutor Euripedes Clementino d.c Aguiar, fi cará investido de poder para 
consummar a coacção de que se .i ulga ameaç.ado o imp-etrante e de que 
se fe;, abundante prova nos auto-s; 

'C onsiderando que os documentos cx-hibidos p elo impetrante provam 
não só a leg·ahda;de da sua eleição para o cargo de GQIVernador do Estado, 
como a legitimidade da Camara Legislativa que o reconheceu e proclamou, 
de modo que o direito que elle pi·etcnde exercer sob a egide do habec~~
corpus -foi julgado l iquido e certo pelo uni co poder competente para i ~srJ · 
(Constituição do Estado, artigo trinta e oito ) ; 

·Considerando que a l egitimidade da Camara Legislativa provém da 
sua -org·anização em sessões preparatorias, para verificação do·s poderes dos 
seus mGmbros, so'b a pre·siden,cia -do Presidente da ultima sessão da liegi-s-
latur pasc;-acl a, ·doutor Alf~·e-do Gentil d·e Albuquerque Rosa, -que fôra ·nova-
mente -ell'-i-to e diplomado (-Regimento Interno, artigo quinze) ; 

Consi,deranclo que, si para funccionar como poder deliberativo, exige 
o artigo primeiro do n. egimento que a Camara tenha presentes, pelo menos, 
a metade e mais um elos seus membros, não fixa esse numero para as 
sessõ·es p1 eparatorias, nem poderia fixal-o no ·começo de cada Legislatura, 
porqu e ainda não ha Deputados r econheci-dos, e apenas estabelece .quü os 
pareceres serão approvados p-ela metade c mais um dos votos dos Depu-
tados presantes (artigo dezenove) ; 

Consid;mmdo -assim que fo ram regularment-e iniciadas as sessões prc-
par.atorias, com a presença de dez Deputados diplomados, nada importando 
que um de:s Secretarias fiz esse parte ele uma das commissões especiaes, 
j)Orque só não podem elles pertencer ás ·commissões permanentes (artigo 
cincoenta e dous do n. egimcnto Interno); 

Considerando que, constitui do o Pod-er Legislativo Estadual sob aq suas 
normas regimentaes, a sua constituição e re-conhecimento do impetrante 
como funcçõ,~s da sua exclusiva competencia são irrecorri~reis e irmvo-
gaveis; 
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Considerando que, desde que "seja necessaria ao paciente a liberdade 
de locomoção '))ara pôr em pratica um direito de ordem civil ou de ordem 
commercial, ou ·de ord·em constitucional, deve ser-lhe concedido .o ha.beas-
cm·pus, .sob a clausula exclusiva de ·ser juri·dicamcnte indiscutível este 
ultimo direito, o direito escopo" (Pedr·o L-essa, Do Pode1· Judic-im·io, pagina 
duzentas e oitenta e seis) ; -

Considerando .que "o habeas-corpus concede-se preventivamente a todo 
aq uelle que, eleito e proclamado Presidente de um Estado pelo poder com-
petente se cons}derar ameaçado de penetrar no e•dificio destinado á resi-
dcncia .do Presidente do Estado, para exercer as ,funcções desse -cargo, por-
qtte as expressões do texto constitucional (artigo setenta ·c dous, ·paragrapho 
vinte e dous), ·comprehendem .quaesquer coacç,ões, e nã.o sómente a vio-
lencia do encerramento ou de só estorvo á faculdade de ir e vir" (Accórdam 
do Supremo Tribunal Federal numero tres mil seiscentos e noventa e s·ete, 
de c1ezeseis de dezembro d:e mil no·vecentos ·e quatorz·e, in Revisl(t do Su-
1;•·emo Tribunal, anno .segundo, numero qua~ro, pagina tres ) ; 

Considerando que "a providencia do ha.bea.s-cor1ms est end-e-se ao func-
cionario para penetrar livremente na sua repartição e desem1Jenhar o seu 
emprego, aos magistrados, aos mandatariDs do município, do Estado, da 
União, ·para, tambem, francamente penetrarem nos edificios proprios, c, 
occupando suas sédes, praticarem a sua funcç,ão ou ·mandato" (citado 
accórdam do Supremo Tribunal F.cderal, R evista indicada, pagina quatro); 

·Considerando que, "no caso ·de urgencia •de ordem de habeas-co·rJmS, 
são indispensaveis os esclarecimentos" (accórdams do Supremo Tribunal 
l"ed.eral, numero dons mil oitocentos e trinta e dous, de quinze de junho 
ile mil novecentos c dez; numero tres mil e .cluzentos c cinco, de vi·ntc c 
dous ele junho de mil novecentos c doze; numero tres mil duzentos o 
sessenta e quatro, ele vinte c seis ele outubro de mil novecentos c doze; 
numero tres mil quatrocentos c trinta c cinco, de vinte c dons ele outubr-o 
de mil novecentos e treze; O. Kelly, -obra citada, pagina c.ento e sessenta 
e nove) ; 

Considerando, fin almente, que além de estar sufficientemente instruido 
o pedido, de modo a dispensar mais informaç,õc.s, a cidade de Floriano, 
onde reside o coactor Coronel Raymundo Borges da .Silva, se acha comple-
tamente anarchisada pelo mo•vimento armado que alli se opera; 

Concedo a ordem de habws-cot·pus pTcven ti v o ao doutor Antonio José 
ela Costa, para que este, nos termos de sua petiç,ão lnicial, possa a primeiro 
de julho proximo vindouro penetrar no cd.ificio .da Camara Legislativa 
Estadual, prestar o ·compromisso do cargo de Governador no .quadriennio 
de mil novecentos e clezeseis a mil novecentos e vinte e em s-eguida entra•r 
no palacio do Governo, cmpossar-sc e :exercer -o mesmo cargo durante o 
dito quaclriennio, Hvrc de qualquer constrangimento por parte .elas autori-
dades c funcc·ionarios, estadwaes DU f.ecleraes , cujos actos estejam suj citas 
á jnrisdicção deste juizo. 
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Custas ex-causa. Na fórma da le·i, recorro desta 'decisão para o Egregio 
Sup1 em o Tribunal Federal, ao qual sejam remetüdos os pr.csentes autos, 
no prazo legal, ncando traslwdo. 

Therezina, dezeseis de · junho de mil novecentos e .dezeseis. - A[exandr e 
C. Morei-Ta Netto. 

Como V.. Ex. bem sabe, Sr. Presidente, o r.ecurso dessa sentença foi 
interposto "ex -offi'0io " pelo proprio juiz, ele 1fórma que fatalmente teria 
o Supremo Tribunal ele tomar da mesma conhecimento em prazo breve; 
mas .sob o fundamento de que o recurso da sentença .clenegatoria do ;pri-
meiro habeas-cortms só poderia chegar a esta · CapHal no dia 4 ele julho, 
por isso que "de plano" ·fôra interposto no ultimo .dia leg.al, e ssndo a 
posse a 1 elo mesmo mez, mquereu o wclvogaclo João Cabral, "originaria-
mente", um habeas-corpus em favor ela Mesa presidida pelo Capitão Costa 
Al'aujo, reeclitamlo os mesmos argumentos que havia wélcluzido por -occa-
sião de igual pedido feito ao Supremo em 3·1 'Cle maio e .que o Tribunal 
havia indeferi do pdo fundamento ele ter sido a solicitação interposta "ori-
gina:riamEmte ". No caso, o advog·aclo tinha contra si a aggravante ele ·já 
haver sido o habeas-corpus denegado pelo juiz competente, d.e cuja d:ccisão 
sómen.te por via do recurso legal IJoderia tomar conhecimento o Supr-emo 
Tribunal, e que mais o juiz havia se pronunciado tambem sobre a (ruestão, 
apreciando em razões convincentes o direito do iOesembargador -Costa do 
assumir o Governo do Estado para o qual havia sido eleito, reconhecido 
e proclamado pelo poder competente que era a Camara presidida pelo 
Dr. AJfredo ele Albuquerque Rosa, estando essa ultima decisão pendente 
do recurso ex-o{{icio interposto pa.ra o Supremo. 

Eram, portanto, duas sentenças diversas, ambas . snbmettidas á api'e-
ciação elo Supremo pelos meios legaes unicos possíveis, si o desejo de 
se rvir aos amigos e aos poderosos não foss·e superior ao dever de cumprir 
<J. lei .de que é aquollc Tribunal o zelador, o guarda vigilante. 

Que irrisão pungente, que ludibrio~ que menosprezo pela alta investi-
dura que lhes outorgou a Constituição IJara serem antes do tL1do justos c 
indap endentes, ciosos de ·suas prerogativas como dos clircitos prescrlptos 
n'a lei. Não! era preciso servir algucm quo se interessava por uma solução 
prompta do caso. 

O habeas-corpus r.equerlclo pelo Dr . .João <Cabral e por mim imp ugnado , 
foi 'Contra o luminoso voto <elo Relator Viveiros de Castro, concedido em 
termos amplos, fazendo o Tribunal desde logo não só a eleição elo Dr. Euri-
pccl·es de Aguiar para Governador, como de alg·uns cidadãos mais para 
comparecerem tt nova Asscmbléa do Esta,clo, pois, é absolutamente certo, 
votos nfl.o obtiveram no pleito, como se evidencia das actas d.e todas as 
eleições procedidas no Estado a 1'5 de novembi·o c da acta ·ela Junta Apura-
dora. Tenho visto innnominaveis escandalos em r econhecimento de poclere~, 
porém jámais acre ditei que fo sse· possível a eleição ·por habeas-cotrpus de 
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:indivíduos que só obtiveram os seis votos .elos ·S·eis ministros que concede-
ram a ord.cm solicitada. 

A h ficam as actas ; quem tiver inter.cse que as com pulse e se e·difique 
ante esse attentado em nome ·das conveniencias privadas, perpetrado pelo 
mais clevaho Tribunal de Justiça elo paiz. 

Mas é crível que o Congresso Nacional possa assistir sem um protesto 
mai·s a este attentaclo á soberania popular, em um regimen em que é dla 
a pedTa angular de todo o edifício politi.co? 

Antevejo as conse.quencias funestas para a RepuJJlica desse descaso 
pela invasão assambarcadora de prero-ga:tivas pelo Supremo e é bem pos-
sivd que em pouco tempo estejamos assistindo á posse do Presidente ela 
Republica, -reconhec}do por um supplente ele Secretario do Congresso 
Federal, por via de um habeas-corpus coll'cedido por seis juizes do Supremo 
cumprido na opinião; do Sr. 1\!Iinistro Oliveira nibeiro, "pelo Exercito, pela 
Armada, emfim, pelo povo amotinado". 

Com1Jrehende a Camara o perigo que conem as instituições com a 
praUca de tão absurda quão ousada theoria transformadora ela Re·publica 
presidenc-ial em Republica Jll'diciaria, que poderá ser do agrado dos que 
privam intimamente com os juizes ·daquella Suprema Côrte, mas não é 
precisamente aquillo que está escripto na Constituição de 24 ·de fevereii·o. 

O accórclam redigido pelo Ministro Guimarães Natal não resiste a critica 
mais superficial, a simples leitura mostra como aquelle magistrado adul-
terou a verdade, accommo:dou, ageitou circumstancias com o intuito de 
armar ao efí'eito, bastando, porém, um exame menos attento para con-
vencer aos menos cre·dulos ele que S. !EX. não agiu como juiz, mas sim como 
um elemento político de alto valor ao serviço dos d-issidentes piauhyenses. 

O fundamento ·basico do accórdam foi a violação de um direito pela 
coacçfi.o do seu livre exercicio. Assim diz o accórdam .que os impelranles 
allegando que haviam sido ·eleitos .e diplomados e achando-se em maicria 
"tinham razões fundadas para receiar que o Gov.ernador do Estado, no 

_intuito .de assegurar o reconhecimento e poss.e do seu successor, conseguira 
que ",dez" candidatos diplomados seus correligionarios políticos se reunissem 
e embora em minoria proced·e·ssem illegalmente á verificação de poderes ex-
cluindo cinco elos pacientes, obste por meio de violencias para as quaes se 
apresta, a que continuem os mesmos pacientes no exercício regular elas 
funcções em que se acham "legaln1:en!;e investidos", "provosta e venciil.a 
a prelim inar ", accres·centa o Relator, attcnda bem ·a Camara, "de se não 
tom aJ: conhecimento do pHdido por ser originaria", "visto occormr a hypo-
these prevista na ultima parte elo art. 2'3 da lei n. 2.2:1, de 189q,; e ... con-
siderando (seguem-se as razões qu-e apreciarei depois) concede a ordem 
impetrada a:firn ele qu.e os pacientes possam continuar a exercer, em toda 
a sua plenitude as funcções attribuidas á Camara Legislativa do Estado 
do Piauhy". 
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Assim o fundamento do habeas-coiJ·pu'.s tinha sua razão ·de ser no dis-
positivo ·do art. 2!3 da lei n. 22•1, de '189"4, .que assim dispõe: "O Supremo 
Tribunal Fe-deral, no exercício da attribuição que lhe é. conferida pelo 
art. 47 do .decreto n. 8"48 é competon<te para conceder originariamente a 
ordem de habeas-C01'pus quando o constrangimento ou -a ameaça deste pr o-
ceder ·de autoridade, cujos actos estejam sujeitos -á j urisdicção do Tribunal, 
ou fór exerci-do contra juiz ou funccionario fe·deral, ou quando tratar-se 
de crimes suj-eitos á jurisdi'Cção federal ou ainda "no caso de imminente 
perigo de consummar-se a violencia, antes -de outr.o tribunal ou juiz poder 
tomar con~1cr.imento da especie em primeira instancia. Mas, pmcisamente 
a verdade era e é que o J uizo Federal do Piauhy joú h avia tomado conhe-
cimento da especie em primeira instancia e negado habeas-cm·pus exacta-
mente a esses mesmos impetrantes; facto este ele que tinha conh e-
cimento o Tribunal, tanto assim que o Relator additou ao voto vencedor 
que foi o seu, o seguinte: 

"Não conhecia .do pedido, como originario, mas conheceria como re-
curso, "visto constar dos autos, em lfórma authentica a sentença do juiz 
da li • instanci.a denegando a ordem de habeas-C01'pUS pedida em favor dos 
paci-entes". 

Escuso-me ele commcntar, mas cumpre dizer .que a "fórma authentica" 
era um telegramma }Jassado pelos impetr antes onde se transcrevia a cer-
tidão ela sentença. 

Assim, embora pendentes de decisão do Supremo os recursos inter-
postos das duas sentenças do juiz da ·t• instancia, o Tribunal entendeu con-
cede'!' o habeas-C01'IJUS p-elo "imminente lp.erigo d·e consumma:r-se ·a violencia 
"ante-s de outro tribunal ou juiz pod-er tomar conhecimento da. especie em 
pr imeira instancia!! E' surprehendentc, mas é a verdade. 

Passemo-s agora aos "consideranda" do accórdam em questão: 
Não me det-erei a refutar a the·oria pelo eminente jLriz sustentada ele 

que o Supremo Tribunal tem competncia para dirimir éasos politicos reco-
nhecendo poderes, assegurando a posse e o ex-ercício de f uncções publicas 
de caracter essencialmente politico com preteri!{ão -elos poderes investidos 
dessa prcrogativa, para tratar exclusivamente ela materia de facto, arti-
culada como razões do julgado. 

Segundo o wccúrdam, diplomados, d-entre quatro candidatos, "treze 
delles, sob a presidencia do 2• Secretario (sic) constituíam um poder l egi-
timo por.que a Assembléa só podia deliberar com a me!.ade e mais um 
elos seus membros, hypothese que não se poderia verificar na outra fr a-
cção, composta de d·ez diplomados simplesmente. Para justificar esse sup-
posto acerto .o accórdam faz tres .affirmativas àbsolutamente falsas e o que 
é mais, provav-elmente falsa:s nos proprios autos. A primeira é que era o 
Capitão Cost.a Araujo Filho, 2·• Secre·tario, pois dos autos constav.a a ccrttrlão 
authentica qne se fez juntar de que o mesmo cidadão havia sido eleito sup-
plente e p-el a renuncia elo 2" Secretar-io servido como tal no <tnno ultimo 
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da Legislatura, juntando ainda para corroborar a prova os jornaes daquella 
época noticiadores do facto; a segunda era que á reunião dos dis·sidentes 
tivessem sido presentes em qualquer época, metade e mais um d.os mem-
bro-s -da Assembléa, pois que sendo elles 13, dos .quaes um gravemente 
enfermo, como dos autos constava por telegramma do proprio, ·e 2'4, o 
numero dos diplomados, certo de que a metade e não a maioria -é que 
havia se reunido; finalmente a terceira, que a maioria dus diplomados era 
substancialmente precisa para a Assemhléa deliberar em sessões prepa-
ratorias. 

Admitíamos que não 12, mas 14, fo ssem, de facto, os dissidentes reuni-
dos, mesmo assim seus ootos -seriam nullos porque "em reconhecimento 
de poderes" não é a maioria de diplomados que delibera e sim a Mesa 
presidida pelo Presidente que foi da ultima Assembléa, competente por 
.força de lei para nomear a Commissão dos cinco que ·declara. qua.es os 
diplomas l1Quidos ou legaes, tomando parte na votação de tal parecer 
sómente o·s cons1derados taes pelo mesmo. Dahi em deante é ainda por 
força da lei a maioria .elos Pl'esentes que clelibera. 

Já illustrei, em discurso recente, essa verdade inconcussa com o se-
guinte exemplo: 

Em abril de 1g15 os diplomados nesta Casa do P•arlmnento, em numero 
de t2112, formavam (por hypothese) dou:s grupos de Deputados, um sob 
a presidencia do illustre Sr. Astolpho Dutra, Presidente que foi .da Camara 
na ultima Legislatura, e outro sob ·a presi-dencia do nosso sympathico e 
muito amigo 1 o Secretario, ST·. Costa Ribeiro. 

A p_rimeira, contando em seu seio 70· d:plomados, no numero dos quaes 
houvesse o Presidente es-colhido a Commissão dos cinco, que em parecer 
reconhecesse como não líquidos os 142 diploma·s dos 142 cidadãos que .deli-
beravam sob a presidencia do Sr. •Costa Ribeiro; ·pergunto, votado aquelle 
parecer pelos 70 diplomados líquidos prevaleceria elle sobre qualquer deli-
beração elos '142? O Minisiro Guimarães Natal, como todo o Supremo, "em sã 
consciencia ", será incapaz, o julgo, de ·dizer .que não. 

Pois foi o que se deu no Piauhy e, e-ntretanto, o accórcla:m -diz que 
"sim", porque o !2° •Secretario agiu na falta do Presidente, do Vice-Presi-
dente c do 1 o Secretario, quando é certo que elos autos constava a sentença 
elo Juiz Federal elo Piauhy que -dizia "positivamente" o opp.osto; isto é, 
"que no dia aprazado, á hora legal, no edifício proprio, em sua presença e 
das altas autori-dades estaduaes e federaes, haviam sido installados os 
trabalhos preparatorios da •Camara Legislativa sob a presiclencia elo Sr. Dr. 
Alfredo Rosa, Presidente que havia sido ·da mesma Camara na ultima 
Legislatura". 

Pasmem, Srs. Dep-utado-s, de assombro! 
O granel-e argumento da maioria não tem, portanto, valor algum, uma 

vez que se tratava ele reconhecimento de poderes, não sendo crivei que de 
hôá ré haja o accórdam se referido aos arts. i o e 23 do Regimento, que 
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exigem maioria, isto ·é, metade e mais um dos membros da Camara para 
a mesma deliberar porque o primeiro se refere á Camara constitui-da, tal 
como se dá nos regimentos da Camara Federal, do Senado e .do proprio 
Supremo. 

O art. '1 o define a personaHdad-e jmidica do instituto e diz como deve 
elle deliberar. O art. 23 re:fere-se ao numero pre•ciso para a installação 
de{initiva da Assemhléa, ·tal .qual como aqui. O -capitulo que regula a ma-
teria em .questão é o que está subordinado ao titulo II - "Das reuniõe.s da 
C amara e suas deliberações" e se inscreve "·Das sessões vreparatorias ",onde 
no art. ·19 diz claramente, inilludivelmente: 

"Esses pare·ceres (refere-se aos pareceres sobre diplomas) que devem 
mencionar as -irregularidades e vici-os •encontrados e ·dizer ·Sobre a validade 
das eleições e serem fundamentados em suàs conclusões, ·serão sujeitos 
a votação nominal, depois de discussão em que poderá fallar, cada Depu-
tado, uma vez apenas, e serão approvados si obtiverem "metade e ll13.is um 
dos votos dos Deputados presentes." Accrescentanclo no § 1 o: "S(l TOMARÃO 

parte na discussão ·c vo'lação os Deputados cujos diplomas tiver em sido 
julgados legaes pelas Commissões ·ele que trata o art. 17 § 1°" 

Pre·cisará mais alguma causa para mostrar como claudicou o a-ccór-
clam? Certamente .que não. 

As justificativas po·dem e devem ser outras, nunca, porém, as alli 
enunciadas . 

·Sr. Presidente, o que faz corar não são as inverdacles .flagrantes, as 
affirmativas conscientes ela claudicação, mas a precipitação, a soffreguidão, 
o a'lropelo com que o Supremo julgou esse facto, preterindo as no·rmas 
C\.o processo, desprezando as praxes estabelecidas e que mais dispensando 
a audiencia do supposto coactor, o Governador do Estado, e a do Juiz 
Federal que em duas sentenças recorridas havia se }nonunciado a respeito. 

E' doloroso, é triste, é impressionante! 
Mas, a hora c.stá esg.otada, e como preciso ainda apreciar os fundamen-

tos do luminoso, porém, inconscquente parecer do Sr. Mello Franco, peço 
a V. Ex. que me -conserve a pali:1vra para, na se·ssão de amanhã, concluir 
o meu discurso sobre o assombroso caso do Piauhy. (Muito bem: muito 
bem.) 

DOCUMENTOS LIDOS E ALLUDIDOS PELO ORADOR 

Pe'tição .dirigida ao Supremo Tribunal Federal impugnando as rr,z.õés 
do pedido de habeas-co1·pus em favor elo Dr. Euripedes de Aguiar e outros: 

Exmo, Sr. Ministro Rela-t.or Dr. Viveiro·s de Castro -O Dr. João C. ela 
Rocha Cabral requereu · em favor elo Dr. Euripe·d·es ele Aguiar e .outros 
uma ordem preventiva de habeas-corpus para empossar o primeiro no 
Governo elo Estado do Piauhy e constituírem os demais a Assernbléa Legis-
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lativa do referido Estado. Igual pedido, quanto aos ultimas, foi feito ao 
Juiz Federal do Piauhy, ·que em sentença proferida em .3 do corrente 
denegou tal pedido ·entre outros fundamentos: 

I. O habeas-corpus não ampara a presumpção, mas tão sómente o 
direito liquido (acc. n. 2.744, de 1()t de abril de 11915) ; na hypothese, ou 
ha duplicata de Assembléa e neste caso não ha direito li"quido a amparar, 
<JU a Mesa legal é a presidida pelo Sr. Alfredo Rosa, Presidente nato da 
nova Assernhlé.a, unica que podia solicitar tal ordem. 

li. ü habeas-corpus não é meio habil de solver litigios suscitados acerca 
de -direitos politicos (acc . . de 31 de dezembro de 19'13). 

•III. O habeas-corpus não SLtppre o poder verif·icador para, eliminando-o, 
conhecer da legitimidade do diploma (.acc. n. 3 .1180., de 20. de maio de 
19.1·2). 

IV. O habeas-corpus tem como verdadeira .a palavra .official e, assim, 
tem o Supremo Tribunal negado sempre esse remedio quando a autoridade 
nega a coacçuo e não ha prova -em contrario (acc. n . 3.385·, ·de 2·2 de junho 
de 1913) . 

V. O habeas-corpus preventiv.o só é possivel ·quand-o ha "razões fun-
dada·s" para temer a violação ou coacção do exercicio de um "direito li-
quido". (acc. n. 2.80'7, de 5· de janeiro de 19W) .. 

Da referida sentença não .foi pelos interessados interposto recurso 
algum, antes os membros da pseuda Asscmhléa se di ssolveram, partindo 
cada quãl para seu rnunicipio, no intuito de alliciar cangaceiros com os 
<1uaes pretendem subverter a ordem constitucional do Estado. 

Tendo se alastrado o movimento subversivo que tem á sua frente o 
Vice-Governador, ·dispondo dos dinheiros publicas federaes destinadod a 
obras •contra as seccas, requereu o Dr. Ant'onio José da Costa uma ordem 
-ele habeas-corpus para se empossar elo Governo elo Estado a 1 de julho, 
sendo deferi·do seu pedido por sentença daquelle integro magistrado. 

Para burlar o effeito desse habeas-corpus conce-dido ao Desembargador 
Antonio José da Costa, como Governador eleito, r econhecido e . proclamado, 
.requerem agora originariamente a este Supremo Tribunal urna ordem de 
habeas-corpus em favor· da Assembléa presidida pelo Sr. Antonio da Costa 
Araujo Filho, que reconheceu o Sr. Dr. Euripedes Aguiar, Governador, 
para quem eleve ser extensivo o dito habeas-corpus. 

Entretanto, tal pedido não assenta na jurisprudencia do Supremo Tri-
bunal : 

a) por ser -originariamente feito; 
b) por nã.o ter ficado pro-vada a coacção, visto não se entender por tal 

-o cumprimento ele sentenças elo Poder Judiciario Federal ; 
c) por não serem os impetrantes portadores de direito liquido sob 

ameaça de coacção. 
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De · facto: 
A Camara, presidida pelo Sr. ·Costa Araujo Filho, é um ajuntamento 

illegal; 
-1°, porque o Sr. Costa Araujo, "supplente de Secretario" da ultima 

Assembléa (vide certi.dão n: ) não podia presidir as ·sessões preparatori a,; 
da Gamara a se constituir. (.Regimento, art. 15 e §§ '1 o e 2°); 

zo, porque, em face do art. 37 do ·citado Regimento, não podia ter sido 
elle eleito Secretario durante o período das sessões. 

Assim todos os actos emanados ele uma ·Camara, que se constituiu 
cantra ex:pressa ·disposição de l ei, são nuHos ·ele pleno {lircito; por tal o 
reconhecimento do Sr. Euripecles de Aguiar é positivamente insubsistente 
- não podendo ser amparado por habeas-corpus. 

Resumindo: 
I. O Sr. Antonio da Costa Araujo Filho não foi zo Secretario da Camara 

dos Deputados que terminou em maio o manclato, portanto, não podia 
presidir as sessões lH'eparatorias da nova Camara, na hypothese de ausenci<t 
do Presidente, Vice-PresidentQ e ·1 o Secretariú. 

II. Como supplente que era não podia ter sido eleito durante o período 
das sessões, ex-vi do art. 37 do Regimento, que taxativamente diz que os 
membros da Mesa servirão até .que, installacla a sessão orclinaria do anno 
~eguinlc, se faça nova eleição dos membros que .deverão compôl-a; pelo 
que o paragrapho unico do dito artigo estabelece as substituições. · 

III. Nas sessões preparatori'as para a ·constituição .da nova .Camara, 
a presid~ncia dos trabalhos compete ao Pl'·esidente da Camara expi-
rante, na sua falta ao Vice~Presidente, na falta deste aos Secretarias, "tendo 
o primeiro precedencia sobre o segundo" c na "falta desses " ao Deputa1l () 
mais velho, uma vez que tenham sido eleitos e diplomados . 

.Ora, o Sr. Costa Araujo Filho não está nas condições estabelecidas, logo 
não podia presidir a Camara em sessões l)l'eparatorias, sendo por isso 
nullos todos os actos l)elo mesmo praticados naquelle caracter. 

Ao contrario disso a Mesa presidida pelo Sr. Alfredo Rosa, Presidente 
que foi da Camara expirante, com o concurso elo Vice-Presidente, do mais 
velho dos diplomados (os Secretarias estiveram ausentes) funccionou dc 
accôrdo com o estatuído nos arts. 16 a 19 -elo Regimento, isto é, nomeou 
<'. Commissão elos cinco que deu parecer sobre os .diplomas, considerand() 
destes, cinco illegaes (por inelegibilidade) e a dos tres que disse sobre os. 
diplomas dos cinco membros da primeira Commissão. 

Esses parecer es foram approvados em votação nominal por d 1. dos. 
Deputados considerados Ji.quidos, maioria absoluta de 19, numero dos li.qui-
dos, tudo de accôrdo com o art. 19 e seu § 1 o do Regimento .. 

Do exposto se conclue que ha uma unica Assemhléa <1ue se scindiu, 
ficando de um lado 11 Deputadog líquidos sob a presidencia do Presidente· 
nato da 'Camara, funccio11ando no edifício proprio á hora legal, prestigiado· 
pelo Governador, tendo .ás suas ordens a força publica e o funccionalisinO; 
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estadual, de outro lado "oito Deputados liquidas" sob a presidencia de um 
5Upplente de -Secretario, que não tinha na lei autoridade para presidir 
a -Cawara em sessões preparatorias nem tão pouco exercer as funccões 
conferidas lJelo art. •17, § '1 o do Regimento. 

Accresce que aos oito Deputados liquiclos citados, sob a preside-ncia 
illegal ele um supplente de Secretario, juntaram-se cinco indivíduos inele-
gÍveis para simular uma maioria caricata que nenhuma autoridade em-
11resta á Assembléa, mas que é o cavallo de batalha elos dissidentes. 

Do exposto se verifica: 
a) que o Tribu·nal, em face de sua jurisprudencia, não pócle tomar 

conhecimento elo habeas-corpus por ·ser originaria; 
b) que o recurso do habeas-corpus denegado pelo Juiz Federal não foi 

interposto a tempo ele já aqui estar por negligencia elos imlJetrantes, aliás 
premeditada, pois pretondiam, como acabam ele fazer, tentar o habeas-
corpus originaria pela certeza ele perderem o recurso; 

c) que . as -sentenças elo Juiz Federal só po-dendo ser apreciadas nos 
proprios autos em gráo ele recurso, · a concessão de um habeC/!s-corpus 
revogador ele tacs sentenças, seria o atropelo jucliciario, tanto mais quando 
a Justiça nunca é tardia ; 

d) qu-e não havendo direito liquido, não póde o portado'!' ele uma 
presumpção ser amparado por uma ordem de habeas-corpus. Na hypo-
these ha um amontoado de actos m1llos que não autorizam siquer a sup-
posição dessa presumpcão de direito. 

Por taes fundamentos ·e o mais que o douto saber do Egregio Tribunal 
supprirá, deve o habeas-corpus ser denegado como me.dicla de indefectível 
justiça. 

Re<1neiro por i-sso a V.. Ex. que seja esta com os documentos que a 
instruem appcnsa aos autos do alludiclo habeas-corpus n .... para elucida-
ção do assumpto, uma vez que é •defeza a palavra aos interessados attin-
gidos pelo referi·do pedido. 

Termos em que pede deferimento . - J. de L. Pires Ferreira. 

Si-nval de -Castro e Silva, Director Geral da Serretaria da Camara Legis-
lativa elo Estado do Piauhy 

CertÍfico que revendo os livros das actas das sessões da Cama.ra Legis-
lativa á folha -sessenta e sete verso do refer~ente ás sessões elo anno ele mil 
novecentos e quinze encontrei lavrada a acta ela primeira sessão ordinaria ·elo 
teôr seguinte: "A c ta da primeira sessão ordinaria ela quarta r eunião da 
sexta Legislatnra ela Camara do Estado do Piauhy, em Therezina, clous 
de junho de mil novecentos e quinze. Presiclcncia do excellentissimo senhor 
Coronel Thomaz Rebello. - A' hora regimental, feita a chamada, vorificn-s0 
a présença elos senhores Deputados Thomaz Rebello, Raymundo Farias; 
Arthur Ribeiro, Gervasio Sampaio, Domingos Monteiro, Alfredo Rosa, Padre 
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Gonzaga, Antonio i\foura, Hugo de Castro, •Comtancio Carvalho, Costa 
Araujo Filho, João de Deus, Antonio Machado, Benedicto .do Rego, Norberto 
Velloso, José Firmino e Bertholino Filho. Abre-se a sessão. E' lida, posta 
em discussão, e, sem debate, approvada a acta da sessão anterior. O Senhor 
Presidente declara que, de accôrdo com o Regimento Interno, vac-se pro-
ceder á eleição da Mesa, a começar pela rdo Presidente, e convi-da os senho-
r es Deputados a depos1tarem na urna as suas cedulas. Corrido o escrutínio 
são recolhidas e contadas de.zesete cedulas, que, apuradas, dão o seguinte 
.resultado: Doutor_ Alfredo Rosa, quatorze votos ; Coronel Thomaz Re-
bello, -dous votos; Coronel Jonas Correia, um voto. O senhor Presidente 
proclama Presidente da Camara Legislativa do Estado -o se"nhor Deputado 
Alfredo Rosa, e convida-o a occupar sua cadeira. Tomando posse da cadeira 
presi-dencial, o senhor Deputado A1freclo Rosa agradece a prova ele con-
si-deração e confianç-a de seus pares. Em seguida o senhor Deputado Do~ 
mingos Monteiro, ·obtendo a pala·vra, em discurso ·eloquente, requer á Mesa 
que faça inseriir na acla um v-oto ele paio, confiança c solidariedade política 
ao senhor Deputado Thomaz Rebello, pela maxima correcção e lealdade com 

· que se manteve no cargo que vinha de deixar. P·osto a votos o requerimento 
do Deputado D-omingos Monteiro, é unanimemente approvado. Passando-se 
em -seguida á eleição do Vi-cc-Presidente, o escrutínio dá o seguinte 
resultado: Coronel Hugo de Castro, quatorze votos ; ·Coronel Raymundo 
Farias, um voto ; •Capitão Costa Araujo Filho, um voto . O ·senhor Presi-
dente proclama Vice-Presidente da Camara Legislativa elo Estado o senhor 
Deputado I-Tugo de Castro. A eleição procedida para S·ecretarios .dá o se-
guinte resultado : Coronel Raymunclo Farias, treze v o los ; doutor Fernando 
Marques, onze votos; doutor ·Costa Araujo Filho, tres votos; Capitão João 
de D-eus, dous votos; doutor Domingo-s i\Ionteiro, um voto; doutor Arthur 
Ribeiro, um voto; Padre Luiz Gonzaga, um volo. O senhor Presidente pro-
clamou primeiro e segundo Secretarias, r espectivamente, os senhores Depu-
tado-s Raymundo Farias e Fernando Marciues, e supplentes os senhores 
Deputados Costa Araujo Filho e João de Deus. Não se achando presente o 
senhor Deputado Fernando Marques, eleito segundo Seeretario, é convi-
dado o Deputado Costa Araujo Filho, supplcnte mais votado, para subs'l.i-
tuil-o. Passando finalmente a se proceder á el-eição das commissões per-
manentes, o senhor Deputado Gervasio Sampaio r equer que tal eleição 
seja por acclamação; e sendo approvaclo unanimemente seu requerimento, 
ditas commissões ficam constitui das do seguinte mo elo : Primeira commis-
são - De poderes, petições e infracçõcs da Constituição - Bertholino Filho, 
Domingos Monteiro, João ele Deus, Constancio Carvalho, Antonio Machado; 
segunda commissão - ·De Fazenda Estadual - Padre Gonzaga, Rego Filho, 

. João Rosa, José Firmino, Domingos .Monteiro; terceira -De Fazenda mu-
nicipal, propostas, representações e mais negocias r el-ativos aos conselhos 
e intendentes municipaes- João Rosa, Costa Araujo Filho, Arthur Rib eiro, 
Domingos Monteiro, João de Deus; - quarta - De forca ·publica, policia 



51 

cs·fadual e saucle publica - Joã.o ele Deus, Gerva.sio Sampaio, Norberto 
Velloso, Antonio Moura, Arthur Ribe·iro; - quinta - De agricultur-a, com-
mcrcio c inclustria, artes, navegação interior dos rios do Estado, estrarlas, 
pontes e mais .obras publioas - Antonio Machado, Costa Ar aujo Filho, 
Jusselino Carvalho, João •de Deus, Antonio Moura; sexta - De instrucçfí,o 
publica, catechese e estabelecimento-s de caridade - Padre Gonzaga, José 
Fi-rmino, Arthur 'Ilib eiro, Gcrvasio Sampaio, Jusselino Carvalho; se ti ma -
De estatí stica e divisão civil ·e jucliciaria- Bertholino Filho, João de Deus, 
Norberto Velloso, Constancio Carvalho, Rego Filho; oitava - De redacção 
final - Thomaz Rcbello. Nada m ais havendo a tratar-se, o senh or Presi-
dente levanta a ·sessão. Em Camara., dous de junho de mil novecentos o 
quinze. - Al{?·eclo Gentil ele Albuqtterque Rosa, Presid-ente. - Ra:yrnunclo 
Antonio ele Fw·ias, Primeiro Secretario. - Antonio ela Costa Araujo F'illio, 
Segundo .Secretario." E' o que se contém na a.cta a .que m e reporto, da 
qual, a re.querimento verbal elos senhores Deputados doutores Domingos 
~fonteüo e Arthur Ribeiro, fiz extrahir fielmente verbo aclverbwn a pre-
~ente .certi-dão, que conferi e achei conforme. Eu, Sinval de Castro c Silva, 
Director Geral •da Secretaria ela Camara Legislativa do Estado do Piauhy, 
a subscrevo c assig·no. 'l'herezina '1 2 ele abril ele '1916. - O Director G-eral, 
Sinval ele Castro e Silva. 

Tem de pagar ·d·ez mil e cem réis (-10"-$100) ·de .emolumentos. - O D-ire-
etor Geral, Sinval ele Ca~t1·o e Si lva. 

Recebi Rs. 10$100. Em -12-4-19·16. - Velloso. 
R:e:conheço .a ·firm a supra de Sinval de Castro e Silva, Dircctor Geral 

da Secretaria da Ca.mara Legislativa deste Estado; do que dou fé. 
Therezina, 13 ele abril de ·1916. - Em testemunho (signal pu.bHco) ele 

verdctde. - O tabellião publico, Flavio José Furtado ele Mendonça. 
Rio, 31 de março ele 1916. - Joaquim ele L. Pü·es Ferreira. 

A NOVA ASSE11IBLJÍA LEGISLATIVA 

Approximan clo-se o dia ·1·5 de novembro, e.m ·que, por lei, terão logar 
as ·eleições esta.dua.es para a. composição .ela. nova Assembléa Legislativa do 
Estado, que servirá durante o quaclriennio de -1 916 a ·1920, - reuniu-se 
a commissão executiva do P. R. C. Piauhyense e, ele accôrdo com a. l ei 
bas1ea do partido, fez a escolha dos candidatos, que recommencla aos su.f-
fra.gios elos nossos amigos e correligionarios. 

Tendo em vista !bem corresponder aos nobres desejos e elevados intui-
tos do inclyto Sr. Presid·ente da Republica, quanto á effectividade da 
r epresentação das minorias e á h armonia, paz e coneorcli a, ·~a que tanto 
precisa todo }Jaiz, neste momento difficil .que atravessa, assim como as 
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elevadas intenções em que se encontra o preclaro Sr. Govornador do Estado 
sobre as maximas garantias que se devem prestar á livre manifestáção das 
urnas, deliberou, de accôrdo com S. Ex., apresentar chapa incompleta, de 
modo que fosse assegurada a representação. de todas as correntes e facçõr' s 
partidarias. E assim, dadas as precisas garantias á liberdade eleitoral, apre-
senta-se e,m occasião opportuna para qÜe, na nova Assembléa Legislativa, 
os differ·entes ·grupos políticos do Estado venham a ter r.epresentante3 de 
conformidad:e com ·OS elementos eleitoraes de que possam dispôr. E é, e'ffo-
ctivamente, este ~o .resulta:do da política larga, tolerante e eleva.da, de:' e-
jada pelo Exmo. 'Sr. Presiclente da Hepublica e que aqui se faz, ampla-
mente, com o apoio decidido e forte do eminente republico, que ora dirige 
os altos destinos .da terra piauhym1se, - política que a.fasta as impatri(l-
ticas .competições pessoaes, as lutas estereis e promette ao Estado a nova 
phase ele paz •e prosperidade, de que tanto carece. Acha-se assim assegurac111 
c .convenientemente garantido o I5rincipio constitucional da r epresentaçà o 
das minorias, de modo que a futura As·sembléa Estadual tm1ha a colbbu-
ração opposicionista, que s·endo altamente democratica e r epublicana, 
torna-se necessafi.a e salutar, quando bem intencionruda e exercitada com 
superioridade de vistas. 

A chapa apres·entacla pelos directores do nosso partido e que tomamos 
a -liberdade el e recommenclar aos sulffragios dos nossos deno·dados e firm es 
correligionarios e amigos ·é formada de nomes conheci-elos em todo E-stado 
e que teüm em seu favor os mais relevantes serviços á causa publica e do 
partido, a .que ·servem com lealdade e louvavel clevotamento.. A' sua con-
fecção JH'esi·diu o maximo escrupulo, ele fórma que os interesses do Estado 
e .da propria organização partidaria a que p ertencemos ficass em perfeita-
mente salvaguardados. E, com eJfeito, mais acertada e mais digna não 
po•deria ser a escolha do P. R C. Piauhyense, cujos candidatos ás eleições 
do proximo 15 de novembro, constituem solida garantia de completo exito. 
São .quasi todos nomes que veem de passadas legislatunvs e que por si se 
r ecommendam e por si s·e impõem, como na, altura da nossa maxima con-
fi ança ·e .elo honroso mandato a desempenhar. 

Assim assegurada como fica a r epresentação das minorias, rle sorte 
que na futura Camara possam ter os representantes que lhes })Crmittam 
as suas ,forças numericas, garantida como será a inteira liberdade do pleito, 
]mblicando, hoj e, a chapa .do nosso partido, chamamos ás urnas, todos os 
nossos corrcligionarios c amigos, que não deverão faltar, absolutamente, ao 
ÇU111JH'imento elo seu dever civico e particlario. E escusado é diz·er, que 
confiamos inteiramente nas .bellas tradições ele disciplina e soHdarieclad·c 
que nos unem e que caracterizam as noss·as invencíveis fileiras e ·que con-
tamos que a nossa chapa merecerá o apoio decidido e os ·suHragios indis-
pensa.veis dos que militam ao nosso lado ·e commungam dos nossos supre-
mos i.deaes. 
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A'·:; urnas, JlOis, no Jlroxil11o f5 de ·novembro! 

CHAPA 

:1. Dr. Alfredo Gentil de Albuqumque Rosa, criador, residente no muni~ 
cipio de Therezina. 

2. Coronel I-Iugo ele Castro fazendeiro, -resi•dente em Porto Alegre. 
B. Coronel Raymundo Antonio de Farias, proprietario, residente em The_-

rezina. 
4. Capitão Antonio da .Cosia Araujo Filho, engenheiro-militar, residente 

em Campo-Maior. 
5. Capitão Domingos Monteiro, bacharel em mathematicas, resid-ente em 

Therezina. 
G. Coronel João Augusto Rosa, empregado publico aposentado, ·residentç 

em Therezina. 
7. Padre Luiz Gonzaga de Souza, ·sacerdote catholico, residente em Ama-

rante. 
8. M3.jor An~onio Augusto de Moura, engenheiro-militar, residente em 

Therezina. 
9. Dr. Euripecles ClemenHno ele Aguiar, medi-co, resi-dente em Flori•ano. 

'10. ' l'enente Arfhur Ribeiro, militar, r esidente em Therezina. 
H .. Dr. Fernando ele Oliveira Marques, phamaccutico, residente em Flo-

riano. 
'12. Cor onel Thoma.z !Rebello ele Oliveira Ca,s-tro, ·criador, residente em 

Peripery. 
D. Coronel Gonstancio de .Carvalho c Souza, proprietario, residente em 

Jaicós. 
H' . Cominandante Gervasio Pires de Sampaio, milHar, residente em Burity 

.dos L01)es. 
·15. Corünel Benedicto José elo H ego Filho, proprietario, residente em 

Un·ião. 
·Hi. 'Cor-onel Norberto Augusto ele Castro Velloso, proprietario, residente em 

Yalença. 

Cti:MA HX LFGJSLATIVA __:_ SESSÕES Pl:EPAHATORJAS - INSTALLAÇÃO SOl.EMNE 

De accôrdo com .as disposições elo seu Regimento Interno, reuniu-se, 
no d-ia 2!i d-o mcz proximo passado, a. Camara Legislat-iva deste Estado; no 
edificio 1n·oprio, á praça ·Marechal Deod-oro d-esta Capital, para o ini('Jio 
da s sessõe-s pr.eparatori:as ela setima Legislatura. 

A 's ''12 horas elo dia, precisamente, o Dr. · Alfredo Gentil de Albuquer-
que Hosa, Presidente eleito na ultima reunião da Legisla:tura finda, occupou 
a caclei1.:a. ela. presidencia· e clecltarou aos presentes que, na fó.rma do art. •t5 
do Hcgimento, estava. aberta a primeira sessão preparatoria, visto ter sido 
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reeleito e achar-se diplomado. S. Ex., logo em seguida, convidou para 
1 o c zo Secr.cta1·ios, resp eciivamcnte, -os Depu:tados Dr. Raymundo Gil da 
Silva Santos e .coronel Norberto Augusto de ·Castr-o Vclloso, ficand-o por 
esse modo constituída e installada a i\Iesa provisoria elo Poder l-egislativo 
Estadual. 

Presentes os Deputados Alfredo Gentil ele Albuquerque Rosa, Ray-
mundo Gil da Silva Santos, Norberto Augusto ele Castro Vellooo, João 
Augusto R-osa, Domingos Monteiro, Manoel · t-opes Corrêa Lima, Artlmr 
Ribeiro, Antonio Augusto de i\ioura, Hugo de Castro c Uermano B1'8.ndão, 
exhlbiram todos os seus diplomas que, arrola.cJ.os nominalmente pelo 
i o Secretario, foram entregues ao Presi-dente. 

Tmtou-se, após, elo pon~o mais importante da primeira sessão prepa-
ratoria, qli'e era a nomeação das duas ·commissões v-erifica-doras de poderes, 
uma de cinco membros, incumbida de julgar .sobre a validade <los diplomas 
<'XhilJ~dos e a outra .de troo membt·os incumbida de jt~lgar sobre a validade 
dos di!plomas dos candidatos que faziam parte .cJ.a 'i • commisão. Forwm esco-
lh~dos, para a primeira, •OS Depthta.dos Manoel Lopes Conêa Lima, Domingos 
Monteiro, Arthur Ribeiro, Hugo de Castro e I-Icrmano Brandão c para a .se-
gunda os Deputados J oiLo Augusto Rosa, Antonio Augusto de Moura e 
Norberto Augusto de Oastro Velloso. 

Depois de constituídas as duas commissões acima r eferidas, for<Lm 
a,prcsentados á ·C amara, pelos cida,dãos José Di as de Souza, J u venci o Alves ele 
Carvalho, Angelo Agnello Franco ·de Sampaio, Dr. João V·irgllio rlos S•antos, 
Raymundo de Dliveira Lopes Noves, Manoel E.mygdio Pereira lia Bocha e 
João da •Cruz i\Ionteiro, sete contestações escriptas aos diploma~ dos Depu-
tados Constancio de Carvalho e Souza, Antonio Raymundo .!\!•achado, Dcne-
dido José do Rego Filho, Simplicio de Souza i\Iende~. Padre Luiz Gonzaga 
de Souza, José Firmino Paz e DT. -l\I•anoel Sotero Ynz ela Sili'Cira, o;; qnac& 
f.oTam entregues á commissão competente. 

O Sr. Presidente encerrou, então, a primei.l'a sessão prepara.lot•i lt, visto 
nada mais haver que tmtar-se. 

Dia :28 - Continuaram, no dia 2-8, ·OS trabalhos prcpal'la torio~ da Ca-
mara, á hora legal, no edifício pr-oprio, sO.b 'a pT-esidcncia do Dr. Alfredo 
Rosa. Além do Presidente, compareceTam os Deputados Haymundo San tos, 
Norberto Velloso, Doming·os Monteiro, i\Ianoc1 Lopes, Arthur Rib(}iro, Hcr-
nllano Brandão, Antoni-o ·Moura, Hugo de Casl-ro c João Hosa, servindo {le 
. ecrelarios os dous primeiros. Aberta a ses~fw, na fórma do estylo, o 
2• Secretario procedeu á leitura da acta anterior, que foi unanimemente 
appovada. 

•Pedindo a paliavra, o De1mtado Hcrmano, na quali·dade de Hcln.tor da 
Commlssão dos cinco, leu o l)arecer que ·opinava pelo reconhecimento tlos 
candidatos Alfredo Rosa, João Hosa, OTbcrto Y~lloso, Antonio Moura, Ray-
mundo .S1antos, Haymundo Farias, C-o.sta AI·anjo Filho, Euripedcs Aguiar, 
Fernandes Marque , Thomaz Rebello, Grrva.sio ·Sampaio c Ne t(}t· Yéras, 
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cujos diplomas foram eonsiderados líquidos, e pelo não reconhecimento 
dos candidatos Constancio de 1Ca1'Valho e Souza, Bcne&icto do Rego Filho, 
p.adre Luiz G-onzaga ·de Souza, José Firmino Pai, Antonio Raymunclo Ma-
chado, Simplicio Mend·e.s e Dr. Manoel Sotero Vaz da SilveiTa, cujos diplo-
mas foram ·contes1ados na sessão anterior, sendo os seus poTtadores con-
siderados não eleitos, pelos fundamentos apresentados nas respectivas con-
testações. 

Em loga.r dos mesmos senhores, o parecer conclui·a pelo reconheci-
mento dos contestantes José Dias de Souza, Angelo Agnello Franco ele 
Samp•aio, Raymundo ·de Oliveira Lopes Neves, Manoel Emygdio Pereira cb 
Ro·cha, Juvcncio Alves ele Carvalho, Dr. João Virgílio dos Santos e João ela 
Cruz Monteiro. O pareceT, assim formulado, . f.oi posto em discussão e 
approvado poT unanimida·cle de votos, nominalmente, votando cada um 
dos Deputados com restri-cções quanto ·ás suas pessoas. 

•Lido e .approvaclo o parecer da Oommissão dos •cinco, tomou a palavra 
o· Deputad:o João Rosa, Relator da Commissão dos tres, e f.ez a l eituna, 
do resper,tivo pare-cer, opinando pelo ·reconhecimento dos Deputados Do-
ming-os M-onteiro, ATtlmr Ribeiro, Manoel Lopes, Hugo de Castro e Her-
mano Brandão. Posto em discussão e votação nominal, teve approvação 
unanime, deixando ele votar, relat-ivamente ás suas pessoas, os Deputad-os 
reconhecidos pel.o referid-o pai'ecer. A·chan.do-se presentes -os •Deputados 
José Dioas, Agnello Sampaio, Manoel Emygdio, Juvencio Carvalho, Dr. João 
Virg·ilio c J·oão da Cruz, tomaram •assento e votaram no segundo pa.reccr. 
Na da mais havendo para ser discutido, o pre·si&cnte levantou a sessão. 

Dia 29 - A terceira sessão preparatoTia, r ea.Joiza.cla no dia 29, correu 
com todas as formalidades legacs, presentes os Deptüados Alfredo · Rosa, 
Raymundo San~os, Norberto Velloso, Domingos Monteiro, Manoel Lopes, 
Ar thur Ribeiro, Hcrmano B11imdão, Antoni.o Moura, Hug-o de Castro, João 
Rosa, José Dias, Agnello Sampaio, 1Manoel Emygclio, Juvencio Carvalho, 
Dr. João Virgílio e J oã:o ela Cruz, sob a presidencia d.o pl'imeiro, secreta-
riado pelo segundo ·e terceiTo. Foi lida e ai)))rüoVada a acta eLa se·ssã:o ante-
rior, depois do que, .achando-se presente, tomou a.s·scnto o Depubado reco-
nhecido Raymunclo de Oliveira Lopes Neves, .com as formalidades rcgi-
mentaes. Nada mai? havend·o encerrou-se a sessão. 

Dia 30 - Compa:r.eccram á hoTa legal, no edoif·icio da. Camam, o Pre-
sidente Dr. Alfredo Ro·sa, .que tomou assento na sua cadeira, veri·í'icanclo-se 
pela chamada, o comparecimento dos Srs. Deputados Raymundo Santos, 
Norberto Yelloso, Domingos Monteiro, Manoel Lopes, Arthur Ribeiro, I-Ter-
mano Brandão, Antonio Moura., Hug'O ele Castro, João Rosa, Jos·é Dias, 
A~nel!o Sampaio, Manoel Emygdio, Juvencio Carvalho, Dr. Joã-o Virgílio, 
Joao ·d•a Cruz e Raymundo Neves. Foi lida e .a.pprovada a acta anterior. 
E como nenhum assumpto houve para ser discutido, o Pr.csiclente levantou 
a sessão, auclo com •as formalidades elo Regimento. 
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Dia 3'1 -· Era. a. ultima. .sessão prepa.ra.toria. da Camara. Estav·am pre-
sentes os Srs. Deputados Alfredo H.osa, Presidente; H.aymunclo Santos e 
Norberto Yelloso, Secreta'rios; Doming·os Monteiro, Manoel ·Lopes, Arthur 
H.ibeiro, Hcrmano Brandão, Antonio Moura, Hugo ele Oastro, João H. os a, 
José Dias, Agnello Sampaio, Manoel Emygclio, Juvencio Carvalho, Dr. João 
Y.irgilio, João da Cruz e H.aymunclo Neves. Depois ·ele lida e .approvacla 
a acta ·da se•ssão anterior, o 'S.r. Presidente ·ordenou :que o primeiro Secre-
tario fizesse a s communicações exigidas nos la.Tts. 20 e 2'1 elo H.egimento 
e convidou, depois, todos os Depulado·s .a comparecerem á sessão seguinte, 
a'fim de prestarem o compromisso legal c assistirem á insta1lia.ção solemnr, . 
ela Camara. Foi, em seguida, levantaclia a sessão, visto nada mais haver 
a tratar-se. 

Dia 1 ele junho - InstaUação .sole·mne - No dia 1 .desde ao meio-dia 
o ·e.clifioio da Camara, á pra.ça Marechal Deodoro, apresenta~a festivo 
aspecto. 

O grande salão c~os seus trabalhos continha extrorclina:ria multidão, 
notando-se igualmente grande massa popular pelas immediações e em 
todo .o vastíssimo espa.ço ela formosa })raça therezinense. Com excepção 
apcna.s do.s Deputad-os Raymunclo Farias, Nestor Yénus, Thomaz Rebcllo, 
GeJ1Vasio Sampaio, Costa Ara.n,io Filho, Fernando Marques e Dr. Euriped es· 
Aguiar, que não compareceram, todos os outros üCCUJla.ram seus respc-
ctivus lagares, de -sorte que, havendo numero legal, o Presidente D-r. Al-
fredo Ros:a ab.riu a. se-ssão, com as palavras regimenlaes, send:o, após, com-
promissados os .representantes do povo. 

Aguar dou-se, -então, a. chega.cla. elo benemeri-to Go~'ernador elo Estado, 
Exmo:. Sr. Dr. Miguel de Pa.iva Rosa, ·afim ele que, installada solemnementc 
a. Camara, pudes-se o Chefe do Executivo procccle.r ú leitura cle sua l\'[.en-
sa.gem, corimonia. ma.rca.cla. })ara. as 13 horas, em convites profusamentl.l 
distribu1dos. 

k essa. hora., justamente, o Dr. <Miguel Rosa, acompanhado pelo fupc-
cionalismo, pessüa.s de •alta. representação social e grande massa popular, 
clava entrada no edificio •ela Ca.mara., recebido por uma commissão espe-
ci;a.l, sentando-se a. o la. d-o direito elo Presidente Dr. AlfTeclo Rosa. e la.dearl o 
pelo integr-o Sr. Ju•iz Federal Dr. Alexandre ·Collares Moreira. Netto. 

O Presidente declarou insta.lla.cla a. üa.ma.ra dos Deputados elo Piauhy e, 
aJ)ós sua. formali.dade, o nobre Governador ·do Estado, em linguagem ;vi-
brante c clara, pro-cedeu á leitura de sua. Mensagem, que a. todos os presen-
ets .deixou a m e<ll1or e m ais duradotwa. impressão, ta[ a. firme·za cC~m que deu 
conta dos neguei os publicas confiados á sua gestfuo suprema e honesta; to'ilo·s 
os ramos da administração soffrera.m, n esse .documento im})ortante do illus-
t.re Chefe do E.st;aclo, um estudo consciencioso e perfeito, destacanclo~se 

a })arte rela.ti·va. aos dinhei-ro•s enviados para os fla.gellados da secca, pcl'a 
qual se viu, p[rJnamente 'consrta:tada, a. honestidade elo Exmo. 'Sr. Dr. •Miguel 
Rosa. Alli ~está, erffectiva.mente, a verdade sobre a. •a.pplicação dru; quantias 
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recel!idas, esplanada ele um modo esmagador e completo, que, por certo, 
deixa Junclos Temorsos nas consciencias dos nossos rubros adversarios, 
qurando accusações l(wantavam ao digno Gov·ernadOT elo Piauhy. 

Terminacva a leitura da Mensa.gcm, S. Ex., conduzido por uma com-
mis·sã.o especial até á porta de sahida do eddificio, r etirou-se .deste, sendo 
acompanhado por innumeras pessoas até o Pa.lacio do Governo, que ficou 
completamente TClpleto de amigos, mostrando assim o povo piauhyense 
o q_uanto aéfnüra c estremece o seu actual primeiro magistrado. 

E:~0 , por sua vez, deve ter J'iCJado sobremodo confo·rtado por essa 
demonstraçã.o ele verdadeiros amigos, neste agudo momento político por 
que atravessamos, em que as ambições rnocnram J}car acima dos gr·ancles 
lntenlsse.s do Esta·do. 

Na iüa e no IT"egrcsso do Govemador, o Corpo :.\iilitar de Policia do 
Estado postou-se em guarda. ele honra, sob o comma.nclo elo brioso e 
valente CapHã.o Gesar ele Oliveira. ·Foi geralmente a.élm:iracla a correcçã.o 
com que se aprc.sentaram em publico os nossos valentes e disciplinados 
~oldados rlo Corpo ele Segura.nça, ora commandados pelo dislincto e brioso 
Ga.pHã.o Barnabé Pcreil'a ele Araujo. Tivemos, naquella. f.0stiva. occasião, 
a mais grata recorclaç5o cl·o nosso qur,riclo amigo c companheiro 'Raymundo 
lltnlamaqui, esse espírito denodado c forte, retirado do nosso convívio 
pela maior elas injnstil;éls ·dos nossos clesleaes inimigos, que a tudo se 
apegam para. o lriumj)ho que desejam e .que lhes continúa sempre a. 
fugir. 

Vimos nél guarda de honra c em Piüado os demais officiaes elo Corpo, 
todos brilhantemente fardados, prestando suas homenagens ao nobre Cheft~ 
do ,Estado, em LÚ11 Jwllo gesto el e disciplina e lealdade, dcmonstr.anclo o 
quanto o }n·es.am o o valor dos sentimentos eiYieo;; que lodos possuem. 
Depois de servido um vrofuso copo elo agua, em Pala.cio, retiraram-se 
toclus os qac enehiam as suas vastas depcndrnci.as, sempre ca.ptivos do 
firla.lgo tratamenlo do Govcrnarlor e de sua dignisshna consorte l\Ime. Ade-
laidc Rosa . 

.O .c orpo de Policia, rtcs filando em continenci::t em frent e elo Palacio, 
roeoHte~r-sc dq)ois ao qua.rtel, e o povo di spersou-se da prar;a Deodoro, 
sem qtH' honvcsse a mai s leve a1teração dfl ordNn pnblica, a ser r egis-
trad a. 

Va:rias - A' solemnidadc da in.stal lctçãu es l·i l'.e ram JH'esentcs todos os 
SecrctaYins de Esta.do, Junccion:1.rios frd,eraes, esta.clnacs c municipaes, 
enormr, massa popular· c os eminentes representantes fetlerae.s Senador 
Abd.i:ts Neves c Deputado Eli as ele Souza Martins. 

- A' porta elo Palacío fonnon a respectiva. gLwrcla, na sahicla c entrada 
do Governador, commanclacla pelo clig·no Tenente Antonio Alves Pereira. 

- Ao Congresso Estadual, na sahi:da. ela. scssã.o solemne, quando se 
dirigi a·m .ao Palacio, !foram ·igualmcnl·e prestadns as continencias militares. 
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{) Governador fez acompanhar-se ao Congresso pelo seu brioBo a.i LL-

dante de ordens Tenente Leopoldo Carvalho. 
- Terrninados os trabalhos da Camara, circulou o Piauhy, trazend o 

a Mensagem, cujo numero foi h <tstante procurado pelo povo, des0joso dc 
lêl' o ·documento official e ]Jr.ovando deste modo o interesse que toma pelos-
altos ·clesHnos ela terar piauhy·ense. 

(Do jornal Piauhy, orgão offieial elo Estado. ) 

A 'l'EMPOHADA LEGISLATIVA 

Teem pros.cguiclo os seus trabalhos, no mesmo eclificio, as duas Cama-
r as Legislativas que actualmcntc se cont.am neste Estado. 

A gov:crnista re aliza as suas sessões diariamente, c a opposicionisl::t 
tamlJem, logo que os membros daqucna se rcür:1111. 

A p.rimeira elegeu para seus Prcs·i•dcnte, Vice-IPrcsiclcnbe, -1 • e 2" Secre-
tarias, respectivamente, os Deputados A Urc-clo Rosa, Hugo de Castro, Arlhu r 
f\ibeiro c Norberto Velloso. 

A ele-ição da -segunda pam atwclles ca:rgos rcc-ahi LI, tambem, l•especti-
vamente, nos Deputados Thomaz Hebcllo, Const anci.o Carvalho, · RR.ymundo· 
Farias e Simplicio Mendes. 

No dia 3 for·am depurados pela Camara u:pJlOsicionista os Deputados 
I-Ierman.o B·randão, 1-lug·o -ele 'Castro, Manoel Lop es c Doming'OS Monteiro, 
que tecm as·sento na Camfl;ra governistfl;, c foram reconhecidos, para os 
substituir, os seguin t-es senhores, CIIlC obtiveram votos na eleição : phar-
maceuUco Lcuci:p:po Dantas Avelino, Jo.aquim Gomes Fcrre·ira e ·Drs. Anto-
nio ·Carv<Llho Filho c i'II(1rio José Baptista. 

No dia 5 foi Hclo na Camar.a governista o pa1·eccr reconhecendo como 
Gov.e·rnaclor eleito para o .quatriennio ele julho ·de ·'1916-junho de 1lfl0· o 
Sr. Dr. Antonio José {]a Cost·a; quanto ao Vice-Governador, Commanrlan>te 
Gcrvasio Pires de s .am:paio, foi levantada pelo mesmo pareC!)l' a prclimina:r 
de trata.r-sc de apuTar a cluv·icla que na Commissão f·oi despertaria quanto 
ú resi-dcncia ele S. Ex., ficando, poi'S, adia da a decisão para depoi s de 
melhor estudado o caso :peia referida Commissão. 

No mesmo d-ia, ao realizar-se a sesstio éla Camara opposici-oni sta, .foi 
lido o parecer reconhecendo como Govc:rnaclor c Vice-Gove·rnador, rcspc-
ctivamen~e, 11ara aquelle .quahi•ennio, os Srs. Dr. Eur ipecles Clemenl:ino de 
Aguiar e Commancl.ante Gcrva:sio Pires de Sampaio. 

Hoj c í'o·ram apresentados á Cama:ra governista qua:tro ou einco pro-
jcctos. 

Na Camara opposicionista não houve numQro . 
(Da Gazeta, orgão independente.) 
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PARECJlR 

·A Co mmissão de Poderes, Petições e Infracçõcs ela Constituição vem 
dar conta da tm·eJa que lho incumbe de dizer sobre a el>eição para os 
cargos de Gove•mador o Vl'ce-Güve·rnador do Estado, no quatriennio de 
1910 a 19!20r, 1n·ocedida no dia 7 de abr-il do co'l'rente mmo. 

A GomrrJi.ssão sonle-sc possuicla do ju sta ufania ela incumbencia de 
{[Ue se desempenha, pela na:lural importancia clp ass umpto e pelo extraor-
clinario interesso que o ple·ito claqu clla data suscilo Ll em todo o .Esliaclo c o 
ardor com que nelle .foi disputada a victoria. 

As primeira.s candidaturas que smgiram for:un as elo Dr. Antonio 
.Tosé da Costa, para Governaclor, c elo CaJ1it5.o de Fragata Gervasio Pires 
de Sampaio, p ara Vice-G-overnador. 

Foram lançadas nos clous manifestos que :a 12 ele janeiro u.Iümo sahi-
ram publicados no Piauhy, firmados por treze elos ·candi·datos á deputação 
estadual, .que haviam sido dipl omados pela Junta Apuradora, pertencentes 
ao P. n. C. o os trcs ela União Popular, ton(lo logo em seguida se elevado 
a 15 o numero Ciaqucllcs. 

A maioria rlc mais ele ·dons terços ele sua rqncscntação na Camara 
elos Deputados, .fitulacla na apuração ela clciçã.o, com que a mais poderosa 
aggrcmioaçã.o J)Olitica nacion::tl no Estado apparecia nos referidos mani-
:festos e o concurso ela União Po11ular, cerrando suas aguerridas fileira.s 
ao lado ela-s canrliclaturas •alvitradas, prqJar aram indefcctivelmente o seu 
triumpho nas nrnas . 

E' assim CillD reunindo-se a 24 ele janeiro a convenção do pl'imeiro elos 
tcferi·dos parl·iclos ·e ratifican do-as com a cliscrep•ancia ele um unico voto, 
;já a esse tempo avultavam .as manil'ostaçõcs clirectas elo soliclariecl·acle elos 
üirectorios loc::tes 'C governos municipaes, havendo 32 municípios hypothe-
ca·do seu a.voio ú causa -sob tão fe,lizes aus·J1icios iníentacla. 

Entre os elementos que pnstigiaram as referidas candidaturas figu-
ravam os Cmrêas ele Parnahyha flUO, retirados individualmente ela arena 
poHtica, mas gozando ela mesma la.rga inflcwncia ele que dispunham quando 
n'Clla. combateram com o vigor e intrerJicler. que lhes deram merecida no-
m eada, lhes 1:rouxeram scn importante concurso por intcrmeclio elo Coronel 
Verieliano Borges, ele si mesmo prestimoso . 

.Outro elemento cli s,tincto, que acudiu a prestar o seu apolo á cancli-
clnJura Costa-G-ervasio, foi o Parbiclo Instrucção e Justiça, valiosa aggre-
miação do sul elo Estado, sob a chefia ela influente familia Paulos, ele 
S. João do Pirmhy. 

Em tão nnta;josa situação c1 ess·a ·candlclatura, surgia a elo Dr. Eurl-
pcclcs Clcmenl,ino de Aguiar, para Gove:rnaclor o o mesmo Commandante 
Gcrvasio Sampaio para Vice-Governador, apres-entada pelo Dr . Antonino 
FroiTe da Silva, que clc.ssa maneira propunha-se abrir uma scisão no Par-
tido Republicano Cons.c·rvador, d~e cuja convenção era o PreBiclente. Mas 
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repeiJi.d1a nos mumcJpJos, que Ja se haviam manifesta,do por aquella can-
didatura, só em seis a chapa Euripedes-Gervasi·o encontrou guarida no 
seio do P. R. C. Piauhyense, sendo que no de Picos, um dell es, onde, como 
nos outros, .a União Popular contava numerosos elementos, o vulluoso 
grupo cru e seguia a orientação do Coronel Joaquim das Chagas Leitão, e 
que estava guardando attituclB ele reserva, se manifestou pela N}feri d~t 
chapa Costa-Gervasio, e si -em JBromenha deu-se a unica defecção quo 
deslustrou as paginas dessa campanha, talvez a mais memoravel elo todas 
a•s lutas eleitO'raes elo Piauhy, com a. passag·em para o campo adv-erso do 
Coronel Vicente José ela Fonse.ca, que fôra um dos primeiTos a <'l,clheri t' 
á mesma chapa, continuou ella apoiada pelo Coronel Bertholino Alves d:1. -
Hocha Filho, que gozava de não inferior prestigio ne.sse municipiü . 

Re1mcliado assim do grosso doe S'OU partido, o Dr. Antonino F~·oire 

procurou amparo no gmpo chefiado pelo Senador Hibei ro Gonçalves, el e-
mento quo do fraco concurso lhe podia ser. 

Travado enlre essas duas chapas o pleito qLtO, não obstante o ;rrdonle 
apaixona.mento que suscit-ou, correu sem nm1huma alteração dà ordem 
em todo o Estado, o r esultado veiu confirmar a previsão que com' inteira 
segurallça se formou deante da enorme desigualdade ele forças das con-
ten<iores, como se veTá ela apuração que a Commissão fez da votação con-
stante das auth enticas que lhe foram apresentadas. 

A Commissão, depois de haver compulsado todas as authentica.s rrne 
lhe foram entregues, chegou ú evidencia de que a.quellas .que dizem res-
peito a vinte e oito coHcgios el·eitoraos (mappa. annexo n. n revestem 
completo caTacter do authcnticiclade o ohecleccram nas suas condições 
intrínsecas aos prcceHos ela legislação em vigor no Estado, pelo que passo u 
a apurai-as, encontrando o seguinte 'resultado, conforme o mapp.a citado: 
para Gov•ernad·or do E.sta.do, Dr. Antonio José da ·Costa, a.dvogado residenle 
nesta Capital, 12. 3·64 votos; Dr. Euripedes Clementino ue Aguiar, medico, 
resi.dent·e em Flori ano, 4. 089 votos; para Vice-Governador do Esta:do, Ca-
pitão de Frag·ata Gerva·sio Pires de Sampaio, militar, rosiCJ.ente em Burity 
dos Lop es, 1·6 .283 votos . Nesse rBsultado .se ach1a compTeh en cUda a votação 
do muni·cipio ele Picos, quo eleva a vinte e nove o nume-ro dos municípios 
que o produziram. Essa votação a Commisnão apurou, á vista -do.s boletins 
que lhe for·am apresentados pelo candidato Dr. Anton io José ela ·Costa, 
revestidos dos necessarios caracteres legé\Jes, p•or não se encontrarem as 
r·es·pectivas authenticas entre as que lhe foram entregues. 

O mappa n. 2, que a Commissão organizou .e tambem vae &nnoxo, 
r·epresenta o re.sultado de uma série de authenticas que lhe fomm apre-
sentadas, ·Como tendo sido procedi·das as eleiçõ•es nos quatro muni cípios 
de Jaicós, Oeiras, Amarante e Jeromonha, com r esultad os f·avoravc·i.s ao 
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candi,dato Dr. Emipedes Clementino de Aguiar , que nclJ.as ohteve ,dous mil 
cento e seis votos (2·. JO'ô) contra 30J! votos .dados ao seu competidor 
Dr. Antonio Jo.sé da Costa, sendo 20i1 em Ama11a:nte ·C 100: em Jaicós. 
O mappa n. 3, como o antecedente, computa o resultado de outra séri•e 
d·e authenticas de eleições procedidas nesses me·smos munic-ipios, de moclü 
favoravel ao canili·dato Antonio José ela •C osLa, que dão como tendo obtido 
2.2'10 vo·to.s, se.11'do ap·enas ele Hlô o numero ele votos obtidos po:r seu com-
petidor Dr. ·Euripedes Clementino de Aguiar, e sóm0nte no collegio de 
Oeiras. Os m appas ns. 4 ·C ·5, relativos aos municipios de Paulista, P.atro-
ún.io, Corrente, Gillmés e Paranag·uá, a comnüssão organizou-os para um 
jogo de r,alculos a·pC'Ilas, visto havei-os levantado com o resultado de elei-
ções p·ass.aclas, uma vez que lhe não foram apresentadas as authenticas 
·da:quellas que d·eviam ter .si·do feitas na:quell es municípios a 7 ele abril 
ultimo. 

·Rccorrend·o ás secretarias desta Camara c do Governo do Estado, a 
Commissão, em um .exhaustivo trabalho de investig'ação, pôde levaqtar 
estes mappas, para consignar, em um clelles, o n. 4, o r esultado éle toda a 
votação obticl.a pelos div:ersos candidatos na eleição procedida nos refe-
ridos cinco muni·cipios a 7 ele a!hril d.e 1 9'12 para Governador; e no outro 
mappa n. 5, _aquella vütação que tambem coube a diversos candidatos ela 
eleição senatorial, procedida em janeiTo d•e 19'15, Drs. Abcl·ias Neves, Corio-
lano Carvalho e Joaquim Nogueira Paranaguá. Na primeira dcss·as eleiçõ·es 
compareceram -1.787 eleHores e na s·egttncla 2 .356. 

A Contrniss:i.o pensa que as du;as séries de authenticas, constantes dos 
mappas ns. 2 e 3 não elevem ser apuradas, p•orque adquiriu, no exame 
meticuloso a que procedeu, a conll'icção ele que ambas essas séries de 
actas revestem-se de defeitos substanciaes e repr.esentam fraudes visíveis. 
Vê-.se que foram dous partidos oppo-stos, cada qlca.l a faz-er o seu trabalho 
com exclusão mais ou menos complsta -elo outro. 

Cada uma ·dessas ·Sé1·ies possue authenticas que talv·ez pude5:~em me-
recer as att•enções da Gommissão, mas a verdade é que ·em ~. eu ~onjunto, 

em l'elação a cada um dos municípios a que se referem, ambas s·e to.rnam 
igualmente sus·peitas de falta de expr·e·ssão ela verdade eleitoral e assim a 
Commissão propõe que ,elJ!as s·ejam desprezadas, mesmo porque, ainda que 
se addicionass·em ao nome do candidato Dr. Euripedes ·Clementino de 
A·guiar todos o.s votos que ·Constam lhe terem sido dados em maioria na 
sér1e que .lhe é favoravel, t,eriamos: 

Votação de :!!! collegios (mappa n. 1) .... . . . ... . ... ....... .. . 
Idem da ma:urj:J. do mappa n. ·2 ........ .. . . _. _ ... . .... _ ....... . 

4.089 
1 .806 

5. 894 
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Ficaria eUe a.ssim com cinco mil oitocentos nov·enta e quatro votos 
(5. 894) que sfw menos da metacre da votação do outro candidato Dr. Anto-
nio Costa, que tem, conforme o mappa n. 1, doze mil trezentos e se-ssenta 
e quatro votos. 

Dado que se tenham realizado as eleiçô()S dos mumc1p1os a que se 
r efe mm us mappas ns. 4 e 5 ·de que não ha authenticas, não se póde pr.e-
·sumir que cllas produzissem para o candidato Dr. Eurip.edes ele Agui•ar 
votação superior á totalidade dos votos colhidos })elos candidatos que 
tomaram parte nas mais suffragaclas, constanlies elos mesmos mappas. 
Vê-se desses mappas que ·aq uella.s eleições d.elles constantes em que houve 
maior numero de eleitores, foram as de 3ü de janeiro de 19l5, em · que 
apparr.ceram 2 .356 votos distribuídos entre os tres candidatos que d·ispu -
taram a. vaga no Senado' 

Addiciona.ndo todo esse numero ele suffragios aos votos obti:clos pelo 
Dr. ·Euripcd es ele Aguiar nDs vinte e nove coJlegios, constantes elo mappa 
n. 1, accrescidos da mai'oria constante do mapp<t n. 2, teriamo;; : 

Votação conforme <J mappa n. 1 . ........ . ........ .. ....... . . . 
Maioria r esuHanlo tio mappa n. 2 .... . . . .. . . . . .. . . ... .. ... . ... . 
Votação coHstante do mappa n . 5 .. . ..... . . .. ......... .... . . . . . 

4.0~9 

'1 .8ü5 
2.356 

8.25ü 

Ai.nda assi m fi caria o ·Candidato Dr. Antonio José da eosta com a 
.enorme maioria de 4.114 votos sobre o mesmo Dr. Euriped·es rlc Aguiar, 
.só com a votação que lhe foi apurada nos mune:ipi e~ s com.! antes do 
mappa n. 1. 

· Sala elas Comin issões da Camara Legi-slativa do Estado do Piauhy, em 
Thercz·ina., 5 do jlmho de HH6. - Manoel Lopes C. Lima, Relator. - José 
D ias de Souza. - Manoel Emygdio P . da Rocha. - João ela C1·uz Mon-
tcü·o. - flaymundo Oil da Silva Santos. 1 

Approvado. Em Gamara, 5 de junho de 19•16. - Alfredo Gentil de 
Albuqne1·que flosa, Presid ente. - A~·thÚ1· Ribeim, '1 o Secretario. - Nor-
beJ·to Augusto de Castro Velloso, 2° Secretario. 
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MAPP.-\ N. 1 

Votes para govel'· 
nado r 

Ncmes dos municipiolil 

i 
1 [ Therezina. . ... ...... . .... . · · · · . · · [ 
2 [,Livramento .. .. ............ : .. .... ·I 
3[União ............................. I 
4I •Porto Alegre. . . .. .. .. .. .... .. .. .... I 
51 P.edro li. . . .. .. .... ...... ........ · I 
6IBarras . ................ .... ........ I 
7[ Miguel Alves. . . . ... . . . ... .... .. . .. . I 
8[ Peripery. . . . .... . .. . .. . ..... · · · · · · · I 
9 1Batalha . .. .... .. .. ........ ........ . 

10[ Alto Longá . ... ...... .. .. ............ . 
11[ Amarração. . . . .................. .. . 
12I 'Ca:mpo-Maior. . . .. .. .............. . 
13[ Burity dos Lopes .... .. ............ .. 
14[•Castello. . . .. .......... ........ .... . 
15[ Piracuruca. . . . .. . .. .. ........... . . . 
t 6[.Parnahyba. . . .. ...... ........ .... . 
17l<êaracól. ............. .. ... ... ...... . 
18I •Appar-ecida . .... ................... . 
19[Bom Jesus ............... .. .... .. .. 1 
20[ Urussuhy.. . . .. ..... . ... . . · · · · ·····I 
21[.Simplicio •i\'lendes. . . . ............ . . ·1 
2~ 1 >Regeneração. . . . .................. . 
23[ tFloriano. . . . ..... . ...... . .... . .. .. . . 
24~8 . Raymundo Nonato· ........... .. .. . 
25[Valença ............................. . 
26 [·8. João do Piauhy ...... ...... .... .. 
27[ Picos. . . . .. . ......... . . . . ... ....... , 

494 
383 
432 
294 
31'1 
30'i 
264 
382 

537 

3•4'31 
1.5~ 

20t2 
246! 
201 
150 
125 
347 
•W1 
647 
945 
925 
30:.5 

28[:Santa Philomena .. .......... . . .... . 
29 1 S. P.edro . . . .. .... .... ....... ... .... J 27'1 

I [-- -1 
1 12.364 [ 

I 
4\HI 
5ül 
45[ 

I 
2t2ül 

I 
I 

17 [ 
3-1 1 

I 
179 1 

I 

431 
701 
30[ 
751 
51[ 

2231 . 
I 
I 

:1501 
2fi0'1 
206 j 
244 1 
5001 
430•[ 

I 
I 

33t)l 
3891 
60 [ 

I 
4.089[ 

'1.440 
214 
556 
494 
60H 
432 
3>1'1 
34'2 
307 
443 
425 
61.5 
486 
&1·2 
394 

1.582 
20f2 
246 
35-1 
400 
33.'1 
591 
()00· 

1.0177 
94fi 
025 
040 
389 
331 

16.2·83 



,\IAPPA N. 2 

ELEIÇÕES EM DliPLICATA 

Para governador 

Mu nicipio1 

I I I 
'11Jaicós. . .. ... . ....... ..... . ..... ·I 3'J4[ -100 1 -i94 

21 Oei•ra:s ... . .. .. .............. , .. .... .. 1 8881 1 888 
:i 1 Amara.ntc. . . .. .. .. . ... . .. ... . ...... I 5ü1·1 20•11 70f2 
g,I 'Jeromenha. .. ............. .... .... · 3231 I 323 

\ 
1
\ --z~o6\ - 30•1/-- 2. ftü7 

I I I . 

i\1APPA N. 3 

ELEIÇÕES EM DUPLICATA 

Para governador 

Mun 'oipios 

l I I I 
;~~a~i~:~. :::: ::: :~:·.:-.>:::::::::j ~~~~ 1061 ~~·~ 
3j •Amarante. . I 5361 1 536 
41Jeromenha. :·:. · . · . ·~·. · . · . ·.· : . ·. · .·.·.·.·: : : : : 2H] 1 ~H 
l I - - -1 --1---. l I 2 .2-10'1 ·W6I 2. :169 
I I I I 
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MAPPA N. 4 

ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR EM Hl12 

Numero de ordem - Nomes dos munictpios - Numero ue eJeitores 
que compareceram e votamm nos diversos candidatos 

J. Paulista. . . •• • • • • • • • • • • • • • • • • o • •• • •• • ••••• • ••••••• o o o •• o 

2. Correntes. • • • •• •• •• ••••••• • •• 'o ••• ,·, •• o • • • • •• o •• o • • •• • • • 

3. Gilbués . . .. • • o •• • •••••• • ••••••• • o . o • • •• o • • •••••••• 

4. Parna:guá. _. .. .... .......... .. . . .. .. .. . . .. .... .... · · · · · 
5 . Pat·rocinio .. . .................................... ....... . 

351 
320 
5?0 
154 
W2 

1.787 

MAPPA N. 5 

ELEIÇÕES PARA DEPUTADOS FEDER.~ES E RENOVAÇÃO DO TERÇO DO SENADO, 

PROCEDIDAS EM 1\}15 

J. Paulista. . . 
2 . !Correntes. . . . ........ . ..... · . : ......... . .. . ...... ........ . 
3. üilbués. . . . .. . ..... . .. . . . ......... . . . .. ...... ........... . 
4. IP arnaguá. . . . .... . .. ........ . .. . . .............. . .. . ..... · 
5 . Patroc-ínio. . . . .. ..... . .................................. . 

3tH 
697 
479 
424 
395 

2.356 

S.ala .das Commlssões da Assembléa Legislativa elo Estado elo Piauhy, 
Therezina, 5 ele junho de 1916. - José Dias de Souza. - Manoel Lopes 
Cm>rêa Lima. - Manoel Emygelio ela Rocha. - João da Cruz Monteiro . 
- Raymunelo Gil ela Silva Santos. 

TOPICO DA . MENSAGEM DO GOVERNADOR, REFERENTE ÁS ELEIÇÕES 

De .accôrrlo com o que ·dispõe a Cõnstituição, r.ealizaram-se em todo 
o ,Estado, a 7 de abril proximo passado, .as eleições para os elevados 
.cargos ·de Governador .e Vice-Governador. 

Os pa:rttdos pofliticos bateram-se por .dua·s .chapas: Desembarg>ad.or Anto-
nio José da Costa e :Dr. Euriperles Clementino ele Aguiar. Para Vice-Gover-
na:dor foi unanimemente suffragado o nome do ·Commandante Gervasio 
.Plr.es 1de Sampaio. O pleito despertou o maior interesse e .foi um dos mais 
disputados de que ha noticia entre nós. Apezar disso, a ordem publica 
não soffreu a menor ·whleração e não ·s'e registrou o mais ligeiro ·des!ll$l'a· 



davoi incidente em pal'tc algum1a elo Estado, o que certo dc'Põe muito 
f~tvoravelmentc quanto á. índole pacifica c oTdcíra do povo piauhyense. 

Pelas ultimas estatísticas publicadas, é este o resultado ainda -incom-
pleto .da ref.erida eleícão: 

Para Govemador: 
Desembargador Antonio José da Costa, 14. 97'1 votos . 
Dr. Euripedes Clementino de Aguiar, 3. 80!2 votos. 

Para Vice-Governador:. 
Commanclant·e Gervasio Pire-s de Sampaio, JS. 594 ;votos. 

SESS.a;o DE 2•5 DE .JULHO 

O Sr. Joaquim Pires - Sr. Presidente, resumindo as consideraçõc~ 
que vinha fazendo quando na sessão ultima fui obrigado a interromper 
meu discurso sobre o assombroso "caso do Piauhy", poderei dizer qne 
provado tinha: 

I, qu{l a eleição que se procedeu em 15 de novembro ult.imo havia 
obedecido a indicações prévias, resultantes de um accôrclo em que colla-
boramvm todos os elementos polít-icos do Estado; 

li, que a escolha do -futuro Governador, feita pela convenção a que 
foram p-resentes Tepresentantes ele 29 elos 38 municípios do Estado, havia 
precedido a varia-s indica-ções de nomes que não puderam conseguir o 
apoio da maioria dos elementos efficientes da polit-ica dominante; 

III, que o grupo dissidente obstinadamente co·ntrario a qualquer can-
didatura que não a que havia premeditado, veiu, afinal, a a.doptar uma 
que por ser ra.dicalmente offensiva ao então Governador não pod·ia ser 
ac·ceita pelos que apoiavam a situação dominalilite; 

IV, que a victoria elei·toral do Desembargad:or Costa foi um facto cuja 
contestação não podia ser feita de bôa fé, por isso que para ella concor-
reram todos os elementos de valor efficiente em 32 dos 38 municíp-ios dü 
E·stado, sendo certo que dos 24 Deputados diplomados -l5 haviam firmadn 
o seguinte manifesto; (Lê.) 

V, que o rC'<}Onhecimento de poderes dos membros da Assembléa Esta· 
dual se havia verificado de f.órma a não ser favoravel deante da lei e da 
moral ad-mittir-se como legaes os actos emanados de autoridad•e outra 
que não a que encarnava originariamente as funcções de Presidente por-
que esse pode.r lhe e.r.a conferido por expressa e inilludive1 dis.posi~ão 
da lei. 

V'I, que a mentira e o embuste ai-nparados pelo Supremo Tribunal 
Federal haviam emprestado aos simuladores da força politi<>a que investiu 
o Dr. Euripedes de Aguiar do Governo daquelle Estado, uma a:pparenc-ia 
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de lcg,alidade que não vodia permanecer e por tal vinha solkitar do Con-
gresso Nacional o remcdio unico e .capaz de fazer voltar ao terreno consti-
tu,cion&l o ESitado ;que represento nesta Casa, ·conv.ulsiona:do pela revalução, 
não oriunda ·da vontade ·soberana do povo, mas conc0bida, architectada, 
forjada, nas ca:marDhas dos auHcos para proveito g satisfação dos mesmos, 
sedentos ide vi11ganç•a e odio. Não, Sr. PrEJsidemte, possível não póde ser 
que indifferente seja a oausa do Estado do Piauhy, a vós outros que 
representacs as demais unidtades da Federação. 

Hoje é ellc que cahe varado pelo punhal da ignomínia, tendo a g•ovcr-
nar-lhe os destinos uma situação que se fez na trahição, por golpes de 
emboscada, onde os elementos congreg&do.s combatiam pers;onaHdadcs que 
haviam endeusado, onde os homens esqueciam os principias pelos quacs 
haviam combatido p·ara se entregarem á orgia sanguinaria ela vingança 
pela não satisfação de suas desregradas ambiçõ·es. 

Não Jui nem sou um apaixonado. Não dei o meu apoio ao Sr. Miguel 
Rosa, a quem lealmente combati quando S. Ex. tinha apenas um anno de 
Governo, c era applaudido, apoiado, engrandecido por esses mesmos que . 
hoje o apedrejam, sol no occaso, exactamente quando meTitoria se tornou 
a sua obm de defesa á au:tanomia política .d;ci Estado que o fez Governad-or. 
Não tenho o di os, nem malquerenças, antes conto no numero . dos que 
combatem ·em campo opposto, amigos que .prezo, co-estaduanos que admiro, 
sendo ce.rto que muitos delles coherentes estão porque combateram com 
deno•do c sobranceria, altivez e g·alhardia a situação política que foi apeacla 
do Governo J)elo Supremo Tribunal, desde os seus primeiros dias. A estes 
eu rendo as homenagem do meu respeito cívico, as dcferencias de minha 
admiração pela C'Oherenci.a de seus actos, pela fr·anqueza com que exter-
naram suas idéas, pela ,fjdalguia com que terçaram as armas limpas da 
peçonha envenenada pela jesuítica hediondez ·dos app1ausos constantes, 
do awoio inco.h.dicional, dos pro~,es~os de am izrude ·e dedicação estremm;as 
como o faço tambem aos impollutos juizes que subscreveram o voto do 
integro 11\Hriistr·o Viveiros de Castro. E para que como uma pagina ind.C-
lev.cl d~ civismo e nobre ensinamento fique nos Annaes do Parlamento 
BI'il!Zileüo, peço a V. Ex., S['. Presildente, que m'o permitta 'lêr: (U.) (*) 

As m·aiorias nem sempre reflectem a pureza dos sentimentos dn,s 
corporações, antes as minorias encerrarão melhor o germen que faz trium-
pha.dot·es os grandes idéaes. 

E' possível que batidos pelas paixões que assolam os caracter~s, os 
vetustos ca·rvalhos se deixassc•m vergar, mas resta-nos a esperanca . de 
v o dermos parodiar o lendario moleiro : dizendo "tambem temos juizes 
como em Berlim". 

Não cabe a mim fazer a psychologia do momCJÍt.o político · ne'm o 
c>sl.udo dos caracteres envolvido.s nesse drama, odiento, que hade enver-
gonhar a gerat:ão ·hodierna ; pelá degradação imposta a uma das unidades 

( '') O docum ento a que s e refere o orador con,til el o;; ll'llncx os. 
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da Federação, por isso passo a respigar alguns pontos do parecer Mello 
Franco. 

E ' de facto tra])alho que honra ao jurista, mas que deslu.stra o poli-
tico. 'S. Ex., que é nesta •Casa estrella de primeira grande~a. pelo fulgor 
de sua privilegiada 'intelligencia trabalhada pelo estudo dos ensinamentos 
düfendidos pelas altas cerebrações que se teem dedicado a orientar os 
povos no terreno do direito, não podia deixar ·de des·pozar a verdad.eira 
doutrina, isto é, que as perturbações de ordem material como as de ordem 
constitucional juridica ou legal são dirimidas nos Estados, pelos mesmos, 
quando o interesse que as motiva não vae além da ·sua orbita de acção; 
pena UJrião quando affec.ta<m a ICOommmlildade, h;rto é, entoodem com ·a o·r-
dem internacional, a fórma fe;derativa e :a .execução das leis federit:e·s. 
"O caso do Piauhy" é o da violação manifesta da fórma republicana 
federativa p'elo deslO'ca,mento de attribuições p.rivativas. do Po1de.r Leogis-
Iativo Estadual para o Supremo Tribunal F.ederrul, ··que, decidindo tumu~
tuaria e illeg·a;lmente um habeas-corpus, reconh e-ceu como Assem])léa do 
Estado uma duzia de 'De'J.)Ufta;dos di.plomrudo•s para investi1-os de preroga-
tivas ·qwe não tinham, ;para dal-o:s ·eleitos, r econ:heci·dos e procüamados 
quando cinco deHes ha!V'iam S·ido depurados_ pelo müco pader competente 
para conhe-cer de seus poderes poli'ticos. 

A ordem constituc-ional estava evidentemente altemda, cabendo, como 
profici.entemente af.firmou o douto jurist-a, apoiado nos con-ceitos ~e 

Laban, "sómente ao ·Cdngreosso Federal a C()lffipetencia .de dizer em ultima 
instancia do conflicto resolvendo por uma lei a sua perempção pela 
adopção de providencias de ordem constituci011al ". Na hypothese o Poder 
Executivo como o Judicia,rio sómente após essa 1·esolu.ção pod-eriam ser 
cha:mados a se pronunciarem, e o Legislativo o f.a.zendo não estava, como 
bem accentu·ou o Relator, "adstric:to a motivos juridicos nem a conside-
ra,ç.õrs .indiciarias, porque a lei suppletiva, que fosse votada, modificadora 
ifo direito publico interno do Estado, por essenci-almente poliüca e reso-
lntoria de um con:flicto poHtico, estaria dentro na or1bita dos actos cliscrc-
cionarios do mesmo poder". 

Assim a intervenção elo Poder .Tudiciario, na hypothese, foi indebita 
r. inconstitucional: "inaebita", por haver transp:osto as ra:ias do terreno 
juTi·dilco para •chafurdar-se na pQiliti'cagem; e "incOinstLtuciona[" p-or ter 
exorhilta,do .das attribuiçõe.s que o art. 5·9 lhe prr escreve. 

No regi<men federal, diz o douto jm:ista, "não se páode condemnar o 
princi-pi•o da intervenç.ão para que é elle o traço vinculativo entre o Estado 
Federal e as unidades que o compõem". 

S. Ex. não admitte que alguem se diga "federalista ", sem lJU e preci-
puamente se eonf.esse "intervencionista". · 

Enh·etanto, conlie.cendo da s-ituação em que se -encontra uma das uni-
rl.ades da Federação, com a sua viela constitucional perturbada pela acção 
rleleteria do Snpremo Tribunal Federal que S. Ex., judiciosamente pro-
clama incompetente para intervir "politi camente" na vida dos Estados, 
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termina negando a intervenção "legal", para aconselhar a situação de 
facto, ·em r1ue se .enwnlra o Estado, "pela nonmalizaç.ão ·da O·l'dem publi.oa.", 
quwndo antes S. Ex. mesmo ha·via wventad·o a hypothese de s.er .J}OS•sivel 
essa normalização "mantlda pela força, pelo terror ou pela ame-aça ·de 
violencia, em um ambiente de desordem ju'Í·idica, ou em um meio onde 
reine o despotismo ou oocle se tenha subvertido, adulterado, corrompido 
ou viciado ·a ordem constitucional". 
~ Aca·so, pela rej elção do meu i!)Tojecto, entrará o Estado ·do. Piauhy em 
uma phase ·de constiotu·cionailidaJde, .quando seu Governo é o resu:ltado de 
mna revoilução- :triumphante apoiada pelos Poderes Executlv·o c hLdiciario 
da Repu1bli·ca? Não, ·certamente. Si o Poder Legislativo é o :uniJco com-
petente para dirimir o conflicto, embora desp·oticamcnte; si esse poder 
não se pronuncia por uma lei expressa inilludivel, ailtes se e.scusa a qual-
quer pronunciamento em d.efin:Uiva, é que a questão permanece sub-judice. 
(Muito bem.) 

'i\fas, Sr. Presildente, dis.se o Hlusíra,do Relator que "·s·empre que haja 
duvida sobre quaes sejam os orgãos legítimos elos gove·rnos elos Estados, 
é evidente que o Poder Federal ·não póde r esolver o conflicto interno ou 
o1;íentar juridicamente a .sua acção interventora sem cleci·drr prelimina.r-
mente qual é ·o orgi1o legitimo elo Governo do Estado". No caso do Pi-auhy 
afirma airtda o Relator, "havia uma s·entm1ça do Juiz .Seccional elo Estado 
elo Piauhy, recusando -aos mesmos pacientes a ordem po-r elles impebrada 
cliâs depois ao Supremo Tribunal e por este coneedida, - sendo que a 
denegação do refcrfdo Juiz Seccional teve precisamente por fundamento 
o facto ele .ser "incerto e illiquiclo " o direito que os impet·rantes allegava;m 
te·r á funcção. 

Acima de_ todas as questõc>S, que pucles·sem ser suscitaelws na dis-
cussão do caso político mjeHo ao nosso estudo, uma pairava sobre todas 
e deveria ser considerada ·Como a característica clifferencial, a. espedc 
exa.minada .. Esta questão era a seguint·e: 

Havia, ou não, na cspe:cie em ·debate um caso ·de duaJidade no Gove·rno 
do •Estado do Piauhy? 

Na hypothcsc alí'firmatlva, a questão será pi.n·amente política, nã.o 
competindo ao Pod·er Jucllciario deci·dil-a. 

Esse ponto é já inteiramente pacifi·co na exegese rle nossa Consti-
litição e .da Amcrica:na. (Jiare, A.nnotrded Constitut'ion of. the Unitecl States, 
pags. ·:123 e 232: Ruy Barbo:;.a, O Dir·eito do Amazonas ao Acre se-pten-
f~·ional, vol. 1, pags. Jô2 c ltô8) .. 

QuaB!Ique·r rrne fossem as objecçõc~ filie se pudessem levantar á com-
petencia que o Supremo Tl'ibunal Federal se attrilmiu de decidir a quc.s l.ã.o 
da legitimidade ·do orgão el o Podür Legislativ·o do Estado do Piauhy, ela 
qual res·ultou, como consequencia logica, a du})Hcata elo orgão do P.oder 
Executivo do dito Estado, - o certo é que o mesmo Egngio Tribunal 
t·omou conhecimento elo caso .e o r esolveu em uma ordem de habcas-
r:orpus. 
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.Si, portanto, ·a conflicto se verifica pela dupHcata de orgão Legislativo 
e Ex·~cutivo, "compromettendo a paz interna e a seguranoa publica", a 
competencia "é p-rivativa do •Congresso Nacional, para inte•rvir". 

Si assim é, como deixar sem soluoão o conflict.o? 
S·r. Pre~dente, ainda não se apag-ou de nossa mente o caso do Cear·á, 

onde após anmos foi a ordem constitucional restahelecida pelo interventor 
nomewdo em vir.tud.e de resalução expres·sa do Congre&so Federal; entre-
tanto o Governador então deposto hav1a sido r·econhecido, prüclamado e 
cmpo·ssado 'J)Or uma Assembléa :que, como a :pi'auhyense, não tinha a auto-
ricla.dc bastante para fazer vingar su:as cleliberaoões. E' hem certo que o 
brioso povo cearense reivindicou as suas pre·rogativas pelas armas, mas 
não é menos verda:de que o .piauhyense por haver .confiado mai:s no direito 
rrue na 'força, nem ·por i-sso diminuiu o valor das suas e as fará certa-
mente efofectivas no momento em que a razão esclarecer os cerebrns con-
turbados pela rucoão anarchizaclora cl·os arautos da opinião, dos plumi-
tivos que se arvoram em orientadores do paiz. E poT iss·o ·disse que o 
preclaro Relator, ao tempo ·em que .se r.ecommenclava como jurista na 
eonfecoão elo parecer em debate, se havia deslustrado como poliiico . -
porque nessa qualidade, tão sómente, é que hav·ia transigido deixando 
sem soluoão um ·caso que S. Ex. confessa só pos.sivel de ser solucionado 
por aDto ·expresso do Congresso, c que mais, justlficand'O esse SLtpposto 
asserto com a cessação da perturbaoã:o ·da ordem material, embor·a em 
pro:testo · s.olemne s·e pracumsse a:CC"entuar ·que não era a · deseroão. a 
renuncia, o · aha:ndono do direito periclitant•e, mas a -Donfianoa ou melhor 
a certeza do seu reconhecimento pelo poder soberano -chamado a se -pro-
nunciar como unico -competente que haviam determinado ess·e proceder de 
excessiva moderação e trans.igencia. 

Não; pelo f·acto de ter o proprietario de um pre·dio cedido á força 
material do assaltante não se torna menor o seu direito, ante-s mais digno 
n e ser amparado pelas socieda,des cultas ond·e a forca não pó de · primar 
soDl'e a razão csclare-c·ida. Que sociedade seria essa, qu e valor moml 
poderiam ter os seus arrestos, si pol' ella fosse ado.ptado o regimen dos 
fit.ct.o~ consurrnmados, •meS'Ill•o quando estes se verificass-em •com o menos-
p.reso pelos mai-s sagrad-os düeitos, com o amesquinhamento dos principias 
hasicos ·da Federação, com a fallencia absoluta do regimen republicano? 

Que diria,mos do juiz que nos dissesse: "o teu direito dcsapparecen 
porque não rcap;Iste com a~s ai,mas que a l ei •te prohihe trazer ; porque não 
o fizeste cf.fcctivo pela violencia; porque ingenuamente · acreditaste nas 
promessas qu e a Constituição te faz, finalmente porque confiaste na jus-
lir,n, na. honrrt, na integridade ·dos homens polifi.cos". 

::\•Ias, si _a ordem publica é um facto , JJara que ·àlterarmol-a em proveito 
rlr, nm direito que s·e rliluiu, me perguntarão - rrua.nrlo a sociccl.i},rle se 
vr.ria convulsionada pela acção reparadora, tanto mais quando miif"tr-ilnÍ-
nal, e que tribunal - Supremo - "já se havia pronunc-iado em definitiva 
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sobre a lega,Udade ou ' ~egitimt.dade dos orgãos dos Poderes. Legisla ti v o e 
Ex.ecutivo do Estado". 

•C omo e quão incunsequente se torna o homem quando procura agra-
dar mais Platão que a su.a consciencia? 

Si ·a competencia annulla os melhores julgados do poder que a não 
tem, que valem o.s pronunciamentos do Supremo, quando exorbita ele sua 
acção -invadindo a esphera do Legislativo? 

O meu projecto não visava outra mira qtte a annullação exactamente 
desse pronunciamento incons:titucional, tumultuario, perturbaa.or da or-
dem política em meu Estado. Como, pois, justi-ficar-se a sua recusa, pre-
C'isamente pelo facto de .se ter verificado esse cond.emnado pronuncia-
mento? · 

Não quer me parecer logica nem jurídica ·essa fórma peremptorla 
ele decidir; entretanto, seja-me licito dizer que não é de ordem a situação 
que se inaugura fazendo demissões em massa, nada menos de cento e 
cincoenta e tantas em menos de dóus dias, não se respeitando direitos de 
magistrados, pois que até desembargadores são attingidos pela demissão; 
~ituação que sobe em i1ome da moralidade e da pureza dos ·Costumes, mas 
que sancciona resoluções de um absurdo Í'IWOltante, contraclictorias, pouco 
dig\nas, como o reconhecimeiito de Deputados sem votos, a ·creação de 
empregos mandados extinguir na mesma lei, para tornar-se possível a 
disponil)ilidade de dous funccionarios v-italícios concomitantemente com a 
nomeação de um terceiro para o logar cuhiçado. 

Prazo os céos que os desmandos não se perpetnem, que o ·direito en~ 

contre alli g'uaricla até o dia em que forem reivindicadas as prerogativas 
rle Est&do auúmomo, arranca,das ao Piauhy, pelo vendaval ·que dHacero.u 
em mil frangalho~ sua Constituição, to'rnando le.ftra morta suas l eis -
porque o direito, esse subsistirá sempre 'C embora concuJ.cadà pela tyran-
nia, amordacaclo pelo des·potismo, como a semente varrida pelo furac.ão, 
germinará com as primeiras hategas da . legalidade. O povo voltará então 
a governar reivind-icando o poder usurpado pelo Tribunal Supremo. 
O Piauhy ospcrá. ([ue rste dia virá, c com elle o restabelecimento elo impe-
rio da lei, unico onde podem viver as sociedades cultas. Tenho dito. (Mtâto 
bem; muito bem. O orador é cúrnp1'imentado.) 

DOCUMENTOS LIDOS E ALLUDIDOS NO DISCURSO DO SR. JOAQUIM PIRES 

M:ani,fe sto poliHco - Nenhum espírito esclarecido, ponderado e ver-
clarleii'amente amante .da sua te-rra, poderá desconhecer que ao Piauhy, 
neste· momento, convém, sobretudo; um Governo, rJne, calmo ··e sereno, 
possa a~ r ·livremente fóra do ambiente estreito elas injnncções partida-
rias. O Estado a.tra11essa uma das phases mais difficeis e mais melindrosas 
da suá vida economico-finané.eil'a, em conse([uencia do Tlepreciamcnto das 
stlas maiores e mais importantes fontes ele · receita, além elos angustiosos 
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effeitos ·da tremenda calamidade climatica, que o vem de devastar cruel 
e profundamente e ainda paira como tenebrosa ameaça sobre o nosso 
futuro. E nesta situação por dem·is precaria em que nos encontramos, 
'3Stá claro .que se impõem, para os altos cargos de Governador e Vice-

. Govemador do Estado, candidatos o mais possível alheios ao torvelinho 
das paixões politico-partidaria.s- e que saibam collocar acima de tudo o 
nrm da collectividade, a paz e a concol'dia. da. familia piauhyense. O mo-
mento nfio comporta. outro alvitre: - precisamos de maif; administração 
qne politica.. E assim não devem prevalecer, em torno do magno assumpto, 
as -condemna.vcis expansões egoísticas ou as preclilecções subalternas de 
?:rupos e facções, mas sim a escolha de nomes que reunam em si todas as 
condições re'fe1idas, .como as ·de .caracter -e -capacid.ade .para. as duas altas 
invosHduras. Assim o cxigEH11 os nossos sentimentos de patriotismo e os 
dr·sejos .fi e todos os bons pia,uhyens-es pela prosperida•de, progresso e eng,ran-
decimento de sua terra. estremecida. 

P-ara Governador, preenchendo todos esses requisitos e satisfazendo 
plenamente to-das essas condições que a actualida.de torna imprescindíveis, 
rli'í•isamo-s o vulto respeit.avel e -impolluto, acatado e digno do Exmo. 
S1·. Desembargador Antonio José da. Costa. Além ele piauhyense ele reco-
nh eciocla e ins()phi smavr.l competencia na. sciencia. jurídica, de que é um 
dos •mais brilhantes c devotados cultores, espírito calmo, sereno e eminen-
temente conciliador, dispondo de um pa.ssado limpo c de eclifi.cantes tra-
rli~õcs ele altivez, honestidade e criterio - acha-se inteiramente cxtranho 
cí:s lutas políticas da actualirlarl e e nenhuma ligaçã.o o prende ao pa.rtirla-
ri&mo qüe nos cerca. A sua actividade d e homem publico terrn-se descn-
volyido, quasi tnda no desempenho de cargos de magistratura, em cu,io 
seio se destaca por uma. invejavel fé rl e offkio, em que se salientam as 
fnlgura.ções rle um grande talento e a pureza rlc nm rijo caracter, servidos 

THW um n. consciencia rccta ·C uma s ábia c profunda illustração. E com um 
longo tirocínio el e vida puhlica não lhe faltarão tino e cxpericncia para 
enrf1·entar e vencer os aduaes embaraços ela administração publica. 

A,ffeit-o ao traba lho, operoso, rliligen~ e, com notavel faJCuJ.d.éHT~ de 
iniciativa e de vont&d·e, economico c de comprovados c indiscutíveis sen-
timentos de prohida·de, encontrar-se-ha, fóra das imp0sições partidarias, 
perfeitamente á vontade para realizar a necessa.ria e imp eriosa restauraçã.o 
fina'll criora ,fio E~aclo e -como tambem uma poli.tica larga e gc,nuinam0nte 
rr•publicana , que lhe traga o concurso rle todos os bons p'ia.uhyenses o lhr. 
P(IJ'll1itta o impul sionamcnto das nossas forc;as vivas, o fom ento de novas 
frmtcs rle riqueza · e perfeita normalirlarl e rla nossa situa<:.ã.o cconomiea.. 
Tntelligencia. vast·a, cultura aprimorada, cspirHo cscla.rccido e educado na 
maiS estricfa e J' I'Speitosa. OhNlicncia á lcJ , O Se U governo SÓ poderá SOl' 

nortearlo para o fiem e -ter por cscôpo fl por fim o direito, a justiç-a e a 
liherrl.a.dc. Só poderá ser o p:overno do povo, que acima das exigencias 
rla ]loliticagcm velerá, livre rle -o.rl.io6 e paixõe8., 'Pela verdade e[eitira.I 
e pelo triumpho aos imprescriptiveis princípios republicanos, promovendo 
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o congraçamento, a paz e ,a grandeza da família piauhyens·e. Impõe-se, 
portanto, o seu nome á geral acceitação dos nossos patrícios, á preferencia 
e aos suffragios do eleitorado piauhyense. 

Para o posto immediato - o de Vice-Governador, obedecemos os mes-
mos sentimentos de .ele,vado ·patriotismo, collocando ao lado do preclarn 
c eminente Desembargador Antonio José da Costa, o não menos conspícuo 
conterraneo Commandante Gerva~io Pires de Sampaio, tambem piau-
hyense illustre, dedicado e cheio de bons serviços á causa publica e que 
se nos afigura como um ,dos nossos vultos políticos mais merecedores da 
confiança do nosso povo e do nosso partido. Membro distincto da Camara 
Legislativa elo Estado em mais de uma Legislatura., tem-se d.estacado pela 
sna leal, sincera e valiosa collaboração, impondo-se ao nosso acatamento 
e ao nosso respeito pelas suas excelsas qualidades de intelligencia e cara-
cter de rija trmpcra, como pelos seus pre·ciosos serviços e incontestavel 
amor á terra piauhyense. 

- Ahi temos, pois, vultos, de quem . necessitamos no momento e c.nja 
escolha para os dons elevados postos da administração pnbli·ca estadual 
recommendamos aos membros da Convenção do P. R. ,c. pianhyense e aos 
stiffragios elo nosso povo, que po·derá tranquillo e esperançoso nelles 
confiar, cerl.o rle que acariciam um ideal político superior, quP pmcnrarão 
attingir pelo caminho recto elo dever e da equidade. A esta patriot.ica soln-
ção nós, que constituímos a maioria ela Camara Legislativa eleita, hypo-
thrcamos q, nossa inde.fectivel solidariedade. 

Therezina, 12 ele janeiro de 1'91·f\. - Alfredo Gentil de Albltrtnerqne 
Rosa.- Hugo de Castrá . - Raymundo Antonio de PcDrias. - João Augusto 
Rosa. - Domingos Mont eir·o. - Ar·thur Hibeir·o. - Antonio Moum. - Sirn-
plicio de Souza Mendes. -- Gervasio Pires de Sampaio (·com restricção ao 
seu nome). -- Padre Luiz Gonzaga de Souza. - Nestor Véms. - Bene-
dicto José do Rego Pilho. - Antonio Rayrnundo Machado. - 'J'holllaz Re-
bello de Ol'iveim Castr·o . - Norberto A. de Castro V elloso. 

A PALAVHA DE OHDEM DOS PHOCERES FEDERAES 

Rio. 19 (.~erviço puhlico) - Como de certo não ignorars, a t>leição da 
Assembléa Legis>lativa .ahi foi .feita mediante um accôrdo em que qnasi 
to.clos tivemos o·pportunidacle de in~ervir, solicitando amigos •anrlienc.ia 
il1ustre Che.fe de Estado que Viu com prazer a representação das minorias 
d.eviclamente assegurada. Approximando-se a época de reunir-se a Assem-
blé~t ·e verifiear poderes e tendo a Junta Apuradora. funceionado regular-
mente, como tudo consta do telegramma do Governador aos representanl.es 
federaes do Estél!do, em data de 2'3 de dezembro, parecen-nos op-portuno 
pedir attenção do illustre Governador, ele quem acabamos, com prazer, 
de r.eceher resposta assegurando que envi·dará esforços jtmto ao.s amigos 
para. re·conhecimento dos legitimamente diplomados. Alegra-nos mui'to 
que assilill <vcontcça., 1wmo convém aos 1-egitiino·s interessc·s republicanos do 
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Piau!hy. A situação delicada creada <.Lhi pela questão ela s<uccessão gover-
namental precisa ser dirimida normalmente, sem que nenh um sacrifício 
de diplomas venha deturpar a veTdade éleitoral na sua expressão mani -
festa, insophisma.vel. Não desejando de modo nenhum intervir na vida 
autonoma do Estado, temos entretanto o maior empenho em vêr assegu-
rada a composição re.gular de suas forças políticas, para solução arlequada 
e constitucional da grave e lamentavel cli.ss•ideneia. entre amigos communs 
que, infelizmente, não attendemm aus noss·os cons-elhos. Expl'imindo esses 
votos de restabelecimento da paz no seio dessa unidade da Federação, 
temos a maior confiança em que todos ahi ajudarão com firmeza esse l ou-
va ver e patr iotico desígnio. 

Saudações. - U1·bano Santos. -.,. iL Azeredo. - Berna~·do Monteiro. -:-
Marechal Pir'Cs Ferreim. - Anlonio Cw·los . 

E~IceiTmda a 1' discussão ·do projccto n. ôl A, ·de ·.19:16, c adiada a 
votação. 

'i -I 

Na SESSÃO DE 26 DE JULHO é rejeitado O projrcto. 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 22 DE MAIO (1916) 

o· Sr. Ribeiro Gonçalves - Sr. Presidente, muito de proposito 
lenho .deixado de occupar a tribLma do Sena<lo para tratar da actual situa-
ção politlca do meu Esta<lo que, de certo, é grave. Como, porém, Sr. Presi-
dente, o honrado Senador pelo Maranhão, o Sr. Mende.s de Almeida, tem, 
nestes ultimas dias, se incumbido de traze·r ao conhecimento do Senado 
telegrammas que lhes são dirigidos por politicos do meu Estado, contrarias 
ao opposicionismo de cujo lado estou, eu, Sr. Presidente, tenho de attender 
a pedidos de amigos m eus no Estado, para trazer tambem ao conhecimento 
do Senado tudo quanto se tem dado ultimamente, e que não póde passar 
indifferente á poHtiDa maranhense. 

Hcccbi hontem um telegramma dü -directorio do Partido Liberal, em 
o crual &c me J>Cde que leia ~ambem ao .Seliado um telegramma do corres-
pondente do Jomal do Comrne~·ci.o de 18 do .corrente; e, como o · honrad.o 
Senador Sr. Fernando Mendes de Almeida não pôde deixar de attendor 
aos meus amigos, peço licença a V. Ex. para lêr ü seguinte telegramma, 
quo, .de certo, ha de ser tomad-o na ·de,vida consideração pelos políticos 
rel)resentan:tes do Mar•anhão nesta Casa. 

E' .o .segll'inte, Sr. Presidente : 
"Tllerezioa, 18 - Esl!á confirmada a noticia .de crue a policia piau-

hyense, rl:lprescntada por um contingente ·de 4·5 so1da.dos sob o commando 
do Capitão Mello c do Tenente Manoel .Carlos, invadiu o territorio mara-
nhense no logar denominado Palestina (município de Flôres), varejando 
a ·casa do Capitão il\'Ianoel Joaquim de Oliveira Gosta, Conselheiro Muni-
cipal ahi, sob o pretexto de procurar armamentos crue imaginavam gual·-
dados pelos opposicionistas .de Thcrezina. A busca fo-i infructifera, ficando 
provado que a violencia era absolutamente desne.cessaria. O Tenente No-
gueira, ·commandantc elo ·destacamento maranhense de Flôres, seguiu ent 
diligencia pa;ra o iloga.r mencionado c vcrifircou por s.i mesmo a veracidade 
da incursão in<lcbita e sem ·causa, tl evenllo ter communica,do o fact-o ao 
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Governo de S. Luiz. O Sr. Urbano Martins, sobrinho do Deputado Elhts 
Martins c arrematante das passagens do rio Parnahyba, continúa a ·receber 
armamento transportado d.e S. Miguel, sitio de .pro·priedade do Sr. Ellia~ . 
co.nservando o mesmo armamento sob sua •gum,da em Flôres, até .que seja 
transpol'tado para esta Capital pelos agentes .do Governa;dol'." 

O Sn. i\'IENDE~ DE ALMEIDA - Peço a palavra. 
o SH. RIBEIRO GoNÇALVES - Feita esta leitura tenho sati-sfeito o pedido 

dos meus amigos no meu Estado. Nada mais. 

O Sr. Mendes de Almeida - Sr. President,c, 'V. Ex. c o Senado 
sabem .que não estou envolvido neste ca-so s·inão porque acudi aos pedidos 
que me foram feitos pelo illustrc Governador .do Pia.uhy e pelo nosso 
h<mra:do collega, Senador p-elo mesmo E-shvdo, Sr. Abdias Neves. 

Si é certo que eu costumo sempr-e attendcr aos pedidos do povo, como 
ueixa:r de fazel-o em relação aos ·que me são feitos por eminentes repre-
sentantes, quer do Govemo do Estado, quer da representação federal?! 

Sr. Presidente, logo que tive conhecimento desse teleogramma que acalJ a 
de .ser lido, dei as providencias necessarias para que os meus correspon-
dentes em S. Luiz verificassem, com toda a exactidão, a veracidade desta 
noticia, que, afinal, de certo mo·do ju-stifica a attitude do Governador do 
Piauhy, IJTOcurando desse modo defender os seus interesses, concommit-
tant.emente com os do Estado que d·irige, não podendo deixar de tomar 
providencias contra a s·érie de individuas a.lli amotinados por elemento::; ~ 

fedeTaes. 
O SR. RIBEIRO GoNçALVES - V. Ex. está fazendo injustiça. 
O Sn. ·MENDES DE ALMEIDA - · Perdõe-me V. Ex. Apenas estou me re-

portando aos telegrammas. 
·O Sn JosÉ EusEBIO - Pelo menos é o que se diz. 
O SH. •MENDES DE ALMEIDA - O acto do Governador do Piauhy encerra 

uma prevenção justa, cujo movei é .a defesa da autoridade legal. 
O Sn. RIBEIRO GoNÇALVES - Até hoje, que me conste, os elementos 

federaes não intervieram no caso do .Piauhy. 
O SR. MENDES DE ALll.i:EmA - Accresce ainda que tudo quanto estou 

dizendo o fa ç.o com a Tesponsabilidade do Governador do Estado e do 
nosso illu.stre collega, Abdias Neves, tanto mais insuspeito qua-nto não 
era do partido do Governador. 

O SR. RIBEIHO GONÇALVES - O Sr. Abdias Neves foi scm1)re do partido 
do Governador. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA - V. Ex. ouviu a leitura a que hontem aqui 
J>roce-di tdo telegr.amma ·de S. Ex. 
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O SR. JosÉ EusEnro - O seu cunhado foi até quem presidiu a du-
plicata. 

-0 SR. RlBEIRO GoN .~:ALVES - Nada tem o cunhado com elle. 
o SR. MENDES DE ALMEmA - Procurei então acompanhar os elementos 

conservadores, procurei defender a autmidfrde contra os espíritos re·volu-
cionarios que são absolUitame<nte contrarias a nos:s:a verdadeira orientação 
politica. Pedi eu tambem aos meus amigos que procurassem uma pessoa 
de mór prestigio, a quem -pudessem fazer a transmissão dessas accusaçõe.s, 
dessas queixas e dessas re·clamações. Não me posso, porém, furtar a lêr 
este ultimo telegrammu que acabo de receber do illustre Governador do 
Piauhy. 

O Su. RmEmo GoNÇALVES - V. Ex. póde lêr todos os telegrammas .. Não 
me Jica·rá resentimento por isso. 

O SR. ·MENDES DE ALMEIDA - O que acabei de f-azer, é o que faz todo 
o homem que ouve alguem reclamar, que houve alguem fazer queixa, crue 
ouve alguem pedir ordeir,arnente ao Presidente da Republica providencias 
contra >aJttentados ao Govemador legaJmente consti-tui·do do Estado dú 
Piauhy. 

O SR. A. AzEREDO - V. Ex. sempre attendeu ás queixas e ás reclama-
ções do povo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA A·cabei de confess-ar que sempre attendl 
ltfi. queixas do povo. 

'Ü Sn. GoNzAG.\ JAYME - E' verdade; mas' agora está a:ttendendo ás 
reclamações do G.overnador. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA - Mas Governador legalmente constituído e, 
por ·consequencia, <tpoiado pelo povo. Não é isso que se chama demo-
cr·acia? 

ü SR. GoNZAGA JAYME - i\L&s .com medo do pov:o .e apoia.do pelo povo? 
O SH. MENDE:3 uE ALMEIDA - Está com medo, segundo dizem, -dos ele-

mentos federaes, .empre.gados em obras federaes, capitaneados por funccio-
narios federaes e, de certo IDO'do, sustentados pel.o poder federal, que não 
respon!Cle ao Gove-rn&dor nem dá providencias a r e<S'peito . 

O SR. RmEmo GoN,çALVES - Parece ·que o Go;vernador quer que V. Ex. 
chame o Sr. Presidente da Republica ás culpas. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA - Vou lêr o telegramma que é o caso, por-
que, nào tenho inte·res.se sinão em manter a l'egularidade do regimefl. 

O SR. RmEIRo ÜOJ\'lÇALVES .dá um aparte. 
O SR. MENDES DE AJ,MEIDA - Limito-me simplesmente a trazer as que1-

xas daquelles que sof'frem. O telegramma é este: 
"•Exmo. Sr. Presidente da Repubhca - No cumprimento do que julgo 

meu dever transmitto na inte-gTa: o telegramma ;que recebi da cMad!l de 
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Floriano c que confirma tudo quanto a respeito tenho tiuo a honra ds 
informar a V. Ex.: "Flori-ano, 20 - Acabam partir daqui dons vapores, 
uma lancha, c-inco barcas conduzindo -cerca 1.200 cangaceiros em cujo 
numero vão cinco criminosos de morte, presos da cadeia dessa cidad.e. 
Consta desembarcarão antes Therezina, ~ue invadirão sob as -ordens Car-
lino Nune-s. !Saudações. - lldefonso Ramos, Promotor Publico." . Atten-
ciosas saudações. - M·iguel Rosa, Governador Piauhy." 

O Su. RmEmo GoNÇALVES - Merece fé, não ha duvida. Do Sr. Miguel 
Rosa então merece mais fé . 

O SR. MENDES DE ALMEIDA - Não posso pôr em duvida, p.orque trata-se 
de um cidadão que é Governador de um Estado e que fo•i applaudido por 
muitos OOiig-os de V. Ex . 

.O ,SR. RrnmR-o GoNvALVES - Por mim, não . 

.O SR. MENDES DE ALMEIDA - Elementos que antigamente estavam de 
accôrdo com elle. 

ü SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Na minl1a opinião elle é inclassificaveL 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Esses elementos, porém, agora, p-or inte-

resse.& dif1ferentes, fizeram com que o Governador do Piauhy perdesse o 
seu valor. Em todo caso elle é o Governador, reclama a -ordem para o 
seu Estad.o, com o f·im de manter a fórma federativa. Eu cumpro apenas 
um dever, transmittindo as queixas ... 

{) SR . . RIBEIRO DE ALMEIDA - E' o papel de V. Ex., não ha duvida. 
O Sn. ·MENDES DE ALMEIDA - ... e não pretendi-a mais .occupar-me oom 

este assumpto; porém fui chamado nominalmente a debate pelo nobre , 
Senador .pelo Piauhy, á vista da informação prestada por S. Ex. 

-O Sn. Rmmno GoNçALVES - Não chamei a debate, apenas li um tele-
gramma. 

ü .SR. MENDES DE ALMEIDA - S. Ex. disse que nós. deveríamos nos in1e-
ressar pela questão . 

.O SR. RmmRo GoNÇALVES - Esse telegramma, de certo, não devia 
passar des-percebid-o á representação maranhense. 

O SR. :MENDES DE ALMEIDA - O nobre Senador não podia ter ess·a du-
vida, porque sabe perfeitamente .que a representaçã-o do Maranhão tem 
tod-o o interesse em defender a sua autonomia. Está s-empre vigilante. · 

O Sn. RrnEmo GoNÇALVES - Quando delilas tee.m conhecimento. 'Foi por 
isso que li o telegr-amma. 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA - Desde o momento em que foi lido es-te 
lelegramma, .os Senadores pelo ·Mar-anhão e, certame-nte, tambem,_ os illus-
tres Deputados (eu pela minha parte, com os mem correspondentes em 
S. Luiz, mandei verificar até -onde ·Chegava a verdade nesse ca.so, sem 
duvidar do telegramma) procuraram conhecer, com toda a dedic-a.~-ão , o 
que havia de verdadeiro sobre esse facto . 

ü SR. HIBEJRO GoNÇALVES - V. Ex. ainda não teve resposta dos seus 
correspondentes? 



- 79 -

O SR. Jos!Í EusEBIO - O Governador tomou todas as providencias con-
venientes, si é verdade que a invasão tenha tido lagar. 

O .SR. RIBEIRO GoNçALVES - O tel egramma que o nobre Senador pelo 
Maranhão acabou de lêr e&t·á pub:Iicado de•slde I() ·dia 18 . 

.O SR. MENDES DE ALMEIDA - Ignorava esse facto. . . não me foi trans-
mittida commmücação nenhuma. 

O SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Cr eio tambem que é uma queixa. 
0 SH. MENDES DE ALMEUH - Não ha duvida; c já providenciei sobre 

a queixa. 
ü Sn. RmEmo GoNÇALVES - E Y. Ex. deve att'!mder, si é imparcial, 

nes·ta questão. 
O Sn. MENDES DE AL.MEIDA - E n em poss.o deixar de ser i.rnparcial, 

_porque tenho talvez, na Commisão a que .presido, de examinar estes casos 
e não posso, portanto, formular j ui~o sem vê r todos os pape-is. Transmitto 
apena·s {rueixas. 

O Sn. RmEmo G·ONÇALVES - Crei.o que este caso não chegará até ao 
exame de V. Ex. 

O Sn . MENDES DE ALMEIDA - Então V. Ex. faz o prenuncio de uma 
revolução triumphante. 

ü .Sn. HmEmo GoNÇALVES - Não é uma r evolução, é um direito. que 
ha de triumphar. 

O .Sr. . MENDES DE ALMEIDA - Eu apenas estou explicando a minha 
situação neste momento. Não JJOsso prophetizar. 

Era o que tinh a a dizer . (ilftâto bem. ) 

SE·S•SÃO DE 27 DE ·JUNHO 

O Sr. Pires Ferreira diz que si não fo sse o telegramma., publ~ca.do 
no Jornal do Bmr.-il, fazendo odiosa r efercncia a seu respeito, cer tamente 
teria guardado silenci.o por m ais tempo, até r ecobrar as f o-rç as perdidas 
-com a mol cstia e fallecimento de p essoa ele .sua ·famma, para então en-
frentar o seu nobre coll cga, ·senador pelo ;\laranhão. 

E' qu e o seu collega teve a gentil eza de n.rvorar-se defensor de sup-
postos diTeitos de alguns p·iauhyenses, intervindo continuamente nos n e-
gocias attinentes á poHtica daquelle Estado. 

Seguindo o exemplo elo sou velho amigo, Sr. Mendes ele Almeida, vae 
lêr ao Senado um telcgramma que r eceb eu elo Sr. A'bclias Neves: 

"Sen ador Pires Ferreira - Junto ao Dr. Antonino Freire sempre 
conclemn ci a int ePvencão fed eral e process.os violentos, aJfirmanelo 
verificadas essas hyl)otheses romperia a -attitu cle espectante, assim 
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imminencia revolucão, continúo neutro entre ·candidatos, mas traba-
lharei para que ca&o se·ja resolvido dentro da or.dem constitucional. 
Explicando i.sto lealmente sou mesmo amigo sincero. - Abdias. '' 

ü telegramma a que se refere, pubJi.cado no grand·e orgão, trata,n do 
·de ·differentes assumptos, ·diz o seguinte: 

"O Governador foi cercado de muitas pessoas gradas e tem sido 
visitadissimo. Quando occorriam esses f-actos, circulou um boletim 
que A Rua, de 30 de maio publicou, sob a respons·abilidade de um 
representante do Estado, dizend.o ·que o Governador do P1auhy tinha 
1.200 homens de infanteria para· r eagir no cas.o que o G.overno tentasse 
a i:ntcrvencão naquelle Estado. " 
Esse telegramma ve•iu provar que não eram os dissi-dentes que se 

arwavani. para fazer respeitar os seus direitos, e sim a administração do 
Pi..LUhy, que s·e preparava para impôr áqueUe Estado a candidatu~a de 
um pi.auhyense illustr.ad.o, é verdade, mas que .não tinha serviços politi-
cos, nem se -recommendava aos correligionarios. 

Nessa ·occasião o orador mandou dizer para o Piauhy, com acqu lcs-
c~::nci•a dos seus honrados companhe·iros, o Sr. Ribeiro Goncalves c o 
distincto patrici.o, Sr. Felix Pacheco, que lutavam pelo direito e que, por 
con,;eguinte, haviam d,c respeitar, ·quando vencedores, os direitos dos 
WHMidos. 

Era )Jreciso, p.orém, que fossem processados aquelles que .1nvadi;ram 
o lar piauhyen~c e que commetteram desatinos e violencias, não respci-
tand..J siquer a honra das f.amilias. 

Salienta,, em .seguida, o orador, que quem assim .procede não manda 
perseguir os vencidos, mesmo porque só houve vencidos naquella terra 
nos contumazes impertinentes contra o pa rtido que ha vinte ·Seis annos vem 
moureJanllo peJa Republica, ·Com os seus conselhos e d-os s·cus amigos, 
dentro da ordem. 

Eis porque esperava essa mesma justlca o nobre Senador pelo Mara-
nhão, Hão o suppond-o capaz de mandar aconselhar a Teaccão contra os 
vencidos, que eram os cang·aceir.os, uns vindos do Engenho d'Agua, espa-
voridos, e que ·Se baldear-am no rio Parnahyba, passando .par.a o lado do 
Piauhy, outros procedentes do engenho do •Sr .. Elias li\Iartins, para affron-
tar a sociedade culta do Estad.o, em Therezina. 

E qual foi o voto de protesto .do nobre Senador pelo Mar-anhão, quando 
os jornacs llesta . terra pubHcaram que a phalange do ST. Elias Martins 
viera do E~tado que S. Ex. representa, passando pelas ruas .ele Thercr.ina 
debaix.o de ovacõe.s, tendo á frente urna ,char anga militar? Não h ou v c 
protesto de S. Ex., e agora, mesmo, na imminencia de p01turbações, o 
honrado Senallor, esse valente repn'.sentante da imprensa carioca, cruzou 
·os braços deruute dos ·ataques da imprensa. 

Mesmo deante do habea.s-cm·pus concedido p·clo Supremo ribunal Fe-
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dcral, o nobre Senador deixou-se em silencio, quando S. Ex. devia ter 
vindo á tribuna prDifligar os seus companheiros de imprensa que consen-
tiram se escEtngalhasse a .policia a que o Sr. Viveiros de Castro se r eferiu 
no habeas-corpus cujo parecer foi condemnatoTio ao proce·dimento da 
policia do seu Govm:nador e mais além, dü Sr. Juiz Federal .do Piauhy. 
E nem ~·e cHga ·que o seu collega é um IJiauhyense: elle é um maranhense 
distincto, educado nos principias do dever, da justiça e do respeito, com 
outras qualidades herdadas do ,seu vm1erando pae, que tanto honrou o paiz. 

Passmam-se os tempos. Tocla sorte de pressão foi pratiC<Lda no Piauhy, 
não pelo Governador 'Sr . . l\Iiguel Rosa, po11que este j·á era ti-do como pri-
sioneiro da l)halange libe-rtadora que quenia implantar o governo na 
sua terra, mas pelo Sr. Elias .i\'Iartins. O proprio venerando Sr. Conego 
Lopes procurou collocar-se .a.traz dos bastidores, conhece·dor como é ela 
disciplina do Parti(lo Republicano do Piauhy, que, com certeza, agiria na 
occasião competente, pelos meios legacs, para reivindica!' •a sua unidade e 
continuar .a servir á H.epühldca: 

Veiu o habeas-corpus elo Su.premo TribLmal; não bastara o seu tele-
grmnma, lembrando que o vencedor tem por dever respeitar o vcncir1o. 
Recebendo um tclegr.amma· particular ·e reservado elo illustre Sr. i\Iiguel 
Rosa, apressou-se em responder no mesmo instante, para que S. Ex. visst; 
na respo.sta .elo orador a firmeza elo s·eu caracter c dos compromissos assu-
midos com os s.eus ·anligos políticos. 

D-epois d·e. .externar s.cu pensamento sobre a situação, terminava: 
"Tudo fiz por um accôrclo honesto, nwd.a· conseguindo. Assumi compro-
missas para salvar nosso p·artido, e delles não me posso afastar. Embora 
não me tenha pedido conselho, permitta quf', ·como velho amigo, o incHe 
a acatar o habeas-co1,pus do Supremo Tribunal Federal, certo de que 
o direito de to elos será respcHado ". 

Faz ·considerações sobre os s.eus teJ.egrammas anteriores, procurando 
harmonizar os ijnteresscs do Governador com os elo parti-do, sem que nada 
conscguis.se. 

Infelizmente, não lhe é pernlittido analysar hoje essa questão. 
Fal-o-ha em oul·r.a sessãü, em ·que nada haja para ordem elo dia. O seu 
intento foi dar puJJliciclade ao telegramma que lhe foi dirigi d.o p.elo 
Sr. Dr. Abdi-as Neves, e ao mesmo temiJo respondr ao grande orgão, 
grande como o ·seu chefe, que tem assento nesta Casa. 

Veiu á tribuna com o intudto tambem de provar que o que disse aos 
seus patrícios dou·s dias antes da eleição de Governador da sua terra, era 
uma verdade: não queria a luta, queria um accôrdo. Este accôrdo foi 
rejeHaclo, como provam os telegrammas que vae lêr ao Senado. 

Deixou a grita que se fez em torno de seu nome, nesta questão, sem 
pronunciar uma palavra, p011CflÍe estava certo ele !que o momento oppor-
tuno havia de chegar, c entã.o lhe haviam de fazer justiça. 
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E-is os tele;g.ramnus a que se refore (Lê) : 
"Sr. PreSti dente da Corru11i ssão Executiva do Partido RepLlblicano 

Conservador do Piauhy: 
Peço a fineza de dizer Desembargador Baptista, Coronel Manoel 

da Paz e demais membros da commissão executiva, que trabalhei 
l ongos dias par.a harmonizar correligionarios, evitando sort e partido 
fosse entregue aos nossos aüversarios, ao mesmo tempo, procur::md.o 
considerar Jl ustre Governador que se m elindrara com a apr esenl.a~ão, 

aliás ·conciliadora, da candid atura elo seu inimig·o pessoal e nosso 
commum correligionario - o illustre Dr. Euri.pedes de - Aguiar. Esta 
apresentação foi inspirada, como estou ·certo, pelo caracter do Dr. E-u-
rip ccles e r(~,ita graças ú confiante amisade que ao Dr. Miguel Rosa 
ligava o aprcscnlanlc, que n ão pretendeu hostilizai-o. 

Dolla resultou , como é publico, o rompimenl o entre o illustrc 
G·ovcrnador o o laureado pa Lricio Sr. Fclix Pacheco c a suJJsequento 
renuncia ·do m andato deste, ú revelia ela minha amizade. 

Em seguida, suggeri ao illustre Governador formulas h arm oni-
zador.as, lembrando, entre outras, nomes dJistinctos correligional'ios 
Coronel Borges, Gommandanto Gervasio Sampaio, Benedicto Ribeiro, 
Arth ur Rih ciro, c lhe lJOcli suggerisso qnalqu·er formula que pLldesse 
harmonizar varlido, mesmo que se cogitasse cJ.o nome de qualquer 
clcs.affecto meu, visto que acccital-a-hia. Tudo, inl'elir.mcnlo, fr acassou! 

A luta aqui contra o Governador fod c conlinúa a ser grande, c 
movida, ora em razão .elo princípios que elevem sc1· r espeitados, ora-
vor motivos futeis. O Dr. Abclias, l'ClJrcscntanlo aqui do Governador, 
não consi.dcrado ahi pela falt a de cumprimenlo elo accôrclo na orga-
n ização ela chajJa para Deputados Estacluaes, lambem smprohcndldo 
com sua J'etirada ele .seu cunhado ela chapa governamental, e s.enclo 
muito grato ao Governador e ao Vicc-Govcmador (pc.la eleição sena-
torial ) , parece que se sentiu sem forc:a c se retirou. 

Senador Rib eiro, por sua vez, aCLvcr~ario intransigente, não lhe 
dou, nem lhe dará treguas. 

Nestas eondiçõcs e ante remo~ão, nomca~õcs c reHracla emprc-
ga.clos fcclcracs, julguei dever r ecorrer aos amigos c corrcligionarios 
·dabi c das demais localid ades, como o fa~o por este e por vosso inter-
meilio, pedindo se cntenda.m verbal c tclcgravhicamcnte co m Drs. '.Ii-
guel, Euripedcs, Coronel Borges e membros convenção, pedindo-lhes 
h armonia, anm apresentarem um candidato qu e nos recfJn!:üic. 

Sou h omem de lutas · c para lul·as em vrol ela aulon'l'TJ'< dü meu 
.Estado e elo valoroso parti rlo em cujas fil eiras milito, porém, is.so 
quando a: rn clla amcac;a c este se sohrcpuzcr a consiclera<:õcs prssoaes, 
para rcsol vrr politicamente, ele accôrdo com o hem geral dn. f nmilia 
pianhyem e, a quC'm elevemos muito para não entregal-a a l1lt ~~ lC!'l'd-
veis e cstereis. 
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Pam vós, wmo chefes de família, antes de serdes chefes poli-
iicos, apello, pois, além do mais, porque pouco nos recommendará o 
brigarmos, injmiarmo-nos, e infamarmo-nos hoj e, para amanhã nos 
reconcililumos. 

Ahi ficam meus fl inceros conse}hos e instantes pedidos, mesmo 
porque, si solicitei do Dr. Eurlpedes e seu illustre cunhado se h acr-
monizassem com o Governador, em jw1ho do anno passado, rogando-
lhes taml)em não se ligassem a adversarios, como agora .fazer o que 
conclemnei naquclla época ? 

Em vista disso pem1ittirã.o meus velhos amigos não concorra eu, 
como amigo grato a todos, para que qualquer dos dons grup-os ele 
correlig1ionarios e amigos ligados a.os adversarios ·seja abatido, e des-
considere-se tambem qualqueT das duas convenções. Saudações. -
Marechal Pires Fe1Teira, Senador." 

•Outro, doctm1ento a11andou 1êr da tri'buna da Camara ele sua terra, 
como vae mostrar ao Senado, porque não faz jogo com segrcd•os: 

"Sr. Dr. 'i\figuel R·osa - Perdida a ·esperança de um accôrdo que 
satisfizesse ao amig.o c ta mbcm demais amigos c corrcligionarios, 
julgo finda mis.são me impuz, lurmonizal-os, agradecend-o a cordiali-
da.de com qU'c. corrcsponclcu sem rcsuHarlo, é vcrrlaclc, aos meus 
instantes recl amos em prol paz poss ivcl c tão almejada pela familia 
J)iauhyense, que sempre teve c te r á di reito meus serviços. 

La:ment.o vêr destroçado o nosso sempr e victoeioso partido, qu0 
tanto nos elevou em lutas nl'emoraveis contra esses mesmos adver-
sarlos, aos rrn:acs amhos os grupos estão lip:ados, C·SflLLMcn do-so ela cli s-
Ciipl ina partid.arla, por conscguinlc, ela lealdade que irmanava nossas 
legiões. O tempo dirú qu~m 1rm razã,o, prcfcrind·o não seja eu." 

"Sr. Antonio Costa - Vos.sa candidatura scincliu meu valoroso 
partido, elo qLwl V. Ex. não fez nem faz parte. Grato pelas prova.s ele 
consideração e .confiança que. todos os amigos corrcligionarios me 
prestaram, quando unidos em 26 annos de l ula sr m derrotas, entendo 
não dever ser ingr:üo com qualquer elos grupos dos amig,os em luta. 
Por isso resolvi niio tomar parte neste pleito, ·do qual o proprlo vcn-
cellor sahirit perdendo. E' a unica razJ,o pela qnal niío posso ser util 
a V. Ex. qu e, estou certo, me farú justiça ." 
Dos seus tcl egra.mmas, se conclue que cs leve sempre U·niclo aos seus 

amigos, áquellcs que acompanhav&m o Govcrna•clor, solicitando-lhes dia 
a dia que convencess·e.m o joven Chefe do Estado que n1í.o se entregasse á 
f urla elos seus inimig·os representados pela União Popular, a quem, ás 
vezes, se procura attribuir influencias religiosas ... 

.Os religiosos ela sua terra são como o oracloT e c-omo os seus correli-
gionarios: não procuram intromettcr a religiií.·o na poli:trica ou vice-versa. 
pois {rue. torl os respeitam os santos principias desta r eligião, que pTofes~ 
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sam. ' Não são mercadores do t·e.mplo. J ámais seriam capazes de dar ex-em-
plos .desta ordem, que ·vão formando essas legiões extraordinarias de des-
crentes e de atheus que ;por a.hi pullula.m. 

Não; respeitam .sem1n·e todos os direüo·s, c a~sim procediam c proce-
derão, ele accôrdo com a nossa lihcrrima Carta Cons:titucional. E a prova 
de .que está expondo a razão qu·e justifica os seus actos, póde dal-a o bispo 
-cln sua terra, a quem por mais de uma vez pe·diu, instou mesmo que não 
so envolvesse em política para que a reHgúão nã.o fosse perturbada no 
Esta<lo. 

Assim, poTém, nã.o pensava nem pensa o ·Sr. Dr. Miguel Rosa, que 
scm1>rc procurou ter procedimento inteiTamente opposto. O Sr. Dr. Miguel 
ltosa, athcu professo e con11esso, que agora mesmo, para melhor patentea r 
os seus sentimentos contraTios á religião, acaba de fazer com que os 
jagunços, vindos ·do sm·tão, :possam armar suas rêdcs nas sacristias das 
igrc.jas, .pro.fanando dest'arte a rel<igião da grande maioria do povo bra-
zileiro c, implicitamente, ·desTespeitanclo a familia pi.auhyense, que pro-
curou por todos os meios fazer com que o vi·gario ·da frc.guczia levasse o 
seu protesto a juizo. 

Entretanto o nobre .S·enador pelo ·Maranhã.o, que tudo isto conhecia., não 
ousou pronunciar uma só palavra da tribuna, condemnando o .procedimento 
daquella gente. 

Si não estivesse convcncJ·do elos sãos princípios relig1osos do seu nobre 
amig·o c sympathico collega, era capaz de o suppôr com a mesma religião 
do .Sr. Dr. Elias ·Martins. 1\Ias, não faz esta injustiça. A religião não quer 
sangue, não quer violcncias, quer cm1selhos, .quer harmonia: foi o que 
Jcz na sua terra, não só por si, como p·elos instantes pedJidos e conselhos 
do mustre .Sr. Presidente da Republica, que só pretendeu inteTVir no 
E·stado do Ptauhy quando essa inleTvenção foi solicitada pelo Sr. Dr. Ab-
clias Neve•s, eom o fim de fazer com que o Sr. Dr. Ribeiro Gonçalves c 
os seus amigos se hannonizasscm c houvesse uma eleição ldheral em que 
a mtnoria tivesse terço, respeitando-se assim a Constituição . 

.E assim mesmo S. Ex. o fez por intermedio de grande.s e&forços j)·or 
parte de eus membros da política fed·eral com os Srs. Senadores Azeredo 
c B01;nardo Monteiro e, para que não dizel ... o, Sr. Dr. Urbano Sanbos, Vice-
Presidente ela Republica, porque não é crime procurar harmonizar amigos 
Pm divcrgenCJa. Crime é o süenoio calculado de mui·tos que .procuram 
especular com c.alma par.a dahi tiTaTem partido que redundo em pertur-
haçõcs das quacs p-ossam conquistar oollocações favoraveis . 

O Sr. Presidente da RepuJüica só pedia h armonia a todos. Essa har-
monia nunca foi concedida por parte do Executivo da minha te:rra, nem 
~.o orador pelos amigos que acompanhavam o Sr. Dr. Miguel nosa, nem 
J)Or S. Ex. 

Não podia esperar outro procedimento do Sr. Dr. Elias i\Iartins, sinão 
o cruc .S . Ex. está mostrando. A·pcailo elo Governo da sua terra, ha muito 
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tempo, por pretenções qu-e não ·devia pôr ·em jogo, e depois de pertencer 
ao partido ao qual o -or ador pertence deste a organizij,ção da Republica, 
nest-e paiz, S. Ex. tem se afasta:do delle, duas ou tres vezes, por motivos 
qu:e não lhe comp{'lt·c dizer. S. Ex., como Deputado que .é, dará as suas 
razões ·dizendo si é por falta ·de confiança por parte do partido ou por 
mmi-ta exigencia da parte de 'S. Ex c seus amigos. 

•Não é a primeira vez que se tenta dcpôr o Governador da sua terra 
por meio de intervenção iJ1debita. Ao tempo do Sr. Dr. Affonso P.enna 
a re·prc.scntação maranhense procurou intervir no Estado para fazer 
Governador o illustre patrício Sr. Dr. José Euschio ·de Carvalho. Dess<~ 

vez, ;porém, não o conseguiram, porque o Sr. Dr. Affonso Pen-na, bem 
informado ·d-o que se passava por lá, pelo Sr. Feliciano Pem1a, .que tanto 
hom'O U o Estado de Minas, evitou que esse facto se .consumasse e as 
coLt&as voltamm ao ·seu pnimitivo estado c o P arti·do Conservador conti-
nuou com o seu modo de pensar c com a sua obedioncia ao Governo Ce.n-
tral, tal era a sua disc-iplina. 

Quando .se deu o golpe de Estado, era Governador eleito do Piauhy 
o Sr. Dr. Gabriel Ferreira, cuj-o amor ao estudo ·e ao trabalho servia de 
exemplo aos jovens dedicados. 

Foram o scn cO'llega c nobre Senador Sr. José Euseibio e o Sr. Antonio 
Cos.ta, .qu-e aca.bavam 'de .ser então lauroado·s p·ela Aca:damia •de Direito de 
Recife, que o ·quizeram pôr fóra ·do Governo, não o tendo conseguido. 

E isto porciUC o glorioso lllareohal Floriano, vendo que as causas não 
.eram c.oo11o se diziam, mandou dissollver a Gommis·são .dos sete (commissão 
dos sete ,peccado•s mortaes., como ainda hoje :se tch aJma no Piauhy ), até que 
o 'J.>OVO .se manifeSitou a 1·espeito. Dent'I'o em .pouco tclesappareD!7rafll1 os 
:U r s. José Euscbi·o e Antonio Cos:ta , .que fo.ra:m !tomar posições, não sabe onde, 
mas dentro 1em pouco o <Seu1wclo saberá. 

Fcz~se a eleição, c não foi f acil vencer nas urnas os teimo3.ClS a•dver-
sario·. 

Fez-se a cleição .elo r. Capitão Cori10lano tle ·Canalho .e Shl v a. A sub-
stituição deste official 1por um outro Governador realizou-se •sem .clif.ficul-
dade, mas qua·ndo o Dr. H.aymundo Arth.ur, tambem o-ffi.cial elo Exe-rcito, 
tinha ·de deixar a wclJminis,t.ração do Estado, no·va lde'[JOsiçfuo se tentou. 
E ' vrcciso que o Congresso Nacio11a•l, .é vrcci;;.o que o Par,tido Re1mbHcano 
Cons·cJ"Vador saibam de·s·sc-s g•oapes que o Piauhy tem l e·vado até h oje, sem-
pre repcl<lindo-os, com a eonvicçfio Jirmc de quem Iom arregimentação rm 
torno 'Cle princi11ios. 

O {listincto Dr. D~nedicto Leite deixou a capitaJ. •elo .seu Estado e f•oi 
ao ·Piauhy para, em uma ·combinação com o Governador, •alidar •da p oHtica 
do ES1Lado o velh-o soldado {!Ue, no momento, o1ccupa a attenção .do Senado ... 

Informado desse movime!nto, telcgraphou ao Govemador dizendo: 
"ParLido .prceisa ele cohesão c não ·de tdisper·sfuo . E·stão feitws nomeações 
solicitou· te1e-gramma, pelo que o feli-cito." 
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O Dr. Benedicto Leite voltou ao Maranhão, -deixando o Piauhy em 
plena paz. 

Na ép•oca dos "salvado.res", crimes e escandallos fo-ram commettidos ·para 
que não fosse eleito Governa'dor do Esrtél!do o Dr. rMiJguel Rosa. 

'Ü Dr. Elias Martins, gerente ou dono da companhia d-e vapores sUlb-
venciJonél!da pelo Gove·mo com !Cento e vinte contos, armou vapores com 
cangaceiros vindos, do Ceará e até empregados na poHcia daquella terra, 
sttbiu o rio Parna1ryba e si não fosserrn a tenacidade na defesa .do direHo 
e a vontade de bem acertar que tinha o Mar,eehal Hermes, muito s-angue 
teria si'dl() {lerramado na sua terra. porque mais de ·quinhentos camgacei-ro·s 
do Engenho D'agua e outros trazidos do Maranhão vieram tirotear a popula-
ção do s·eu Estado, sem nenhuma reacção por parte do Governwdor daquelle 
Es•tado. 

· E' hem possível que dianJte da rapidez do moviJncnto as autoridades 
supel'iores não rtives·sem ti'do tempo .de pnovirdenciar, mas o bom capitão 
não póde dizer •que •se des·cuidou. Por essa razão, o .Governador do 'E·stado 
deveria prever a luta que aHi se ia travar, I[Jrovidenrciando para a manu-
tençãJo ·da ordem na cidade de Fllôres e no -cnrgenho· ;do S. l\1igue·l. 

Depois que se viram perdidos e ·que se desiUudiram de tomar d-e as·saltc• 
a -Capital, porque a i·sso s.e oppun'ham os batw1hões p-altrioticos .que se tinham 
armwdo especialmente para defendei-a, tentaram, então, org.aniz·ar uma 
assembléa falsa, .compos·La de -cidadãos -que não tinham sido eleitos, com 
o üm d-e reconhecerem um candidato, q;ue para fwllar com franqueza, nem 
lhe l embra mais o nome, tão falto de elementos era elUe, embora não se 
lhe P\ldes·se negar grande distincção. 

Travou-s.e a Juta. Alguns offi-ciaes, como o Ca,pitão Be>]lo, hoje re.for-
mado, tentaram l)OT to-dos o-s meios suffocar a opinião publica, rp.rocura,ndo 
até conseguir o ap.oio ·de uma força ferdeml composta ·de 120 soldado.s de 
infanteria, commandados pOr um capitão. Essa força manteve a mais digna 
imparcia.lidde em face do,s clous grupos que contendiwm. ' 

Foi reconheci-do o Sr. Dr. Miguel · Rosa; e, -amp,ossa.do, -cmneçou a adm i-
nistrar o Estado com a lilberdade c autonomi>a que rd.evc ter um Presi dente 
de Estado -e disso smn·pre o orador fez questão, como um dos interessados 
na política da sua terra, .poi·s não póde comprehc-nder .a exist.cncia de um 
Gove.rno que s.eja um jo.gue•te nas mão-s ·dos obflf.e.s que o aptoiaram. 

Essas lutas tendem sempre á posse das po-sições no ·seu Es•tado; c sem-
pr-e teem sido ·levada-s a efJeito pr.:ilo Sr. Dr. Eilias Mantim., que, felizmente, 
nada tem .conseguido. 

Acceita e a.cata o convite da .Mesa. Vae retirar-s-e da tribuna ; mas pede 
que lhe conservem a pa:lwvra p·ara a s-essão de amanhã e talvez -por mai~ 

dous dias, pOl'que quer l1quiclar a ·questão do Piauhy, o prova.r 1ao Scna;do 
da Reputl)lica que o orwdor e seue. amigos ·estão ·disp>ostos a a,parar todos 
os golpes desfechados contra a política interna do Piauhy. Que não precisam 
de mentores, e, quando assim o fos·se, i<ri·am pnocurar conse.lheiro-s mais 
calmo-s e mais avisados. Qtwr referir-'se ao seu ·nobre amigo, tSemador pelo 
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i\iar.anhã-o, Sr. Ferna'lldo Mendes, a .quem se dirige muito es.pecia1lmentc, c 
a .quem pede a gentileza de acreditar que o tel egramma que o orador l eu, 
ass"ignélldo ·pelo Sr. Abdias Neves, é original e verdadeiro, e, portanto- muito 
se admirou qu.e o seu illustr e companh eiro de bancada, tendo o direito de 
se dirigir á M·esa do S·enado para tratar de assumptos de administração, 
como .qua'lquer outro, procuras•se dirigir d"irectamente ao Senador peao i\1ara-
nhão um tele.gramma qu.e, si não fo sse ap.resentado por S. Ex, wstaria a 
acreditar fosse do Dr. Abdias. 

O honrad•o P•r esidente da Repuhlica, que sempre procurou tratar com 
toda a .gentiJ eza o Dr. Abdias, não merecia as suas dmvs censuras : uma 
exar ada no telegramma :do illustre Senador; a ·outra consistindo no facto 
de ter sido este telegramma lido no s .enado, pelo uni:co Ol}<lJOSi·cionista agora 
confes·so e professo ao Sr. Presidente ·da Re.puJ)lica, .que é nos·so irmão em 
crenças. 

tOra, será poss.ivell •que ·a disciplina da Igreja esteja tão fr ouxa que n 
nobre Senador não soffra o castigo que merece? 

Já o anno passado, o Conego Lopes, r espeitavel patrício, foi chamado a 
esta Capital para suffrer re;tiro espirHual e is•so -por.quc, como ferv,oros? 
catholico, dirigiu-se cun telegramma a um dos mais. fervorosos chefes dà 
i\faç.oJfaria Brazileira, o sempre saudoso omnpanheiro Sr. Francisco Gly-
cerio. E' possive[, 1JOis, que o nobre Senador s.offra a mc·sma pena, princi-
palmente d epois que o clwfe da J.greja Cath o'lica no Br.azil , o querid'o Car-
deal Arcoverde, soub er do que se tem pass.ado entre S. Ex. e o Sr. Abdias 
Neves, ·que é, como se srube., livre-pensador e apaixonado adversario da. 
Igreja. 

Que o o.rador cultive relaçõ.es po.Jitica;S c·om •livre-pensadores, vá, ·porf[uc 
não é pr aticante da Igreja, mas que aqueJ•l es que são praticante~ .• como o 
Senador pelo i\Iaranhão, assim procedam, é o que causa admiração! ... 

O orador diz que !JHCtcnd e •Continuar com a paJ.avr a ·durante uns 1rcs 
dias, si o serviço geral do Senado não o impedir. Quer, de vez, liquidar 
todos esses assumptos, rc.peti r ao Partido Conservador a:quHlo {JUe já disse 
na Convenção em que foi acCilama·do candidato do seu partido o Sr. Prcsi-
clente ·da RcpulJli.ca. Parece-lhe que e.ntre os ~2 Convencionaes elaqucllc 
lclll1po, muitos tecm hoje assento no Senado e hã·o ele se lembrar que, 
rruanclo se estava para encerrar a sessão, o orador pediu a palavra ao 
res.peltavel e querido che-fe Sr. Pinh eiro Jfachado, para dizer-àb.e que ele 
tudo quanto se vinlha ·dando eJle era o unico cL!..lpa,clo e responsa"v.eíl, cua-
pado po]'{rue des•curou elo conselho do amigo, que tambe>m er a presidente. 
Estava -Pllc a;Jli naqucNa cadeiora , c o or ador 1he disse .na. present;a de m a.is 
dous amigos, cujos nomes não póde citar sem a licença ·dos m esmos. Di.ss.e-lhe 
que tms Estados poderosos ·da He,publi.ca conspiravam contra .a sua auto-
nomia de chefe elo .partido c contra a .elo partido. Não ·está falolando sinão 
para a:que1lcs que o ouviram. S. Ex. não se importou com os seus conselhos 
c aclvertencias e quando· foi na pl'oxima .sessão -ela commissão ·executiva, viu 
apparece.:r a ponta ·do espinho e viu que riscava. O outro é dizer-lhe o que 
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vae dizer ao Partido Rc.publicano 'Conservador - que é preciso tratar com 
mais carinho os seus. companheiros de representação, é preciso não olhar 
como maoCLr.asta e ·Sim .com olhos de mãe carin11osa para os Estados peque-
nos, porcrue .esses, 'disse ao Sr. Pinheiro iVIaJchado, são os que estão s.empro 
ele lança em riste para defender o pa.rtido, para enfrentar os francos atira-
·clores. Terceira razão do seu niodo ·de vê'r, no que cm:tcerne á candidatura 
elo Vice-Presidente ela Re,puJ)IJ.ica. Quando do seu Estado foi inteirado do 
}Jas.so que deu a commissão .executiva do seu par:tid·o, disse ao Hlustre Vice-
Presidente que era esse morvimento sobre a cwndidatura do Vice-Presidente 
um movimento que não via com bons olhos, mas tinha que resignar o seu 
mandato ou seguir a sOIT'te do 11artido e nestas co.JlJições ficou com o partido. 
Tentou, então, por todos os modos, dia a dia, hora a hora, P·erante o Sr. Pi-
nheiro Machado o que pretendia., aM 'que em 24 ele dezembro obteve clelle 
um telegmmma qu e passou ao Sr. Unbwno Santos, dizendo que os nrotivos 
que el·le pensava existirem perante o 1Estaclo não existiam, que elile não 
linha interfmencia no Estado sinão como representante {lO l)articlo. O nobre 
Vice-.P,resiclente assignou um te,legra.mma com o Sr. Senador Azcreclo, Vice-
Pres;i•clente elo Senado, com o Sr. Bernardo Monteiro e o Sr. Antonio Carlos, 
chefe ela maioria .na. Camara, pedindo a observação elo compromisso. 

Mas, quando -leu esse teolegramma, viu que era chegado o Jnomento de 
itgi.r perante os amigos e l)edi,r licença. }Jara assignar o clcsl)a.cho, dizenclo-· 
lhes que attendessem aos conselhos elo s.eu ,l)atriortismo e esl)era.ssem a victo-
ria .qu.e não se faria tardar. Poi-s bem, retira·clo como estava, eSQJerou que 
seus ami,gos dissessem o momento op]Jortuno e um be[lo .dia recebeu um 
telegramma dizend-o que era chegê~clo ,m:.se momento porque não podia fi.car 
inclifferente á sorte de uma ·elas }Jhwlanges, já que a outra o repeHia e 
cleclm'ou l)Or telegramma á Assen1bléa tlo Estado que, desde o momento 
que o seu Hlustre .amigo Presidente elo Estado re.cusava. por todos os moelas 
quaJlquer accôrclo, o orador 'calorosamente, jubiloso, pedia aos. armi-gos que 
reconheces~sem os eleitos da clissiclencia. Então todo povo se levantou ele 
a.rmas na mão; do interior do Estado vieram 1. 80ü homens com g;rancle 
cles.l)eza .pa.ra a Capital, para fazer reconhecer o direito dos e-leitos do Par-
tido -Republicano Conservador, •que v.em elo Pia.uhy dar um exemplo aos 
demais Estados, mostrando .como se eleve· ,restabelecer o direito ele ante ela 
pre,pO<tencia elos Govcl'na.clores, emquanto a Constituição não se reforma, 
l)ela evolução ou pe1a revolução ... 

E' pTeciso que todos vejam nesse exe:Jnl)1o elo Piauhy o modo cc;mo 
se pócle resisHr aos abusos commetHclos pelos Governadores em nome des.sa 
Constituição 'que não nos .garante, l)Orque .quem te~'e 4:8 annos ele liberdade, 
de .ga.rantias e ele amor ao l)OVO e á familia, exercido por aquelile grande 
braz1leiro, ·crne deixou essa Patrla em má hora e foi o Sr. Pedro li, já eleve 
esta,r cansado clc::.se regimen ele escanclalos, ele cangaceiros, ele assassinatos 
e de violencias. 
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·SESSÃO DE 28 DE JUNHO 

O Sr. Mendes de Almeida - Sr . . Presidente, si eu t enho commeUi.:Lo 
enos na minha vi-ela - aliás, o justo pecca sete vezc.s })Or ·dia, - por 
conscquencia, eu, quo não ·sou justo, quantas vezes não terei peccado ? ! Si 
t enho, pois, commettido erros na minha vid a, devo tambem ter alguns. actos 
qu e, collocados na balança, sirvam ·de contrapeso a esses erros. Um delles 
Joi, r ealmente, o de ter provocado a vinda á tribuna do m eu nobre amigo 
c w ll ega Sen ador pelo Piauhy, '(lLlC fez a sua 1'enl1·ée . .. 

.o Sn. PllmS FEHHEJHA - Senador v eJo E stado elo Piauhy. 
O Sn. l\IENDES DE A~:MEIDA - Eu creio •que não ha cidade ou localidade 

com este nome. Quando se fwlla ruqui em 1'C1Jresentante do P'iauhy, est á 
cl aro que se trata elo r e•preo.entante do -Es tado elo Picwhy no Senado Federa-L 
Di sse, p oi s, direito . 

S. Ex., lJOrém, vciu aTm aclo elos pés á cabeca, para combater o seu 
coHega, que úão prati cou acto algum que m ercca tão seve.ras censuras; 
que apenas procedeu como ibom christão; acudindo ao appello dos deses-
pera elos, elos. que soffm m o são victimas, ou que se j u.lga:m vi climas, c 
que entenderam que a palavra do hunülde Sen ador pelo Maranhão, na 
ausencia dos seus rcoHcgas ele r epresentação pelo Piaulw, com a sua neu-
trwlidwde absoluta, poderia e.:; clareco.r a opinião publica, em beneficio do• 
<IJl11CHantes, puhllcanclo a resp.octiva r cclamacão. 

O que aqui fiz nada mais .foi do que trazer a;; r c.clamações do Presidente 
elo Es.ta clo, traduzi elas- em um t c•lcgramma ao Presidente ela 'Republica, c a 
que foi feit a pelo Senador Abdias Neves, que tamhem se dirig1ra, pela 
fórm n p or que o S.ena:do conhece, ao Ch ef e ela Nação. 

Ora, cu vi no appcllo desses eminentes ciélaclão.s uma clesconfianç.a do 
que os seus .clamor es não fo sserrn dados á publicidade, porqu e, como o 
Senado sabe, o primeil'o acto ·dos. que pret endem suffocar uma opinião. 
abater um ]Jarti do, fazer triumphar um corri1lho é faz er ·clesappa,recor, SU1J-
primir a Jmbli'Ci-elade. E ' o que se chama a .campa:nha do silencio. 

O Sn. Rnmmo GüNf.ALVES - No caso do Piauhy f oi o contrari-o. Q.s. jor -
uacs diariam ente t r atam elo caso. 

O Sn. l\IENnEs DE ALMEIDA -·Como não tivessem sido dctdas á publi-
cida.cle essas r ed amacõcs, c como a todas 'ellas, cerca de 36, não tivesse clad.o 
r esposta o Chefe elo Est a-elo, naturarlmenl e, como o fa.ria qua!lquer elos meus 
illustres collcgas, prestei-me a ser o intol'Jnetc claqucllas r eclamacões. 

Esta foi a situação em que me encontrei nas 1uatas do P·iauhy. Não quiz 
entra;r nem entrei nas r azõ.os •que prevaleciam ·des'le ou daqueHe l ado, por· 
que C[Ll:llquer elos lados tem as suas cu,Jpas e as suas virtudes .. 

N() momento, um laclo triumphou, a•que.Ue que tinha por si o Prcsident~ 
da Jl()puhlica. Na da mais natural; é o effeito da nossa extraordinari'a 
FeClcra~ã o. 
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Quer-s.e a Federação sómente naque1la fôrma 110r que o entendia () 
nos.so "Cminente e saudoso collega Sr. Coelho HodrigtLes; que não gostava da 
palavra - Federação - pelas duas palavras que entram na composição da 
mesma. üra, Federação aqui não é mais do que a vontade do Presidente 
da H.ep ublica, salvo em alguns Estados que podem de alguma fôrma dc.fen-
der-se das imposições do Centro. 

Onde está, poi s, a culpa do Senador pelo Maranhão? Peço que, em 
relação a este assumpto, o nobre Senador J)elo Piauhy ensarilhe as suas 
armas. 

Quanto ao t e<legTamma pubii•cado hontcm, começo por dizer que s.olJ 
contrario á defesa ele actos da imprensa feita neste recinto, mas fui cha-
mado no.minalme.nte {t tri<bun" e então devo ·dizer que o Smmdor pelo 
~:La.ranhão, que, em fa•lta ele outra p essoa, diri-ge o Jorna.l do Bmzil, pro-
curiJ.lvlo wmpre attendcr aos justos d.ictames, ao direito c defender os que 
soffrcm, sabendo que em politica a opinião publica é uma farça, estabeleceu 
em ·cada um dos. Estados tún corresponde·nte para cada uma elas facções que 
se deg1ladiam ; e, então, como não tem interesses por uma ou outra dessac; 
facçõe s, recebe os telegrammas e os publica p ara que cada um diga d" sua 
justiça ou forme o seu juizo a res·peito. Um d essc3. correspondentes do l01'1Wl 
do Bmzil foi ató indicado pelo honrado Senador pelo Piauhy. Isto em materia 
po.litica. No ""'ais, só pub.licamos telegrammas que nos mandam de bôa 
fonte ele inforu<>ções e dig'nos, p ela sua rcda,c<)ão, ele figurar nas respectivas 
columnas. 

v. Ex. vê que no Piimhy se passam causas extraordinarias. O nosso 
i-1lustrc collega, S.r. Abclia:: Neves, mandou-me arru()He telcgramma que tive 
a honm de l êr ao Senado c o nobre Senador l eu hontem um outro do 
m esmo nosso collcga, peJos quaes o Senado poderá avaliar a justiça da 
causa que defende. 

O nabre Senador disse ·que o telegramma fazia uma odiosa re.fere.ncia 
a .S. Ex. Ora, esse telegramma não fez mais elo que reproduzir um :trecho 
de artigo ele uni jornal intitulado -Habeas-corpus - que se publica na ci-
dade ele Therezina e que é orgão do partido de S. <Ex., portanto, a ocliosiclaclo 
da rofeTencia o póde magoar, neste caso S. Ex. t em no proprio orgã.o do 
seu partido o meio de repressão. 

·O Sn. PIRES FERREinA - 0 COlTCS}JOnclcnte de V. Ex. não pub-licou o 
qne cu mandei dizer daqui. 

ü Sn. ii'fENDES DE AL~IEIDA - P:erclão, eu não tenho corrcls<pondente. O 
coresponciente é elo jornal que eu por agora dirijo ·e clle apenas fez trans-
mittir por telegramma ilm artigo pU!hHcado no - Ilaoeas-corpus --, que 
pertence á facção que S. Ex. tão galhardamente dirige ou por outra de que 
S. Ex. é o gnarcla-a:vançacla. 

S. Ex. no seu discurso ele h ontem disse o segui.nte: 
"Julgou o Semvdor i\iendcs de Almeida que eu fosse capaz elo mandar 

ou aconselhar reacção contra os vencidos." Eu não suppunha cousa alguma, 
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porque, em politioca, tudo isso é muito natural. Das duas uma : ou V. Ex. 
dirirgo a política -do Piauhy o ness.e caso correm .por sua responsaJbilidadc 
os a:ctos violentissi1Jl1os, contra a situação que aUi era dominante, ou V. Ex. 
não ili-rige essa política; mas, si dirige, porque julgar qu e a transcripção 
em telegramma, de um trecbo de publicação feita pelo jomal do seu 
facção . . . 

O Sn. Pnms FmmEIHA dá um aparte . 
. O .SR. MENDES DE ALMEIDA - i\Ias então, V. Ex., que tem lá correspon-

dentes., -de.via tomar providencias. Eu recebo os telegrammas do correspon-
dente, que apenas transcreveu o que sahiu publi-cado no jornal elo seu par-
Lid.o; si V. Ex. se j Ll'lga meli-ndrado por essa transcri.pção, cu vou mandar 
cancela-r a nomeação do correspondente, que tinha o telegrapho a:bcrto por 
mhl!ha ord·em, porque julgava que seu pensamento representava o da 
facção ... 

O SR. Pnms FERHEillA - Facção, não; partido. 
O Sn . . i\IENDES DE ALMEIDA - Eu não sei como se chamam essas cousas 

nos Esta;dos; não entendo de política; ninguem ha mais avêsso do que eu 
a essas cousas. 

ü Sn. Pnms FEmmmA - Partido poütico organizad-o. 
O SH. MENDES DE ALMEIDA - Pois, quando ess.e partido político organi-

zado teve o apoio do G-overno Federal. .. 
O SR. PmEs FEBREIHA - Como todos os outros teem tido . 
O 811. ,i.VfENDES DE ALMEIDA - ... para empossar a assemlbléa presidida 

peJo 2" Secretario .. . 
O Sn. Pnms FmmEmA dá um aparte. 
O Sn. i\IENDES DE ALMEIDA - Vê V. Ex. que eu não tinha essa intenção. 

V. Ex. póde mandar tocar a r eunir e ensarilhar as al'!nas .. Eu é qtte não 
pos.so deixar de a:cudir ao apeMo dos que so-ffrem. Veja V. Ex. o telegramma 
que recebi ainda hoj e, ao entrar no .Senado, -cópia do que foi enviado pelo 
Sr. Mirguel Rosa ao Sr. Presidente ela Re]mblica. (L ê) : 

"·Desde que tive ·conhecimento -da ordem de habeas-cO! 'JJUS pelo Egregio 
Supr.emo Tribunal Federal, concedida aos Deputados Ol)posici-onistas, que 
assim fi.caram em maioria na Camara, declarei prompto a, como me cum-
pria, acatar referida ordem ... " 

O .Sn. HIBEmo .GoNçM,vr.s - Unica vez em que deu uma prova ·de 
juizo . 

0 .SH. i\fENDES DE ALMEIDA (cont inuando a ~eitw·a ) : 
" ... e transmittir o Governo a quem fos.se proclamado eleito peJo Podel' 

Legislati-vo. Dissolvi o segundo corpo ele policia e .fiz ·destruir as obras para 
a defesa do .palacio do Go-verno. Assim, virtualmente victoriosos, os adver-
sarios conti'lluam, ·entretanto, na execução dos seus planos sinistros." 

O Sn. Hmmno GoN.ÇALVES - Isto é que é inexacto. 
Ü Sn. ·MENDES DE ALMEIDA (cont·inuanclo a ~e'ituta) : 
"A n,oticia dé meu assassinato, que recebo a ao do momento, parece espa-
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lhada no proposito ele me obrigar, pelo terror, a abandonar o Governo. Hoje 
siió festivamente esperados os cangaceiros .. . " 

Não sei a quem pertencem es.s-es cangaceiros. Si são os que vieram de 
outros pontos do Estado ou os que vieram das obras fecleraes . . . 

O Sr.. PIRES FEnnEmA - Não apoiado; vieram das localidades do Estado, 
tendo á frente os chefes politicos respons.aveis . 

ü Sn. l\'fEN"DES DE ALMEIDA - E' então o povo elo Piauhy, que defende 
o partido contrario ao Sr. Miguel Rosa; representa o povo do Pia.uhy. Os 
outros, os que apoiam o Governo é qu,e são os cangace·iros . . . 

O Sn. PIRES FEnnEmA - Ningu,em disse iss.o. 
O Sr.. i\íENDES DE ALliiEIDA - Perdão; foi V. Ex. quem o disse h ontem. 

ag-gravanclo até um pouco o nome de· cangaceiros. (Eiilw·idade.) 
O SH. Pnms FEHHEIHA - Não posso responder hoje a V . Ex. A questão 

para mim vrule muito, mas a minha saude vale mais. 
•O Sr.. :.'.1ENDES DE ALliiETDA (continuando a leilttm ) : 
" .. .. cangaceiros de que V. Ex. já tem sobejas. noticias. Para cuinnlo 

cmquanto o Governo se desarma hoje, o Capitão do Exercito Antonio ela 
Cos~a Araujo Fiiho, Presidente da Assen1bléa garantida pelo habeas-corpus, 
penetrou no quartel de poJ.i·cia, que já commandou, revoltou .alguns soldados, 
não consentindo na sahicla dos. que ficaram fieis. Levando a noticia de 
seme.Jhantc .facto ao alto conhecimento ele V. Ex., não solicito providencia 
nem peço garantias ... " 

Pudera!. . . Pois si nem obtem resposta de seus telegrammas! Co m 
esse são já trinta e s.eis telegrammas seus que ficam sem resposta! 

" ... apenas desejo, ·que V . Ex. -conheça .como se inaugura no Piauhy a 
nova situação, sob os aus.picios de V. Ex., trazendo em sobresalto a fanülia 
piauhyense, fazendo elo trabuco arma de successo políti-co, praticando des-
a-catos ás autoridades. constituídas. Por ahi V. Ex. v.erá os amargos dias que 
espera esta terra, -cuja autonomia defendi até ser ·esmagado pelo Poder 
Central. Saudações. - Miguel Rosa, üovernrudor do Piauhy." 

.O Sr.. PmEs fEnnEmA - V. Ex. parece que não ouviu a leitura ·dess.e 
tclcgramma feita ·na Mesa. A l\fesa tambem o recebeu .e -é o canal com-
J)Ctcnte. 

O Sn. ·i\IENDES DE ALMEIDA - A Mesa é o canal com1)etente, mas cu tam-
hem recebi esse telegramma e tinha o dever .de trazer a pubJ.ico para que 
càda qual dclle poss-a tomar conhe-cimento. 

O Sn. RmEmo Go1-~ÇALVES - Eu apenas quero Bvidenciar que V. Ex. 
não é hoje, em mlação a ·estas ·questões, o mesmo que era em 1912. Acho, 
entre a attitude do nobre Senador na época a qu.e me referi c hoj e, bas.-
tante incohercncia. 

O Sr.. i\íEXDES DE ALMEIDA - Incoherencia, ·diz V.. Ex.; inco.herencia 
em crue? 

O Sn. Rnmmo. GoN-çALVES - Sobre si ha incoherencia ou não, Y. Ex. 
me ouvil'á opportun:Hncnte. 
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ü .Sn. 'liiENDES DE ALMEIDA - Quando V. Ex. quizer. Quo Llivorgencia 
existe ou poderá existir entre o Senador qu:e fui em '19'12 e o que sou hoje? 
Preciso acabar ·de uma voz por todas com essas insinuações consta:ntes. 
V. Ex. vao ouvir. 

ü Sn. RIBEIRO GoNÇALVES - Refiro-mo ao modo de vêr de V. Ex., intei-
ramente diverso, naqueile tempo, em casos. semelhantes. 

O .Sn. MENDES DE ALMEIDA - Qual será a minha incoherencia, Sr. Pre-
sidente? 'Ser membro de um partido constitui·do, com seu .chefe, sua orga-
nização re.guiar, e ter por tal motivo todas as obrigações inherentes aos 
membros desse partido que, effectivamente, ·dirigia a s.ituação. 

Tínhamos um orgão especial .para chamar a attrmção .do Poder Exe-
cutivo para as suas faltas, para os seus erros, para os seus. desvios. Pessoal-
mente, ti-ve occasião do, muitas vezes, dizer da inconveniencia que havia 
na pratica ·do actos que r·e·putava prejudiciaes á organização geral. Mas .. 
como tambem havia uma opposição arregimentada e constituída por dignos 
membros desta Casa, dos ·quaes V. Ex. fazia parte, o chefe dessa opposição, 
como .era natural, trazia constante e continuamente ao debate as queL'<as 
que, os que eram adversos á situação, entendiam dever fazer pelos meio~ 
de .que dispunham. E' olaro que ao c;hefe dessa situação competia a defesa ... 

ü Sn. RmmRo GONÇALVES - Nes.se tempo, V. Ex. não ouvia o povo, 
ouvia o Governo. 

<O :SR. ,J.\i!ENDES DE ALMEID.'>. - Perdão. Permith, V. Ex. que lhe faoa uma 
observação: E' preciso que V. Ex. não confunda o :povo de uma Capital com 
a população gerai do Brazil; eu recebia as communicações ele varias Estados 
o via que em muitos delles era mantida a confiança no Governo Central. 

O SR. RIBEIRO GoN'ÇALVES - Nesse tempo V. Ex. só attendia ao Governo 
da Republiea. 

O .SR. MENDES DE ALMEIDA - Não attendia tal. :\Iuitas vezes, neste recinto, 
tive occas.ião de votar por medidas que não eram agradaveis ao Governo. 

ü SR. RIBEmo GoNÇALVES - Eis o quo eu não via. 
O .Sn. MENDES DE ALMEIDA - Si ·v. Ex. não via, é porque não queria; 

era da opposição. Via cu, que fazi_a parte de um partido que tinha os 
seus leaders, a quem cumpria fazer isso ·que todo mundo swbe, propugnar 
pelas mc·didas elo que estava incumbido c que caracterizam a miss.ão espe-
cial de ·que o investiram. 

A minha missão não era essa, a minha missão era votar ou não, e 
perante o chefe do meu partido allegar tuclo quanto fosse conveniente, para 
não ser um membro que, pelo seu modo, incorrecto ou prcipitado, ou, tal -
vez, impressionado de momento viesse a contribuir para o menor prestigio 
da ·situaoão que eJ.le sustentava. 

Quando promovemos a subida ao pO'der dos •Srs. Marechal Hermes rla 
Fonse·ca e \~TenceSJláo Braz, o fizemos de acôrdo ·com a respectiva platafórma 
que vai vista e revista por muitos outros amigos. 

O SR. RIBEIRo GoNÇ,\LVES - E eis porque eu f wllei em incohercncia; o 
Pre~.iclente ela Repu:b'lica então nlio podia da r candidato á sua successão. 
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O Sn. MENDES DE ALMEIDA - Não estou discutindo isso. Quando a situa-
ção mudou, combinou-se que fosse Presidente da Republica o Sr. Wen-
cesJáo Braz. Vimos a sua platafórma e acceitamol-a .prazerosos, eu mesmo 
deolarei tambem que manteria no Congresso essa ptataf'ónna, e é o que 
estou fazenrlo . Não tenho, porém, CLÜl)a que, agora o Sr. Presidente da Repu-
hlica queira intervir nos Estados, em clivergencia com o que s.e acha exposto 
no seu manifesto á Nação. 

Nisto, não posso estar de accôrdo com S. Ex. Essa é a razão por que, 
todas as vezes que o Sr. Presidente ·da Republica se afastar, em algum 
ponto, ela sua plata:fórma, virei a esta tribuna declarar francamente a minha 
opinião. 

O Sn. Rmmiw GoNÇALVES - Ahi .é ·que está a incoherencia de V. Ex .. 
ahi é que eu encontro divcrgencias ele iclcas entre o Senador de '19'12 e o 
de hoje . 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA - Sei bem, Sr. Presidente, que a materia 
política é a que mais nos attrahe, a que mais nos prende; todos tcem prazer 
extraorclinario em vêr debates. a respeito. 

Mas, preciso declarar urbi et orbe que nada tenho com a l)Olitica elo 
Piauhy, que não sou candi·clato alli para cousa i1enhuma, que \1ão tenho um 
candidato e que ap·enas desejo ·que o Estado do Piauhy, como Estado ela 
Federação .que é, entre perfeitamente nas r egras constitucionaes . 

.Q ISn. Rnmmo üoNÇALVES - E' isso que tainbem des.ejo. 
O •Sn. MENDES DE ALMEIDA - Mas negar a verdade de que vae mudar a 

situac.ão claquelle Estado ·porque o centro assim quer é· fugir á propria 
verdade . 

UMA voz - Não senhor. 
O Sn. MENDES DE ALMEWA - Não tenho, pois, que occupar-mc com o 

habeas-corpus, nem com causa alguma que se relacione a este cas.o. Si se 
tratasse ele uma delib eração constituci'onal, não poderia ·emittir o meu juizo 
preventivam ente, como é meu habito fazer, pelo .cargo quo o Senado me 
conferiu. Não se trata, porém, de \ uma deliberação constitucional e em tal 
caso estou calado e esp ero que brevemente tenh amos occas.ião de vêr esta 
questão reduzida a um :ponto mais legislativo do que este que empirica-
mcntc estamos apreciando . 

.i\fa.s tamhem isto não valerá ele grande cousa, porque, . no mgimeu 
actua,l, é nulla toda e qualquer deliberação, precedente ou modo ele pensar, 
porque, s,egunclo a ori enta.ção constitucional, interpretada pelos .dignos che-
fes políticos que se teem succecliclo no HraziL só um poder exi2te ele valor 
nesta terra : - o Poder .F-:rcutivo ,- porque temos um exemplo, por assim 
dizer, ele hontcm. Qnn n-' '1 l' vcmos de deliberar sobre o caso elo Estado elo 
Rio ·de J anci ro, e o fi;:cr::1os, c, como nós, a Gamara elos Deputados., só se 
rcsol v eu o assumpto depois que o Poder Executivo quiz, e ap ezar das clelibe-
raçõe& tomad.as. 

E o que succede com o T r ri , htti v o, succc cle tambem com o JucliciaTio. 
lm3Jginem VY. E Ex. que o Poder Jucliciario concede, digamos, uma 
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ordem de luiúca:;-cr'JnJus, uma m edida' ·qualquer preventiva a qual o Poder 
Executivo não quer cumprir. Que faz elle? Não clá força, e a -ordem não 
é cumprida. E iss.o tem acontecido. 

Accresce ainda a circumstancia cl e que a impunidado tambem faz o 
seu trabalho: encoraja aqueDes quo não estão dispostos a cumprir o r1ue 
manda a lei. 

Ninguem negaT>á que os Presidentes da Republica e os seus. immc-
rliatos auxiliares, os Ministros de Estados, s.ó. faze·m o que querem. Presi-
dentes da Re1mblica e Governadores de Estados que abrem a bolsa frall -
camente, bolsa que no caso é o dinheiDo do contribuinte, e mandam dar 
gratificações a todos, quando entendem ... 

O Sn. Rnmmo GoN\çALVES - O quatriennio passado não foi parco neste 
particular. 

ü Sn. JIIENDES DE ALMEIIJA - Eu não sei si isto se deu, porqlle não 
ignoro que na C amara dos Deputados não .foi nenhum delles accusacl o nos 
termos constitucional'~ e nesta Casa nenhum protesto foi levantacln neste 
sentido; que a accusação não foi feita a nenl1um Presidente da Republica, 
que a Camara não os chamou a contas, não os ,pronunciou, nem o s,"nado 
ns conclemnou, sendo que a Camara e o :Senado approva:ram todos os seus 
Ados., o quP quer dizer que na·cla se lhes achou ~digno ele censura. 

Ainda ha pouco, votámos aqui um credito extraorclinario, necess:trio 
ao pagamento ele clespezas efí'ectuaclas ainda neste quatriennio, s.em do-
cumentos, sem justHicação, e ninguem protestou, si bem que alguns dos 
meus honrados collegas votassem eontra, como eu o fiz. Jilas que v:tlor 
Icem estes votos contrarias, si a verdade é que a impun}da·de fica , c fica, 
Sr. Presidente, como ·que fazendo parte elo regimen? 

Em outra o·ccasião poderei mostrar ao 'Senado o modo por que s,, tom 
malbaratado, em clifferentes épocas, a fortuna puhlica, o que ainda r> 

um resultado ela impunidade a rrue venho al<iudindo. 
E' claro que, rulleganclo taes factos, não miro a a)essoa elo actual Presi-

dente ela Republica, ou des.te ou claquelle Presidente, porque estou con-
vencido ele que todos aquelles Presidentes que te em lançado mão, po t' 
este ou por aqueMe mei,o, da fortuna .publi-ca, não o fizeram com o lH'Ol)U-
sito ele roubar, ou ·de locupletar-se com os dinheiros publicos, porém, a 
cles,iclia ou a incompetencia são in discuti v eis . 

Não ha duvida, portanto, que ct impunidade tudo tem s,anccionado. 
E 0 que é mais grave, :Sr. Presidente, o que sobremodo nos deNe entris-
tecer, é que a clesiclia que tem contribuido para taes maJics, tenha encon-
trado sancção ela parte desta e ela outra Casa elo Congr.esso. 

TamlJem a nossa clesiclia tem contrilmiclo para isso, porque, até hoje, 
que me conste, nenhum protesto foi levantado nesta Casa, só tendo valor 
aquillo, não que o Congresso quer, mas o que desejam os Presidentes ela 
Repuh[ica. 

Estou convencido da submissão gera,l aos factos consummados. 
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Eis, Sr. Preô.idenle, destruiclas as accusações que pessoalmente me 
l'oram dirigidas, mas que rião posso tomar em consideração j•á. Ha duas 
phrases, porém, que não deixa:rei passar, sem reparos. Uma dellas é a 
seguinte : "bato-me ·eu, marechal reformado do Exercito, contra o valente 
j nrnalista c vaüente soldado ela Guardada N acionai, Sr. i\Icncles de Almeida." 

O Sn. Pums FEHHEIHA - Eu não disse S·Oldado, disse - coronel. 
O Sn. i\iENDES DE ALMEIDA - V. Ex. disse muito mrul - soldado. Quero 

protestcu contra es.ta paüa\1. ra, para prevenir ao meu illLlstrc collega da 
t:ommissão de .Marinha e Guerra que a Guarda Nacional não se compõe 
ele soldados, mas ele guardas nacionaes. 

UM Sn. ISENADOH - Não recebe soldo. 
O ·sn. MENDES DE ALMEIDA - V. Ex. saJ)e que infelizmente a imbeci-

liclacle geral entende que é caso ele riso o facto ele haver um homem que 
procurasse evitar que o orÇam.ento ela Nação se empanturrasse, ele anno 
para anno, com despezas de pessoal para a defesa naeionflJl e es•trubelecesse 
a regularidade das funcções dos cidadãos cllamcvdos ás armas no momento 
preciso. 

A Guarda Nacional tem sido para mim um caso de campanha ele 
muitos annos, que quasi consegui vencer, e ainda não venci, porque a:lguns 
Iunccionarios puhlicos, prepostos ela Nação, para cle.fendeU.-a, entendem 
que ha um grande inconveniente em cstwbelecer um ·Exercito de gente 
que não receba dinheiro. Eis porque tem sido demorwcla a reforma dá 
instituiçã.o a que me refiro ·e que depende da votação ele emenc1as elo 
Senado, emendas essas feitas por membros eminentes elo Exercito Na-
cional. 

O Sn. Pnms FEHHEIHA - Por acaso neguei o meu esforç.o a essa digna 
cmnpanha ,patriotica? 

O Sn. MENDES DE ALMEmA - Não, >Senhor ; mas. V. Ex. ao emittir o seu 
enunciado, os apartes que o rodearam vieram censurar os actos ou a 
situação de valentia ·em que eu me achava col•locaclo. 

Fui chamado .pelo Marechal Floriwno para commanclar a defesa civil 
da cidade elo Rio ele Janeiro. Mobilizei '15.00ü homens, mas apenas, 7.500 
estavam sempre em serviço e os outros nada recebia·m. 

O Sn. Pnms FmmmnA - E ·CU dou testemunho. 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA - Devo dizer que os proventos obt1dos por 

mim e vor outros dos meus. -camaradas ele milicia nessa camr1anha, como 
comrnanclantc snpcrior r1ue era, foram applicados ao sustnnto de famílias 
de guardas desamparados; elevo dizer que Jui eu o unico dos chcJes elas 
!'orças que se manteve sempre nessas funcções, des.cle o principio ao fim 
rla revolla, qne fui distinguido pelo Marechal Floriano Peixoto com as 
seguintes prdflvras, que indicam de ·certo modo a eonsiclera.ção jus ta e 
lJenevo•la do grande soldado : "vosso zelo, p1'eSl'igi-o c nunca desmentida 
lealda.de". (Apoiados gemes; muito bem.) 



Essas palavras eu as conservo, e tenho sempre prazer, mesmo quando 
ouço ·fallar ironicamente sobre a Guarda NacionaL porque só quem não 
eonhece o trabalho feito por nós, só quem não conhece os. esforços que ha 
20 annos eu f.aço para a moralização e o levantamento dessa milicia, 
isto é, os idiotas, os imbecis, póde fazer desse assumpto um motivo de 
risota. (Apoiados geraes; muito bem. ) 

Eis porque, Sr. Presidente, não podia deixar pas.sar essa phrase sem 
o protesto que sempre faço. A outra phrase é aquella em qu·e S. Ex. extra-
nhava que eu tivesse relações com o 'Sr. ·Abdias Neves e o Sr. Miguel Rosa 
pelas ·condições .anti~cathoHcas. de S'S. EEx. 

O SH. PmEs FEHHEIHA - Eu diss·e 'que me admirava. 
O SH. MENDES DE ALMEIDA - Felizmente o nobre Senador disse que eu 

f'ra catholico e praticante, como rewlmente sou. 
0 SR. PIHES FERREIHA - E é. 
O SH. MENDES DE ALMEIDA - Verá então o nobre Senador que, de 

::tccôrdo ·Com as regras. do catholicismo, nem eu tenho a .presumpção de 
c;alvar-me .sem merecimento, nem me desespero da salvação e, por conse-
r[uencia, justo é que aooiha qu·em a mim se diriJa, receba e publique os 
gritos supplices ele todos . .aquelles que, ameaçados p·elo Poder Centra;l, teem 
queixas. a adduzir e a trazer ao conhecimento publico. 

·E' vel'dade •que o 1Sr. AO)dias Neves p.ass:a por ser atheu "'graças a 
Deus " ; é verdade tambem que o Sr. Miguel Rosa desé1icatou a gente da fé, 
a gente •da lgr·ej a. 

Mas., .senhores, que castigo maior devem ter estes homens que se 
afastam da Igl1eja, onde ha salvação, e se a,brigam ao Poder Centrwl da 
Roepl.Jiblica, que, quando não está de· accôrdo c~m elles, não os salv-a absolu-
tamente? 

Por conse·quencia, eu não fiz m ais do qLre dar a mão aos que se esta-
vam afundando nes.te pe;la,go insondavel e mandei que lhes atirassem 
pedras é1iquellc·s que porventura não tenham sido victimas dessa demo-
cracia f.a1ha, injustificavel, de gente que não obedece á Constituição e ás. 
leis e ::rue só as procura para viol&l-as. Esta que temos é a demócraci:l 
que chamarei "fallida", tal ·como a entendem os presiclencirulistas que por 
ahi ha, gente qu·e começa por ignorar as regras geraes ela Constituição 
e as proprias leis elo BraziL Por minha parte, estou cumprindo o meu 
clever. 

O SH. JosÉ EuSEBIO - Opportunamente terei de fazer alguma~ recti-
Jlcações ao uiscurso il.o nobre Senador pelo Piauhy. 

0 'SR. MF.NDES DE ALMEIDA - Era o que tinha a dizer. (Muitu bem,· 
muito bem.) 





ANNEXOS 





UMA (JUESTfi.O DE · DIREITO POL!T!CO 

O CASO DO PIAUHY 

Tão recente est>á o ultimo caso do Estado do Rio - já não o ultimo 
do·s nossos casos po!itico.s - que, ao examinar-se o caso do Pi a u·h y; se 
aviva, naturalmente, a recordação daquell e outro . Nem será, talvez, aven-
turoso suppô1· qu·e a m esma recordação houvesse in spirado os que machi -
mu am a tenta ti v a de f.azer prevalecer, como Assembléa Le·g islativ·a - a 
min oria desta , só poi'CJUe a encab eçav·a o Pre·sidente da corporação. 

Seri a es.sa a un ica impressão restante de urn ·desattenbo exame do allu-
dido episodio de nossa histori.a politica contem poranea. E, de facto, ha 
me nos de dous annos, na immi nencia da apu1·ação da eleição presi dencial 
no Es tado do Rio, a Assembléa Legislativa veio a bipartir-se:- de um lado, 
a mino i'Í a sem a Mesa da sessão anterior, isto é, o P1·esiden te e o·s Sccret-rios; 
de outro l a do, a ma iorkt .sem a Mesa . b Su [ll'emo Tribuna l Federa l, em 
accórdãos de fl de j unh o, 25 el e julho e 16 de clez·embro de 1914, firmou a 
autori.dade d a Mesa impugnada, reconhecendo-a legitim a, pe rmittiu-lhe 
tmnsferir, como ITansferiu, a •séde da Assembléa - e dahi ch egou ·logica-
mente a garantir o exercicio do mandato do Presidente proclamado pela 
Assembléa. 

Preponderaram n a decisão el o Tribunal a consideração de que a Assem-
hl éa .s e dividira •de poi s ele constituicla regularment e ; de que a minoria se 
conservava 6ob a pre siclenda da lVles·a legal; de que funccionou, ainda qu e 
em minoria, com o numero exigido pelo Regj.mento; de que ao Presidente da 
.-\ ssembléa cabiam faculdades disc ri cional'ias na interpretação do Reg im en to. 

Basta aponta1· essas circum.stancia s - claramente rccunhecida·s no s 
accórdiios - nem uma só das quaes se verifica no caso elo Pi·auhy,- - para 
reconhece r que ne,.te não h a por que preferit· á maior ia a m inoria, para co m 
eJl.a id en t if i ca r a Ca mara do·s Deputados . 

No caso do Esta d·o do Ri o trat ava-se de uma sessão extraordinaria; n o 
do Piauhy - da primeira sessão de uma Leg isJatura , em que se teria de 
Pl'oceder, portanto, á "Verificaçã o de p oderes. Nem esta circumstancia altera , 
porém, o computo da maioria, p'Orque tão ce1·tos eram, no segun do caso, os 
diplomados, como, no primeiro, os reconh ecidos . Não h ouve, n o Piauhy, 
duvida sob1·e a apuração, sobre a identidade da Junta Apuradora, uma c 
unica . E os 24 d iplomados eram o·s que se dev iam reunir, verificarem-se os 
poderes -- constituir a Camara. 

Dividi•dos, desde l ogo, em dou.s gr urpos - ao que tinha comsigo o Presi-
dente da Camara anterio1· faltou, porém, um elemento imprescindivel á sua 
fo1·mação, á sua i n·staHação em Camara, ao in icio, 1>equer, de seu s traba-

( *) Do Jo·rna1 rlo Ço11WH~rcio el r 2·0· ele junho -ele 19'16, 
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lhos parlamenta res - e, por isso mesmo, uão con stitue sequ er uma corpo-
I'ação política deliberante: faltou-lhe o numero legal de diplomados. 

Não foi depois de installada a Camara que uma parte desta pa:;.sou a 
fm1ccionar separadamente; não - no mesmo dia, e a-té no mesmo edi·ficio, 
dez do.s diploma dos se r euniram sob a presidencia do Presidente da Camara 
anterior, ao .pa sso que os treze restantes (j u st ificada, perante estes, a enfer-
midade do 1° Secretario ) tambem se congregavam sob a preúdeucia do 
2" Secretario da Camara ·.precedente. Nunca estes se juntaram á-quelles. Sem-
pre se manti veram separados os dons grupos. E, assim, da legitimidade de 
um destes se h a de concluir pela illegitimida de do outro - com tanta mai-or 
evi dencia quanto o Regimento Intemio da CamaTa do Piauhy impedira, 
como se vae vêr, a possibilidade desse facil estratagema político. 

Ora, o Regimento exige expressamente a presença de "metade e mais 
um" do s membros da ·Cama.ra, para que esta po·s•sa delihera.r (art. 1 °); exige a 
apresentação pessoal do.s di·plomas ("cada um elos Deputados entregará ao 
President.e o seu diploma", - (art. 17 ) ; determina a immediata formação 
da Mesa .preparatoria, com tres membros (a rt. 16) , ao mesmo tempo <JUe o 
Pres i·dente nomean.\ duas commissões, de cinco e de tres membros, para 
exame dos diplomas (art. 17, § 1" ) . Determina, ain da, o Regimento, a reu ni ão 
dos Deputado·s precisamente - ao meio dia; se a reunião fo sse antecipada, 
ou retardad a, para evitar ·a presença de Deputados, não seria, evidentemente, 
legitima. Só se p<Ydcria considerar legit ima a Camara r eunida com o con-
curso de toda s essas condições de tempo, de Jogar e de numero. 

Não .é a presença ·do Presidente da Camara anterior que caractel'Íza a 
Camara legi-ti ma. ·A Mesa, si m, depois de const ituída - e de constituída, 
portanto, com a presença de 13 Deputa'dos, no mínim o - é que poderi·a 
caracterizal-·a . Mas o Presidente da Camana anterior póde bem fazer parte 
da Mesa - se não tiver sido eleito, ou di.plomado (art. 15 do Regimento ) . 
E o Regimento, no ·art. 15, :§ 1°, ainda determina ex·pressa e textualmente: 

"Na falta do Presidente da Camara <JUe termina o mandato, .se1·á elle 
szzbstiüzido na presidencia das sessões preparatorias, e no exe1·cicio da s attr i-
buições conferidas no -§ 1 o do art. 17 pelo Vice-Presidente da mesma Camara , 
ESTE PELOS SECRETARIOS, t endo o primeiro precedencia sobre o segundo, cr.m-
tanto qu e tenham sido ele ito s e diplomado s." 

Falta , define um do s gran des m estres da nossa lingua - Fr. Domip go:: 
Vieira -. "Carencia, neces·sida'de de alguma co u sa de que h a preci são . . . 
estado de privação, ausencia." 

Ausente, portanto, o Presidente da Ca mara a.nter ior, subst itue-o o 
Vice-Pres idente da m es ma •Cama ra; ausente o Vice-,Presidentc, serve o l " Sc-
cr.etario; ausente, tambem, o 1 o Secretario, succe•de-lhe o 2" Secretario; 
c, a ind a, se nenhum tiv·er sido diplomado, - assumirá a presidencia -
determina o art. 15, § 2° •d-o Regimento - o mais velho do.s diplomado:;. 

Note-se como divers ifica a redacção do Regimento nos dou.s par•agntpho :: 
do art. 15, que, de modo tão completo, provêm á presidencia da s sessõe:: 
,;reparatorias . No § 1°, em se tmtando da "falta", is-to é, da ausencia de 
algum dos membros 'da Mesa da Camara anterior, succede-.lhe o immediato 
na ordem ·hi erarchica descendente. Depoi s do 2° Secretario - o § 2° já não 
exige apenas a au sencia, m as exige que "nenhum desses (os membro :; da 
Mesa anterior ) tenha s ido eleito e clip!omaclo". Não é essa - .]a o vi m os. 
no dispositivo acima tran scripto - a expressão usada no ~ 1", referente á 
substHuição do P r esidente. 

Portanto, f.a ltando, como faltaram , á reu1~ião do s 13 diplomados, o 
Presidente e o Vice-Presidente da Ca ma..a a n te ri c 1· - au :•e nte, l a mbe m, po 1· 
molestia , commvnicada, o 1" Secretario, a ssumiu a pres idençia o 2" Secr~-
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tariu, c exerceu as attribuições do art. 17, nomeando a>S commissões ele 
verificação dos clitplomas. 

Assumiu-a legitimamente, como se vê. 
E o Regimento da Camara do Piau•hY não attribuiu importancia cleci-

~ iva á presença do Presidente da Camara a nterior - por i ss o mesmo que 
provê, indefinidamente, á >sua substituição, e, ainda mais, por isso qu ~ 
attribuiu importancia decisiva ao elemento numerico. 

Exigiu, desde o art. 1•, a pre 'iença ela metade e mais l!m elos Deputad os 
para (!Ue a Camara pudesse - de todo e qualquer modo, em to:do e qual-
quer caso, sobi·e toda e qualquer materia - "deliberar". Não ·excluiu, dessa 
regra, nem as •sessões ·preparatorias, Í1enhuma restricção lh e pôz - e do 
acerto ·com que se houve este mesmo caso dá mostra s, pois , assim, se tornou 
patente a invalidade da duj)]icata .que se prete.ndeu, na hy.p othese, armar. 

Só com a presença claqu el l e numero ele cliplomado·s é que se póde iniciar 
a constituição da C~mara. · 

Preci.sam ente, em uma das petições de habeas-corpus, a que acima me 
t•eferi, dizia, com inteira procedencia, o i Ilustre impetrante : "Só adqu i rc 
ex istencia legal, e é como tal considerado, o ente moral que se constituiu 
dentro da s norma•s e exigenci.as da lei, satisfazendo os requesitos intrin:wco:' 
e extrínsecos, que são os elemento.s con stitutivos da personalida.de .i uridica." 
(Rev. do Sllpremo Tribllnal, vol. III , parte 1", pag. 98.) 

0 art. 23 do Re•gimento Interno da Ca mara do Piauhy prevê, aliás, a 
hy.pothese de se não reunirem, em tempo, Deputados "em nl!mero lega l 
11ara a verificação de poderes". Qual é esse numero ? E', ev identem ente, o 
ele "metade e mais um" dos >Deputado.s, exigido, 110 mínimo, pelo art. 1" elo 
Hegime'!1lo da Camara, para que esta possa "clelibel'ar". · 

E ' ·o numero sufficiente para attender á constituição da Mesa e d·a:; 
duas commissõe·s de exames de diplom as - que exige, só por si, como 
vimos, onze diplomados. 

Nenhum outro artigo do Regimento restringe aquelle numero mínimo 
.- que é, portanto, de 13 - mesmo na s deliberações que se refiram á ve t·ifi-
cação dos poderes . Nenrhuma cli.spo·sição a lli existe, em tal se ntido, no qu e 
concerne a este processo. A·penas se determina, no al't. 19, .que os pm·ecere:; 
~:ohre os diplomas elos 'canclj.datos "serão approvado.s se obtiverem metad e e 
mais um elo s Deputados presentes" . Se o numero d'e Deputados pre ~;e nl.e:;, 

por occa.sião de.ssa deliberação, pudes~e ser , indif.ferentemente, inferior a 13 
- isto é, 10 on 8, ou 6, ou 4 - tel'iamo s, ahi a appmvação de diploma:; por 
dons ou tres votos! Mas qu e o num ero dos prese ntes não é indifferente, 
nem se póde re·cluzir - nwxime logo n.o primeiro dia das sessões prepara-
farias- a menos de m etade dos diplomados - bem se vê do .art. 2il, :iupra-
citado, qu e cog i.ta de provid•encias a adaptar, para o funccionamento da 
Camana, se se não reunirem Deputados em nwnero legal para a verifica('CÍO 
de poder.es. 

Ainda por esses mesmos motivo s, ai nda por essa m esma ex igencia de lal 
numero, o Regimento preceituou, cotno .v im o.s, a a.pt·.esentação dos diplnnw•s 
pelos •propri os ele ito s, pe·ssoalmente, e em sessão (art. 17). 

Mais ainda: o Regim ento não cogit-oti do exa me - e, portanto, da p o•s:;i -
bilidade de annullação do s diplomas ·que não hajam s ido a>pre se ntad o·: á 
Mesa da Camara. O processo de verificação se opera á proporção que o>: 
Deputados diplomaclc•s se apt·e,;e ntem. "0 Deputado que niio tiver assistido 
ás sessões prepara•torias - reza o art. 32 - logo que tenha de se a.pre:i enta r, 
enviará á Mesa da Camara o seu diploma , por intermedio de 11111 Deputado". 
Entii.o .. j~ in•s tallada a <Ca·mara, não admittido á sessão o candid.:1to ainda 
não rcc~ nhec!d o, a nvresentaçiio do di!Jlomn :o e fará "por int ~ rmedio ele um 
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Deputado". <\:[as só depois de deposit-ado o di,ploma, e presente, na casa da 
Camara, o Deputado eleito (art. 33) se procederá á verificação de podere:>, 
na fôrma determinada nos arts. 34 e 35. 

De tal sorte, -os dez diplomados· não poderiam annullar um só dos outros 
cliopl~mas qtze lhes não forem apresentados. Teriam, fatalmente, de reconhe.-
cer a de.ficiencia de numero para qualque.r deliberação - maxin1c para o 
reconhecimento do Governador. 

Em summa - sendo 24 os diplomados, não podiam 10 dest.es realizar 
no dia 27 de maio (art. 15 do Regimento) a primeira sessão preparatoria; 
podi.am realizai-a os outros 14. A reunião dos 10 diplomados é inop.erante c 
illegitima; só a dos 1,1 se ·pôde considerar, 1egiti.mamente, como .sessão JWC-
paratoria da 'Camara do Piauhy. Só desta reunião poderia resultar a Legis-
Iatura. A outra teria sempre o vicio insanavel da sua origem. 

Nem ha, no caso. dualidade de Camara. A dualidade de Camm·as só 
resulta da dual idade de a·puracões da ·dualidade de di]J'lomas. 

No Supremo Tribunal, o •Sr. Guimarães Natal assi!(nalou com clareza e 
cxacticlão que a duplicata de apuraçã·o e verificação de poderes do Presi-
dente não gerava a dualidade 'de presidentes •porque um do•s· grupo:> erú 
ilJeg·itimo; com maioria de razão, não se pó de chegar a admittir dualidade 
de ·Cnmaras, quando um dos grupos nem poderia reunir-se validatnente. 

Do mesmo niodo Que ·se não admitte a dualidade de Camaras .Pelo sim-
ples facto •cl'e se dividirem em dons grupos ·os <Deputados que compoi1ham 
a unica Legis.Jatura legitima - tambem não se a póde >admittir qua-ndo são 
os diplomados que se •separam em dous .grupos. Num cas·o e ·noutro, facil 
será reconhecer o unico legitimo, que deva subosistir. 

Se nenhuma duvida houve sobre a identid,ade elos di•plomados. se desd e 
a expedição oos diplomas !Constituição do Piauhy, arts. 11 e 12) go:r.am 
de immunidades -os •d•iplomado•s, •e até a realizacão da nova eleição - é claro 
que, desde então, se tornara impossível a dualidade ele Caiuaras. 

Não lhe facilitemos a apparição. :se esse é um caso de inofracçã·o da - · 
fôrma republicana federativa - não a deixemos ao al-cance de qualquer 
minoria dese·sperançacla. 

Não póde ser ·qual.quer contestação, qualquer divergencia, que torne illi-
quido e incerto o clireit.o á ofuncção ·publica, a qu.e foram chamados os candi-
datos diplomados. Tem se exigido, como condição para ·a protecção des:>e:> 
direito-s-- a ·sua liquidez, a •sua cer teza. E' - por uma ooinci•dencia interes-
sante qtLe autoriza a comparação - dos qua)i,ficati.vos correspondentes que 
se serve a no ssa lei para ·caracterizar a obrigação ·m·ercantil, que, por não 
paga, autori ze a decretaçã-o d 'a fallencia do devedor. Mas. n em pelo fact o 
de •ser contesta d.a, deixa a obrigação de ser - .Hquicla e certa. Até a fraude , 
até a simulação, lhe podem ser O])po s tas; e, do exame dessa ·oppos'ição. 
resulta ·o reconhecimento da - liquidez e ela certeza. 

Admittido, como j1á agora se póde consid'erar definitivamente admittido , 
entre nós, o hab eas-c01·pús para assegurar o livre exercício de funcção pu-
blica - ·é tam·bem irrecusavel que elle ·Se ha de conceder contra as ameaças 
de perturbação, contra as coacções e violencias consideraveis e relevantes, 
não as vã.s e infundadas .que poT si m•eSIJnas s·e esvaeçam, ·como ·são, a li ás, 
as deste ·ca.so . 

A indole, proce ssualmente ex·traordinaria, do habeas-corpus, o seu CUl'SO 
summarissímo - a que, aliá s, corresponde n mais ampla insb·ucção, 
haurida ·em todas as fonte s de informação - resulta, apenas, ela mngnit~1de 
dos direitos que .garante, e da gravidade das lesões que previne; - por i•sso 
m esmo niio ,iustifica n re stricc,iío da sun npplicaçiío opp'Ortuna, 
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Bem >tccenluou o Sr: ·Ministro Euéas G.alvào qlie "no nos•so meio poli-
tfco, os repetidos ataques á libe!'dade individual impuzera m a necessidade 
d·e alargar a ·co·ncepção •do lwbeas-co.rpns, o ex.ercicio de-ste meio judicial ". 
(Rev. Sup. Trib., vol. HI, pte. 1\ pag. 118.) 

Bem lhe .delineou a "tran~formação ampliaüva" o .SL'. Huy Barbosa, 
g me•s mo os .que, anim.a·ndo- se a divergir elo Sr. Huy Barbosa, nada achava·m, 
para lhe contrapôr, s·enão a sua propria autoridade, procurando attribuir-lhe 
contradicções imaginarias - ·d'evcrão ter-se convencid·o, depoi o, do ;, exhau~ti.
vos dis cursos que o eminente publici s.ta proferiu no Senado, ·em .ianeil'o de 
191·5, de que nada é ma is cons.entane·o com o nosso regimen ~)Ol.iitioco e a 
lição americana do qu e .a intervenção .indiciaria nos cas·os desta especic. 

"O habeas-corpus hoje se estende - dizia o Sr. Huy Bal'bosa, no clis-
cu.rso de 22 de •janeiro de 1915 , .que h a de ser sempre uma da :; m a i ores c 
das mai s fecundas lições da sua sabedoria - a todos os <:a so.s em qu e u 111 

direito nosso, qualquer direito, .estiver .ameaçado, mani·etado, impossibilitwdo 
no ·seu ex·ercicio pela intervenção de um a·buso de poder ou de uma illega-
lidade." 

Desnecessario se torna re·petir, a-qui, ou resumir, a larga e com])leta 
demonstração que foi, então, feita pelo nos.so glorioso publici:>ta. 

Apena•s desejo accentu ar ·que um dos autores citados pelo Sr. Huy Bar-
bosa - Baldwin , depois de se referir á interv.enção do .Tudiciario em 
que stões de convenções parti dari as, assi.g.nala: "Quando o titulo a um cnrgo 
político é contestado, os tribunaes, sa l vo se ha algum di sp ositivo con stitu-
cional contrario, podem s·er chamados a decidir." (American .Judiciaru , 
pag. . 48.) · 

Note~se, pois, ·que a intervenção .indici a ria se dá preci samente quando 
o titulo é contestado - e não quando é liqnido, na accepção que se tem 
querid·o dar entre nós. Note-<se lambem que só por dispositivo con s titu cion:d 
expresso, se exclue a intervenção judicial. 

Pro segue o mesmo autor: "I.sto é verdade mesmo em relação ao cargo 
de Governador." ( Op. cit., ·pags. 48-9 .) Aponta os cas.os Boyd v. Thny er, Tay-
lor v. Beckam, State u. Bulkeley - que o Sr. Huy -Barbo sa, transcrevendo 
esses n1esmos trecho.s, analysou detalihadamente. 

Mas, a seguir - e esse topico, que o Sr. Huy Barbosa não teve nece•s-
siclade de transcrever, parece-no.s, agora, particular·mente i 11 teressante -
Baldwin recorda que certas Constituições e;staduaes dão aos Governadore:; 
l'Cspectivos a faculdade de co·nsultar os Juizes da 'Sn'])remn ·Cô1·te Sübre qual-
quer ·questão de Direito - resultando, dahi, terem ele decidir em casos de 
dualidade de Governaclore;s. Foi o qu e se deu - assi g-nala - na F.lorida, 
em 1869 - caso este pertinente ao actual , porque se tratou do numet·o l ega l 
necessario para o funccion amento da Camara Estadual. A Assembléa ini ciara 
o pt·ocesso de impeachment ·contra o Governador, estando presentes apenas 
12 Sen ador es; logo, o substituto assumiu o Governo durante o ulgamento. 
Mas, o Governador entendeu não haver o numero exigido pela Legi.slação 
estadual; recorreu ao•s Juizes ela Suprema Côrte e estes lhe deram razão. 
( Op. cit. , pa•g. 49.) 

A·qui mesmo se poderi a aponta1· um caso de alguma sorte analogo, 110 
que occorreu em Pernambuco - quando o Governador, que entã.o era o 
illustre •Sr. Barbosa Lima, foi su.spens·o pelo Senado e empossado o Vice-
Governador. Este solicitou a intervenção federal, e o Pres idente da HepubLica 
recu sou-a, declarando qu e considerava "Governador constitucional el e Per-
nambuco o Governador eleito pelo Congresso, Dr. Barhosa Lim·a, e que 
reconh ecel-o-hia 1egal até q·ue o Poder Judiciario resolvesse as questões ·que 
lh () es tavnm !lffeçta•s" . E, em '\'erdnct e, os proprios tribunaes do E~tad o 
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vieram a dar provimento ao recurso do Governador, julgada insubsistente 
a suppressão decretada pelo Senado. (Vi•de Documentos Parlamentares -
Intervenção nos Estados, vol. 6°, pag. 79.) · 

Não duvidemos, poPém, de que a doutrina da intervenção judicial venha 
a triumphar, por completo, entre nós. 

Foi imposta pela necessidade inelutavel das nossas condições política:; 
- co.mo accentuou o eminent'e Sr. Enéas Galvão. E na frequencia com qtw 
todas as correntes políticas .que agitam o paiz, teem recorrido ás medidas 
judiciaes, em taes casos, ha a mais inequívoca demonstração da sua oppor-
tunidade e da sua necessidade. 

Na Argentina, a Constituição ele 1853 attribuia expressamente ao Judi-
ciari-o o conhecime11to de taes casos - disposHivo esse que a reforma de 
1860 ve iu a eliminar; ma.s tão frequentes se tornam, no paiz visinho, o c; 
cwsos de intervenção federal, tão accentuados os males dit intervenção polí-
tica e os escandalos do.s interventores, agindo segundo as inspiraçõe:; da 
"moral política". (Barraquero - Espirilll y pratica de la Constitllcion Ar-
gentina, fl. 175 ) que não nos deve seduzir esse exemplo. 

A·qui, começámos por vêr sustentado, em 1894, na Camara d·os Depu-
tados, _por França Carvalho e outros, que a dualidade de governo:> e:itaduae:; 
era assumpto de interesse puramente estadual, em que os poderes federae:; 
não pôdiam, de modo algum, intervir. Contra a intervenção judiciaria se 
allegava ·a demora das deci-sões - precisamente o contrario elo que agora se 
argúe, e 'precisamente o que se poderia, com a mais tri ste experiencia, alle-
gar contra a acçào do ·Congresso en1 taes ca-sos. 

"Nas assembléns políticas entre nós - clamava o Sr. Ruy Barbo:;a, no 
grandioso di·scurso de 22 de janeiro- tudo cede, quasi cegamente, aos dicta-
mes do espírito de partido. " E a analyse r.rinuciosa dos projectos legi~slativos 
de intervenção levaria a concluir que, quando a•ssim não é, quando a.:; cor-
rentes políticas se contrabalançam - os casos ficam sem solução, ou só 
a teem. demasiado tarde. 

Em 1·8·911, t ivemos o•s projectos do Sr. Milton, do ·Sr. Eduardo Hamos 
e outros firmando, nos casos de dualidade de governos e:>taduaes, a compe-
tencia exclttsiva do Supremo Tribunal Federal. Hejeitados, üfinal, como toLlo:; 
os outros, inclusive os que concluiau pela competencia quasi exclu:üva do 
Congresso - parece ter, assim, prevaleci.do o pensamento de Càmpos Salle:;, 
contrario a toda regulamentação do art. 6" da ·constituição. 

Foi-se, porém, firmando a doutrina. "A expressão -- Governo Fed.eral -
abrange todo>s os orgãos da soberania nacional, agindo cada poder ::egundo 
a natureza 1peculiar de suas funcções constitucionaes." (Viveiros de Ca::tro 
- Estudos de Direito Publico á fls. 463.) 

Cabe a cada um dos podcre·s constitucionaes intervir, segundo a na tu1·eza 
do caso, e, a inda In ais se não érro, segundo a opportunidade. A ha_nnonia 
e a independeneia constitucio.naes dos trcs poderes as•seguram a cada um a 
liberdade elo pro-nunciamento - tanto quanto possível conforme ao pro-
nunciam-ento anterior, se hou~'er, de algum dos outro:; poderes. 

No famoso caso Lulh.er v Borden - em que se tem apenas qttel'ido vêr 
a consa~gração da incoinp etcncia do .Judiciario pa~'a conhecer de 'que.::;tõe:·i 
políticas - foi, aliás, um dos motivos de decidir o pronunciamento anterior 
dos tribunaes ele Hho.de Jsland, em favor de um dos governo:; rivaes. Parece 
ter· .sido o pew;amento de Taney affirmar que o Governo cujas leis e acto·s 
si'to reconhecidos pelos tribunaes estaduaes "deve ser conside1·ado como 
go verno legitimo, salvo se o contrario é incon/llndivelmente claro". (H are 
Constitueional La w - vol. I, pag. 129.) 

Em verdade, a doutrina política a mericana tem e.stabelecido que se 
ntpp õe haver no Estado, "proper legitiinate and cffectunl authority for de-
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tcrmining· thc contest", e os poderes federaes a·cceitarão a decisão das legis-
laturas ou dos tribunwes es.taoduaes. (Cooley - Constitutio·nal Law, pag. 216; 
Wiloughby - American Constitrzfional System, pags. 117-1 8.) 

A . applicação dessa doutrina não se póde fazer, entre nós, :,em attender 
ás condições da nos-sa vida •social, ao insufficiente desenvolvimento ela vida 
local, maxime nas regiões -sujeitas á flagel!ação de condições naturaes incle-
mentes, á dependencia ainda muito accentuada elo centro ·de toda a nossa 
actividade política - e, acima de tudo, ai-nda uma vez - á propria natureza 
do ca.so em questão. 

Assim, quando a contro.versia envolve, como na especie, a-mbos os pode-
res con•siclerados políticos do Estado - a leegitimidacle do Governador plei-
teante como consequ•encia de legitimidade da Camara - quan•do ambas as 
correntes litigantes invocaram já a autoridade do Judiciario Federal, reco-
nhecendo-lhe a competencia e a necessidade de intervenção immediata -
raiaria, se n~e não engano, pela mais deploravel timidez on pela mails. céga 
obstinação, recusar o remed i.o judi cial opportuno- fo-sse e!le. qual fosse. 

Não pas-sará des-percebido ao•s estudiosos da histo.ria constituci-o-nal ame-
ricana, aquelle profundo sentimento de act ivo e energico patrioti smo que, 
em tantas emergencias, inspirou -os que, na s Convenções e no•s Tribunaes, 
formaram a Constituição e estabe-leceram os canons - não immutaveis -
da •sua applicaçâo -pratica. 

Nós estam·os em um daquelles momentos em que, aiii, se rev.elou a 
grand-e autoridade salvadora de um Mars·hall ou de um Taney. A interver~ção 
h a de ser, "o-brigatoria, immediata e energica ", como a queria i\Iartin :; 
.Junio.r, no seu projecto de 1894. Ainda bem que o no•s:;o deficiente sy.stema 
pr.ocessual comporta um instituto em que as convicções dos juizes não se 
formam apenas nas folhas dos _autos, em que a i·rrestricta apr,eciação de todos 
e quaesquer factos do seu conhecimento póde levai-os á decisão mais 
adequada e justa. 

Não se menospreze a acção do unico poder local, a lheio ao conflicto. 
No ca•so - 0 Judiciario estadual, o seu mais alto Tribunal, tem affirmaclo, 
por modo inequívoco, a ·orientaçã-o esclarecida, -o reconhecimento da Camara 
unica ·e verdadeira. Eis ahi um novo e relevante moti•vo de deci·dir. l\'la:;, não 
me parece preciso que os poderes feclerass - inclusive -o Supremo Tribunal 
- aguardem a reiterada af.firmação daquell a convicção em tantos casos, que 
-se multipliquem, de lesões de direitos de ter ceiros decorrentes das suppostas 
autor-idades que se attribuem funcções publicas - de uma su-pposta Cama ra, 
a que se vai juntar, agora, um G-overnad-or frit z -mack. 

Nenhum dos poderes federaes decidiu, ainda, o litígio; provocado legi-
tima-mente, o Judiciario Federal não .se eximirá a cumprir o seu a.Jto dever 
cunsti tucional.-

Na America, tem-se-lhe reconhecido, cada vez mais, funcções "qzwsi 
legislativas e e:recutivas" (Cyclopedia of American Government, vol. li, 
pag. 256). E uma das mais conspícuas autoridades do Direito Publico Ame-
ricano assim resumiu a jm'!sprudeucia firmada na materia: 

"These decisi·on s·een to settl e lhe questio·n ·lihat. the Supreme Court is 
no arbiter ,betwene a Stabe of the Union anel the United States government 
as to any política] issue, and that despite the unconstitutionality of the 
reco.nstruction acts there wa•s no judicial power .to -decide Uj)'011 that ques-
tion nnloss i•t arose in a case between parties where properf!} an personal 
rigMs wode involved." (TucJ,er - Constitution of the U. S. - vol. li, 
pag. 817.) · 

Esta excepção re•sulta da opportzznidacle da intervenção, cuja rele-
vancil\. já procurei accentuar. 
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Ainda se deverá attender á - fôrma da int·ervenção. Legitimamente, 

pócle e deve o .Tudiciario Federal assegurar o livre exercício dos direitos 
politicos, do direito á f uncção publica de Governador ou de Deputado. 

O que o .Tudiciario não p o·d·eria fazer seria, por exemplo, annullar elei-
:;ôes estaduaes, mandar proceder a novws. eleições . I sso seria acto puramente 
p olítico, essencialmente político, exclusivam ente político, qwe ·S Ó ao Con-
gr.esso Naciolial , ma.s não ao Presidente da Hepublica, poderia, na lll·elhor 
da's hypotheses, competir. F o.i essa, como se sane, a soluçã.o a daptada pel o 
Se na do Americano n o caso da Lusiania, em 1873, como se vê do parecer 
tra nscripto por João Barbalho nos seu s Commentarios, fl s . 25 . 

Tem-.se, en t re- nó:>, procurado admittir a interfepen cia 'do's tres po.dere:; 
~: n n s litucionae~ da Uni ão, eri1 ·ca da acto ;de interv:enção: o Legislativo pela· 
1 otação da lei especti v a, o 'Ex-ecutivo p elo ué to e pela r ealização das medidas 
determinadas, o .Tudi·ciario ipel a mansa, céga e 11emota applicação da lei 
de intervençao aos ·cwsos occurrentes . T er-.se-hia, as.s.im, cons·eguido a· -
l:armonia ·- do s poderes federacs, com sacrifício, embora, da sua - inde-
}Jenclencia . 

Ao- contrario, animo-me a suppôr qu·e cada um dos poderes federaes 
póde int ervir por si 'SÓ, independentemen te. A condição da - harmonia -
.. e r eal iza pela attenção á deci são anterior de algum dos outros poder.es -
,·esall'a do, ·Sempre, o pronunciamento definitivo e decisivo do Poder Judi-
~iario sobre a legitimidade de qualquer deliberação e a constitucionalidade 
de qual.quer l ei. 

Jl'leJws a nrttureza do caso, portanto - d o que a opportunidade e a fórma 
da intervenção decidirão da competencia do poder solicitado a agir. 

Nl uito :se tem_ discutido se a dualidade de governos estaduae·s se enqua-
Ll i'a no n. 2 ou no n. 3 do art. 6" da n ossa Con sti·tuiçã o Federal, j,sto é, se 
.mporta v iolaçào da f órma r epublica-na federativa, ou se perturba a ord em 
~. a tra nquillida de publicas. 

Na Con stitu ição Argentina muito mais facil se tornou comprehender a 
dualidade de go verno s no pr imeiro desse•s casos, porque aquelle estatuto 
uáo só garante a fórm a federati va, como tambem o "gozo e exercício de 5Ua s 
tnsti<tuições" (ar t. 5°) . 

Mesmo, porém, para os que, ·entre nó s, teem fili a do a dualidade ao n . 2 
do art. li " - parece irrec·wsavel a dmittir a interv.enção do Pre:>idente da 
' tepublica, em certas h ypotheses. Assim, Barbalho concede ao Poder Exe-
cutivo "a iniciativa da intervenção (-subordinada ás deliberações ilo Con-
gr esso) :se urgente fôr intervir pelo perigo ·da ordem publica e tornar-.s.e 
neces.sario ·O immediato empr ego da força armada ". (Op. cit., ,pag. 24.; 

.C, como poderá o E x ecutivo Federal furtar-se a decidir sobre a legiti-
:nidade de clous governadores rivaes - sem prevaricar ao•s seu s ·m ais clemen-. 
,ares dever es e comprom ei.lter gravemente a ordem pubJi.ca, sem abdicar 
da ·lllissã·o d-e ''conservador da paz " que n o P res-idente attrHmem o.s publi-
clstas americanos - no caso de pedido de ex tradicção inter-e-stadual, que, 
no Districto Federal se faz por in:termedi o do Milüstro da Justiç.t e do 
Governador ·OU Presidente do Estado, de accôrdo com a lei n. 39, de 30 d e 
janeiro de 1892? 

Assim, la mbem, co1po poderá deixar de se pronunciar o Legislativo 
Federal - cada uma das ·Casas. elo .Congres.so, por si só e indep end.entemente 

.sobre a l egitimidade de don s g·overnos estadu aes rivaes, se tiver d e r eco-
nhecer Deputa.dos ou Senadore•s desse Estado? 

E , por igual, como poderá o .Tudiciario .. Federal deixar de se pronunciar 
sobre a leg iti m idade el e um dos governo s es taduaes em conflicto, quando 
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solicitado a d ecidir coJltro \·ers ia sobre direitos pessoaes ou reaes , ou a 
assegurar-lh es a effecti vidade? 

Estamos, as.s im, muito longe daque lla a ttitude d e ahstinencia política, 
que se tem recom m·endado en tre nós e a que devemos a assusta dora, desmo-
ral iza·dor a, destruid ora proliferação do s casos desta espccie. 

Mas, cr.eio não ·eru·ar reco nhecen d o essa cooperação inter-indep e ndente 
uos poder es federa-es american·os, em muito s casos, as•s.im immedi,üamente 
r·esolviclos, e que a no•ssa in ópia teria e tel'I.Jizad o . 

Na Luisiania , em 72 e 74, interveio o Presidente Grant para reconhecer 
a Legislatura - acto este co n f irmado, ulleriornwnie, pela Supr.ema Côrte 
esta dual - e, a inda, para gam n t ir o Governad·or emanado da Legi slatura 
reconhecida. (Finley e Sanderson .- American Executive, pags. 167-8.) 

Na America, t em- se inferido da attribuição presidencia l, conferida p elo 
a c to de 28 de f evereiro d e J 875, de con vocar ,e mobilizar as milícias, que ao 
Presidente cabe decidir qual é a Legi.slatura l egitima. (Tucker, op. cit., 
vol. Il, pags. 641-2), e a deci•siio mesmo " if made ignorantly or tre desult 
of pol ítica] blas", ser á terminativa, não só para as partes, mas alé mesmo 
para o Jtl'dici ario (Haoe, op . cit., vo l. I, pag. 124). <Aqui , apezaJ• elo di slJ O-
sit ivo constitu cional (art. 48, n. 4) .que assegura ao Presidente da l'tepublica 
a competencia privativa " ·d e distribuir as forças (elo Exercito e da Armada) 
conform e a•s l eis f ecleraes e as necessidades elo Governo Nacio nal", tem- se 
querido reduzi l-o a um espec tador imp otente - s·a l vo o direi t o de chegar a 
improvizar, por d ecneto, um inten·entor (decre to de -! d e março de 1914) 
com a attribuição, confer i·da ·e m si mples aviso p or um ·méro Ministro, de 
promover eleições e.s taduaes . .. 

Os publicistws american os te e m co mparado a d eci são da dual idade de 
Governadores ao reconhecimento ele governos estrangeiros, que é mai s r ele-
vante e em que ao Presidente ela H.epublica cabem lá, com o a.qui - poderes 
di SCI'ecionari os. -

Na America, já 1se decidiu que não é pol ítica a qu estão da elegibilidade 
de pes soa escolhida para o.fficio executivo no G·overno Estadual (Black -
1-l anclbook, fls. 87) - ao passo que, entre nós, o Sr. H.uy Barbosa - q ue se 
tem acoimado de exagerad.o adepto da inten,cnção judicial - no parecer 
~ obre o caoso do Amazonas, declarou não h ave r recurso de clecis:lo sobre ine le-
;; ibilidnde, " n em junto aos poderes e.staduaes nem aos f ederaes " . 

Mas, el e qualquer m od o, n a marcha ascenci onal qu e o Supre m o Tribunal 
Federa l tem realizado, na defesa elos >direitos políticos - seria, a m eu vê r, 
uma 1·etrogradação a recusa do habeas-corp us no caso vertente. 

E úquclle mesmo Tri.bunal poder-se-hi a originariamente impetrar o 
habeas-corpus? Parece-m.e que si m. Creio que o ca so se ajusta pe1·feilame nte 
its hyp otheses q ue o art. 16, § 2•, n. 1. do Regimento ln te rn o elo Tr ibunal 
deferiu, consolidando a legislação respectiva . Parece ave1·igu ndo o " perigo 
im min e nte de .s e cons ummar a violencia ante·s d e outro tri'buual ou juiz 
poder toma r conhecinuento da especie em primeira insta nci a." A s ituação 
1·e m ota elo E s tado do Piauhy, aggravada pela · difficuldade e d emom dos 
l ra nsportes e communicações, as delon ga•s que all i tem soiffriclo o recurso, 
já interposto, de uma d eci são de habeas-corpus impet ra do pela maioria dos 
<lipl om ados, a delicadeza e a gravida de ex<.:e,pc ion aes d o ca so - tudo parece 
Jcvnr a aclmittir o habeas-corpus or iginario . 

Em summa - é m eu parecer: 
JO, ·qu e no Estado elo Piauhy', só ·ex iste, prese ntemente, um a C:a m a.ra d o·s 

IJeputatfos, cujas sessões preparatorias foram presid idas pelo 2" Secretario 
tla Camara a•nlerior Sr. Costa Araujo Filho - e só ha um Ptesidente legiti-
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mamente r econ h ecido, qu e o foi por essa m es ma Camara- o Sr. Euripedes 
de Aguwr; 

2", que, para garantir o exercício d Ds direitos cor r espond entes a es sas 
funcçõ es publica s - é de conceder lwb eas-énrpus, impetra do originm·iamente 
ao Supremo Tribunal F ed eral. 

LEVY CAnNEmo. 

Rio - 19 de junho de 191!i. 

"HABEAS-CORPUS" 

E:ww. S r. Min istro Pres idente do Supretmo Tribun al Federal . ( * ) 

O advogado Dr. Joã o Chrysosto mo da Rocha Cabral, por •s i e como pro-
curador do Dr. Antnnino FJ,eire da Silv a (proc. junta ) , f it·m ado no ! ~ 22 do 
ar t. 72 da Constituição e n o n. 1 do art. 23 da lei n. 221, d e 1894, na s prova :; 
e argu1nentos, que adiante exhíJJe, ven1 respeito san1en te recorrer a e:-;:; e 
Egreg io Tribunal para obt.er uma ord em de habeas-corpus, preventiva, em 
favor do Dr. Euripedes Clem e ntino de Aguiar, Commancl a nte Gervasio Pires 
Sampai o, COTo·nel Thomaz Hebello de Oliveira Castro, Dr. Antonio da Costa 
AI·aujo Filho, Coronel R aymund o Antonio de Faria, Dr. Fern a ndo d e Oli-
,·ei r a Mar.ques, Coronel Benedicto Jo sé -do Rego Filho, P adre Luiz Gonzaga 
d e Souza, Coronl Con sta n cio de Carvalho e Souza , Coronel Antonio Ruy-
mundo Machado, Dr. Nestor Véras, >D r. Simplicio d e Souza ·Mendes, Dr. J osé 
Firmino Paz, .Or. Manoel Sotero Vaz -da Sil.vai r a e Dr. Antonio Ribeiro 
Gonçalves. 

Os pacientes são Deputados á Camara Legi sla tiva do E stado do Piauhy, 
el eitos, -reconhecidos e no p.le no gozo e exercíci o do mandato .para o qua-
driennio de 1916 a 1919, sendo os don s primeiros elei1tos t a mbe.m Governado!' 
e Vice-Governador do mesmo Estado, e reconhecidos pel a mesma Camara, 
regularme·nte constituída e in stallada, da qual o 3", 4" e 5" ·são, r.e:;pectiva-
mente, o Presidente, o primeiro e o s.egundo Secretarias. 

Começando o novo quadriennio .gov.ernamental a 1" d e julho do corrente 
anno, na fórma prescripta pela Constituição e lei s piauhy enses, oos pa ciente:;, 
Egr eg io Tribunal, t eem fund ado receio, estão mesmo em imminente perigo 
de vêr a sua liberda de pessoa l offendida, mani etada por .coacção illega l da 
par te do Governador >do E stado Bacharel Miguel de P a iva Rosa, o qual, 
abusando do poder, preparando-se ostensivamente com a sua polici a e capan-
gagem reunida addr.ede na Capita l , está n o firme proposito, m anifestado 
publica·m ente, de ohstar a que os pacientes exercitem o seu mandato pene-
trando n o edificio da Can1ara e emp ossando no dia 1 o d o mez d e julho pro-
ximo os supradito s Govel'n a dor e Vice~Governador elei-tos. e reco nhecidos, 
regularm ente, e, con sequentem ente, continuem a exercer, como manda a 
Const itui ção, a s •suas fun cções leg islativas e govemativas . 

PaTa os paci entes j•á foi impetra·da , pelos proprio s e pelo Dr. Antonino 
F re ire da Silva, •por telegramma di r i.gi·do a este Egreg.io Tribunal, uma ordem 
semelhante, mas o pedido nào póde ser 'admittido, por originaria (Habeas-
corpus n. . ) Em obedi•encia a essa respeitavel decisão, r ecorreu-se ao 
.Juiz Federal da Secção, apezar d e saber~se das suas ligações com o Gover-

(* ) Do Jonw! do Co·m.m nr~io d e 21 de junho de 1916. 
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nador e cand idato derrotado a quem es te quer , por força, transmittir o 
poder, ·de que tanto tem abusado. :-\ parcial idade d es·sc juiz, p edimos veuia 
para d.ize r a ~s im , ficará patente na concessão que preliminarme nte fez de 
uma ordem de habeas-corpus em fav or da minoria dos candida tos diplo-
m a d os, que prctend en! m fonnaT uma Camara para contyapôr á l egitima, 
constituída pela maioria para a qual ora se impetra e'sta ordem . 

Sendo o Go\·erna•dor pa trono dessa pretensa dupli cata, como e por quem 
se diriam ameaçados esses Deputados '? Snbe o · Egregio Tribun a l, por ter 
s ido a ssás publica do a qui e \·indo m esmo a ecoar á sua b arrà, num pedido 
tambem recusad o, por originaria, que a coacçfto se di zia partir d o Sr. Presi-
dente da Republica e ·dos seu•s p r0postos ! 

Es sa parcialid;:;de mai s se manifesto u na d c nega~:ão da ord em impetra da 
a favor dos paciente:,, ao m esm o juiz, em obe di encia áqu ella re:·;pe itaye] 
d ecisão do Colendo Supremo Tribun.al, e na concessão de outra agora anmÚl-
ciada pelo t e leg rupho em fav oT d a quei le candidato a Governador. 

Numa e noutra cles~as decisões (pódc-•se \·er na cópi a da primeira ora 
junta co m o d oc. n. 7) procut·ou o dito juiz funda r - se nas infor mações do 
proprio GO\·ernadoT e nas operações d e " chi mi ca " depuradora , effectuada-s 
s ubrepticia c ill egalmente p or u ma e\·ident•e minoria ;de diplomados , cnpi-
taneado s por um parente proximo do Go\·ernaclor. 
· Ma s sobe d e ponto o illogism o e a injustiça dn segunda •sente nça , a :;:m m e 
as p1:op orções d e um attentaclo .que só pócle r e-fot·çar a mot ivaçi\o do prese nte 
pedido, o facto de haYer o Sr . Juiz dn Secção denegad o a ordem· impetmda 
e m fa vo r de al gun s el os paci e nt es - por haY er "controver s ia sobre a l eg iti-
midade do mandat o el ecti\·o." d os mesmos, co Jll t'O\' Ct' s ia es tabelecida sem 
JJa se a lgun1n jurid ica, }JOr un1a ev id ente 1ni nor ia da Carnnra, e ago ra não 
trepidar o mesmo j uiz em concedet· habeas-corpus a um can dida to ú go\·cr -
nança, cuj a ele ição não fo.i a purada ma s a ntes é vehementc mentc con testada 
pe·la maiori a absoluta da Camara, qu e r eco n heceu outro. 

Desse .. . deslise (•seja-n os per mittiç!o dizer a s,im, com o devido rcr.peito 
ao h onrado juiz} d cconre qu e ainda m a is se aggra\·a a s itu ação d e ameaça 
sob qu e estão os pac.ien tes, leg itimas re prese ntantes d o po;'o ·pi auhye nse e a 
n ecessidade urgente dest e r ecur so ao Sup rem o Tribun a l Fc·deral , mate rinl-
1nente impossível como é, pela d ista n c ia d e mai s de 20 dias em que c;;tam os 
.d a Capital daquelle E stado, que elle chegue a tomar conheci m ento ordina-
ria m ente dos r ecursos jnterpostos daqu ellas deci sões, antes de se co nsumar 
.'\ v iol encia. 

A ev idencia do direito dos pacien tes - Condição intlh;pen savel p a m a 
,concessão da ordem impetrada, sabe o impetrante que é a pi'Dva i mm ediata, 
.e v icl.ente, do dire ito, em cu j o exercíci o se s uer \·iole ntamen_tc t olh er a liber -
.(l a cl e d os pnci e nlcs. 

P ede, po is, ~ esclarecida atte n çu o elo Egreg io Tribuna l pa ra os docum e n-
t os juntos sob n ~ . 1 a 9 d os quaes essa proYa brota espontanea e pujnnte, 

·inelnt a\·el , math e m a tica, fei ta ou colla b oracla pelo proprio ·Governa d or, como 
se pas sa a rlcinn sfr:tr . 

A Camara Legislat iv a do Estado compõe-se ele 2-t membros, el eitos s imul-
taneamentt;, no me~mo din, p or l ista gera l, form,lr.ll o o Esta do n m só d istri-
.c to. (Const. d o Estado, art. 6•, R egim. n t. da Ca m., art. 1", d oc. n . 2.) 

A 15 de sovembr ::> do ann o pa ssa d o, teYe Jogar em todo o Estn·do a elc.i não 
para r e no vação ela Camara . O docum ento jun to sob n . 1, qne is:w p1·ova, é a 
·CÓpia aut1se ntira d a :1cta ge t·al da a puração, su e se rea l izo u no di a 2 1 de 
·d eze mbro seguinte. 

N . .\0 HouvE AllSOL U T:\1\IENTE D U PLICATA DE ELE JÇ . .\0 NE JVI DUP LI CAT. \ OE J UNTA 

AP U RADOflA. SE!-\DO OS DI PJ.ONIA S EXPEDIDOS AOS 2-J: ELEITOS infei rarneni e iguaes, 
]JOr cóp ia impressa dessa m esma acla devidamente· au lh enhcada e rtss ignada 
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por TODOS os MEMmfos DA Junta A.purcalora, que compareceram, presicliclos: 
pelo Juiz de Direito da Capital. 

Vê hem o Egregio Tribunal que este documento constitue proYa pleni:;- . 
5ima da ·qualidade dos diplomados, donde decorre o direito de formar inic.:al-
mente a Camara ... Mas, para demonstrar o que arffirmamos a respeito da col-
laboração do Governador -Rosa nessa prova inconcussa que se volta contra 
elle mesmo, permitta-se-nos adduzir o seguinte: 

.O Picmhg, orgão orfficial do partido, deu, na sua edição de 23 de dezem-
bro, noticia completa dos trabalhos da .Junta. Essa noticia diz: 

"Resultado geral da apuração - Procedida a verificação geri d purção, 
esta ·deu o s·eguinte resultado: 

"Dr. Alfredo Gentil de Albuquerque Rosa, 10.671 votos; Dr. Arthçur 
Ribeiro, 10.355; Coronel Raynmnclo Antonio ele Faris, 10.384; Dr. A.n to nio 
da Costa Arau.io Filho, 10.546; Coronel João Au gusto Rosa, 10.b32; Dr Eu-
ripedes Clementino de Aguiar, 1 O. H4; Dr. Fernando de Oliveira 1'1'Iarques. 
10.483 ; Coronel Thomaz Rebello ele Oliveira Castro, 10.609; Coronel Bene-
dicto José do Rego Filho, 10.392; Coronel Norberto Augusto de Castro Vel-
loso, 10.250 ; Coronel Hu go de Castro, 10.601; Dr. Domingos Monteiro, 
10.453; Padre Luiz Gonzaga ele Souza, 10.342; Dr. Anto1üo Augusto de· 
l'vioura, 1 O. ,132 ; Coronel Constancio ele Carvalho e Souza, 1 O. 4 78; Commrm-
clante Gervasio Pires el e Sampaio, 10.527; Coronel Antonio Raymunelo Ma-
clwelo, 10.17il; Dr. Nestor Veras, 8.165; Dr. Simplicio ele Souza Meneies, 
10.101; . Dr . .José Firmino Paz, 3. 442; Coronel Manoel Lopes Corre a Lima, 
3. 355; Dr. Rafmundo Gil da ·Silva Santos, 3. 275; Coronel Hermano Brandão, 
3.683; ])r Manoe l Sotoro Vaz ela Silveira, 3.246, e Dr. A.ugllsto Ribeiro Gon-
çalves, 3. 022. 

E de accôrdo com o resultado acima, a Junta considerou eleitos, expe-
dindo-lhes os competentes diplomas, os canclidatos, (seguem-se os nomes 
supra-referidos exce·ptuados apenas o utimo . V. doc. n. 3.) 

O Governador, a 23 de dezembro, em telegramma para o Rio aos repre-
sentantes fcdera'es do Estado, exultava com 0sse resulta·do, dizend o textual-
men te : 

"_Junta terminou trabalhos apuração pleito Deputados Estaduaes e diplo-
mou dezenove correligionarios nossos e cinco candidatos elos tres grupos em 
que se divid e a opposição. Trabalhos rigorosamente fiscalizados oito fiscae,, 
dous elo P. R . C., q u atro liberaes, um da União Popular e Dr. !Vlario Baptista_ 
Desejo con s ignar que em t oda. a vida republicana deste Estado é a primeira 
,·ez qu e o partido situacionista deixa tão grande nu1nero de va·gas á m inoria • 
.Támais todo s partidos ·politico.s como agora haviam conseguido represen-
tação simultanea da Camara Legi•slativa. A' representação federal, que tanto 
applaudiu esse gesto de nossos correligionarios, cabe a melhor p arte do 
prazer que esse facto nos traz e do qual é licito concluit• muito favoravel-
mente quanto aos nos·so•s -processos políticos. Cordiaes saudações. - Miguel 
Rosas. Governador." 

Esta manifestação effusiva -do Governador .foi motivada pel o fa cto ele 
ter s ido a el eição feita ·por accôrclo ele todos os partidos, accôrdo fraudado-
apenas:. quante ao nome ·elo Dr. Antonio Ribeiro Gonçalves, que fôra eleito· 
mas não diplomado p ela Junta, por imposição do Governdaor. 

Na li s·ta acima ficam subl inhados os nomes do s pacientes, que forma-
rmn a In'ai orin reunida na primeira sessão preparatoria, como vamos vê1· 
adiante. 

Nesse interim su·s.cita-se a escolha de candidatos á eleicão de Goverandor 
e Vice-Governador, que se -realizou em a·bril do corrente a1~no. Não querendo 
o Governador H.osa conformar- s·e com a candidatura do Dr. Euripcdes Cle-
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mentino de Aguiar, bafejada pela ·quasi unanimidade do. seu partido e grande 
maioria do E st a do, pela adhesão de outros grupos pol!tlcos, provocou uma 
SCJsao e toda a sorte de tropelias para collocar no Governo um parvenu na 
política do Estado, o Sr. Antonio José da Cost.a, e~bora todos. conco~·das1~e.m com a candidatura do Commandante Gervas10 P1res Sampa10, para \ Ice-
GoYernador. 

Healizada a eleição, sahiram vencedores, como não Jlodi am deixar de 
sahir, p elo s elementos de que dispunham e se acham comprova dos ~os do-
cumentos juntos, o Dr. Euripedes de Aguiar e o Commandante SampaiO, este 
ultimo sem competidor, saf[ragaclo por todas as parcialidades. 

Vae dabi o -Governa'dor planejar a formação de uma Camara sua para 
operar a ·depuração dos eleitos e o reconhecimento do seu candidato. Ma s 
como? se a Camara estava pacificament·e eleita e di·Plomada ... 

Dos 24 Deputados, nada menos d e treze ou seja a metade mais um, 
prevendo a machinação do Governador que queria compôr di scricionaria-
mente a Assembléa, ,fizeram na vespera da P sessão preparatoria uma c1ecla-
ração escri.pta de su a att itude. Firmaram essa declaração os diploma·dos: 
Thomaz Rebel•lo, Costa Araufo, Gervasio Sampaio, F•ernando Marques, Co n-
stancio de Carvalho, Euripedes de Aguiar, Benedicto Hego, Padre Luiz Gon-
zaga, Antonio Macha·do, Simplicio l\'lendes, Nestor- Véras, José Firmino e 
Sote1·o Vaz. 

Gra~emente enfermo o Sr. Raymuudo de Faria, 1• Secretario da Assem-
bléa, antiga, e não po'dend·o comparecer a nenhuma das assembléas (como 
consta de ·co mmunicação por elle mesmo feita a ·e•sse Egregio Tribunal, v . doc. 
11. 3) , restavam estrictament:e ao partido do Governador dez Deputados 
diPlomados, que eram os Srs. Alfredo Rosa e Hugo de Ca.s tro, Presidente e 
Vice~Presi ·dente da Ass:enl'bléa antiga, reeleitos, Domingos Monteiro, João 
Hosa, Arthur Ribeiro, Antonio Moura, Hermano Brandão, Manoel Lopes, Hay-
munclo Santos e Norberto Velloso . 

Foram esses clez ·que se diz t:erem reaJizado, contra expressa di sposição 
d os arts. 1 o e 23 elo Hegimento Intern o, sem quorum, antes da hora legal, 
uma sessão preparatoria, que é nulla de p l,eno dir:eito . 

Aquelles artigos dispÕem: 
" Art. 1.• A Camara dos Deputados do Estado do Pia uhy compôr-se-ha 

ele 2-! Deputa,d·os, e1nquanto este numero não fôr altera-do por ~e i do Es tado, 
os quaes serão eleitos poT suffrag io directo, com mandato por quatro annos 
c só poderá deliberar com a presença ela metade e mais um ele seus mem~ 
bros, pelo menos . 

.-\.rt. 23. No caso de não se reunirem em tempo DePutados em numero 
leual para a verificação ele poderes e installação da Camara no dia desi-
gnado, os que com1Jarecerem assim o rfarão saber ao Governa•dor do Estado 
po r i'ntermeclio d o Secretario ele Estado do Governo, tomando o Presidente 
ns m edidas que julgar necess·arias para que se reuna a·quelle numero. Lo"o 
qu·e isto se dê, pro•ceder-se-<ha com toda a urgencia na fórm a rd·os -art>. 21 
e 22 para a in stallação da . Ca mara . " - (V. doc. n. 2.) 

Diante destes arügos el e l ei, não :ha como a dmittir a possibilidade de 
clu.pl!cata. Só uma r eunião póde eonta r a maioria l egal. E' isto mais do que 
Iog1co. E' m a thematico. 

A.dmiHa-se que o parcnt,e do Governwd·or, Sr. A.Lfredo Ro sa, tenha com-
pa ,·ecJd? ·com os seu s amigos ao edifício da Assembléa, antes da hora legal 
tudo fe1to, embora .. mtuto - a·pressaclamente -e sen1 fórmit ·n em f 1'grrr·a d ' - · 1 · 1 . . . e pro-cesso, assummc o a presr•c encw as onze e me1a 1lOr exemJJlo · ter··a ·d 
, . · j · , . ' · I' SI O pre-

CISO c es1gnar um dos Secretnrws para uma das duas commissões, pois, sen.d·o 
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-só dez os Depu tados diplomad os pl'e>.entes e occupf~ndo a m esa tres e se n~o 
necessarios oito para as duas commi ssões, a de 5 e a de 3, só com 11 logra l'l l\ 
<l Presidente f azer alguma cousa, ainda ass im sem as-pecto legal, lYO rque a 
Camara, m esmo nas sessões preparatorias, só •póde •deliberar com metade 
e mais um de seu s membros. 

O certo é que os demais Deputados chegaram pou co antes da h or a l egal 
.e j á não encontraram o Sr. Alfredo Rosa, que alli clevia · :e~tar com os seu s 
.a mi gos ã es1: cra da h ora regimenta-l. Aguardaram tranqmllamente que o 
Tegulador publico bate·sse m eio di a . Fo i só n essa occasiã_o que o Sr. :Cos~a 
Araujo, 2° .Secretario da Assembl éa anti ga, t endo r eceb1clo communJcaçao 
e scriPta do Sr. Raymundo F arias, 1 o Secretario, d·e achar-se enfermo, a ss u-
miu a prões idencia, na ausencia dos Srs . Alfredo Ho·sa e Hugo de Castro, 
Presidente e Vice-Presideste n a Legisla-tura . passada e que não se achava m 
no recinto. 

Fez- se a cha m a-da e os diplomas d os trez·e que comparecer a m foram 
l eva dos á m esa e devidamente relaci on<>dos, e nom ea ra m-se as ·dua s com-
mi ssões deliberando a Camara regimentalmente com metade e mai s um 
<! e. ~ eu s m emb ros . 

Emquant o a yerdadeira .-\ ssembl éa a ss im se constituí a , dizem que a 
o utra, f orma da inicialmente por -dez a paniguados d o Governador, odepu rava 
sete opposicio nistas, solb os m ais fut eis pl'dexto s , e en caixav a nos lo.gare:; 
.deJ.les a lgumas pessoas a cujos nome~ n em sequer a a cta da apuração gera l 
p ro-cedida rel a .Junt a faz a m en or r efcre nc ia. 

Esta é a v•erdade JH'OYada. Kem se pen se que os pa·cientes tivessem 
propositadamente fugi-do a trabalhar sob a ·Presidencia daquelles collegas, 
posto os soubesse.m apa ni guados do Go,·ernador. 

Treze diplomados n ão podi am t e< r eceio nenhum de comp arecer a uma 
reuni ão preparatoria em que dom ina ri am pelo numero, a d espeito da pre-
s idencia tocar a um a d,·er sari o. Não tend o haYi·do dupli cata e nem se p o-
dendo di stinguir entre os 24 di pl omas ex p edi dos, -qu e ·eram uma cópia 
exacta e igual da ada da apuração , o q ue se fazia mistér era apenas uma 
stricta ohe d iencia ao Hegim ento l;~lernt) , para qu e a verificação de poderes 
n ão se conn:rtesse, como se con Ycrte n do l a·do dos governistas, numa farça 
t umultu aria, que in1-porla numa degradaçã o de costumes políticos e f ere 
rle m orte a pro.pria natureza do regim en representa tivo. 

A Yerificação de p oderes, como s·<! ve n o citado art. 23 do R egimento 
Interno na Camara, não FÓ de com eça r com m en os de treze diplomado s, O'.l 
-seja metade mais um. Os governi stas ·di pl omados d·izem t:er encetado o t r a-
])alho com dez, que nã o b astariam seque ;· para a composição da Mesa ( tres 
m embro s) e para as du a s commissões de cinco e -de t11es (oit o m embros ) . 
'Ü num ero estrictam ente preciso pa ra os oprimeiros traba lhos era pelo menos 
·de onze dipl om a dos; ainda assim, on z·e não tinham capacidade para deli -
b erar Po ;·que a Ca mara só deli·bera com a presen ça de m etade e mais um/ 

-t:le seus m embros, pelo m en os, com o pre~r re ,·c o art . ] 0 do Regim ento Interno, 
compl_e~ ado_ na sua int el!i<ge nci a pelo ar t. 23 qu e exige numero legal para 
.a uenfzcaçao de poderes e ins ta/laçúo da Camara no dia designado. 

O Heg imento não é omisso q ua nto á fórma de apresen tação e arrola-
mento dos el;plomas em m esa . ~o a ;·t. J 7, elle di spõe que, organizada a 
Mes.a , cada u~n elos D e,putados (cada um elos 2-1, Depu tados, é -claro ) e'ntre-
ga ~·a .ao Pres ; de ~lt ~ o seu diploma. Só podem t e1· si d o prese n•tes á Assem-
bica 1llega l pres; d;d a pelo Sr. Alfredo Ro sa dez diploma s, ele qu,e era m por-
tadores os de:= Deputados diplomado~ , que participavam da r eunião. Com 
e~se escasso numero não pod iam os governis ta s r esolv,cr sobre os quatorze 

-d;ploma s resta n tes, ·que não fora m p rese ntes em m esa e .que r epresentarn 
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os tittilos legítimos d~ im·cstidura de 1.J. diplomado s ausentes. A· apr.c ;;en-
taçiio do diploma em me sa pe lo propri o diplomado é, em r~gra , f ormalidade 
sub.stancial prescripta no Regimento. 

Emquanto isso, do lado dos pacientes tudo se passo u l'egularmentc. 
T endo o Sr. Costa Araujo, 2" Secretario da Assembléa antiga, s ido· 

reel e i-to e diplomado, perfeitamente legal , em face da ultima parte do Para-
.grapho 1° do art. 15 do Regimento, era a Camara de 1.J. diplomados, que 
elle pl'esidiu, na ausencia, d o Presidente. Vice-Pres idente e 1° Secretario. 

O paragra]'ho citado diz textualmente que as funcções do Presiden~e, 
na a u sencia d este, caberão ao Vice, que por sua vez s:érá substituído, em: 
caso de n ecess iddae, "pelos secr etar ies, tendo o primeiro precedencia sobre o 
segundo, comtanto ·que t e n•hmn sido eleitos e diplomados . " (V. doc. n . 2 .) 

O pe nsa mento da exigencia d o numero leoal para a Camara d·eliberar, 
consignado n o art. 1°, d o Regimen to a·ctual, n ã o é novo e sempre foi ob~er
vado . As reformas i ntroduzida s n o texto da lei interna da Ca mara piau-
hye nse não alteraram nesse ponto o seu esPírito, como se póde vêr d O> 
confronto d·o art. 1° .do ac~ua l Regimento com o art. 1" do Regimento votado 
e m 1893. Eis, para JH'OYa, o que este. ultimo di spunha : 

"No primeiro anu o da Le g; islatura, tres dias antes do d esignado para 
a in sbülação da ·Camara Leg i ~ lativa do E sta d o, concorrerão os m embros 
eleitos ás salas das sessce:;, pelas 10 ho.ra s da m a nhã, l eva ndo cada um O> 
seu di·pl oma, e, estan•d•o pre·sentcs em nZLm ero el e m etade e mais llm , o m em-
bro da Ca mara m a is idoso occupará a cadeira d o Pres idente e os don s mai s 
moços as de secretaria s . " -

Logo, nã o r es ta duvid a a lguma que, pe1·ante as lei s piau·hyen ses, os 
requi s itos essenciaes, para a regu·lar fortnnçã o da Can1ara são: 1°, Jogar 
e 'hora regimentn es ; 2°, i\'Ie< a lega lm ent e constituída pelo Pres idente, Vice-
Pres id ente, Primeim Secret ario ou Segundo Secretario, da Mesa tran sacta , que 
houver s ido reeleito, ou pelo m ai•s velho d os diplomados, na fa lta daqu ell es 
(a rt. 15 do R eg im. doc. n. 2); 3", a presepça de m etade mai s um do :< 
2.J. m embros, isto é, treze, Peb menos, do s dipl oma d os pela Junta Apu1·adonr 
(art. 23 do R eg imento , doc. ci t. ) 

Sob'retud o es te num ero. isto é, (\ m aio ri a absoluta, exigem os artigo:> 
c itados. com o condição sine qrw non l'a ra a forma çã o da Camara, ainda 
para sessões p1·eparntoria s de vcrificncão de poderes, 'como qu·e p a ra evitm·, 
a todo custo, a pra!(a da • duplica tas. Tanto assim que o ·cit. art. 23 do R eg i-
mento. ·em caso de se n iin r eunir esse numero l egal, manda que os Depll-
t a d os ·que comparecerem le1·em o fac to no conheciment o d o Governador , sem 
proceder a n enhum tra b~ lh o nu anuração. 

Nada mais claro, In a is taxativo, n1.ais contrario ao sitnula cro de a nura-
ção a qu e os n:panigundos do Go1·ernador dizem ter prncedi·do. ' 

Do outro lad o es t á pa t ente ao Egrel(io Tribunal a pro1·a (doc. n. 3 ) de 
qu e a Ca mara legal , f ormada Pelos pacientes: 

a ) Reuniu-se ao m eio-dia (h ora r egi mental), no ·edifíci o proprio , n a 
sala das ses sões: 

1: ) Foi inicialmente pres id i d:~ pel o 2o Secretario da Mesa tran sacta, 
r ee l e1to, o qual chamou para s:e·crelariar os don s mais moços d os dip.Joma do s-
presentcs; e 

c ) Começou_ a funccionar C" m treze memh1·os legalm ente diplomado s 
e sem contestnçao, t·endo um outro communicado achar- se impo ssibilitadfl 
por doenca, de comparecer. ' 

E.m dias co nsecutivo.s, e'sa Camara - a unica que nodia legalmente 
:u ncc1ona r - reconh eceu . os. pod er rs d os seus membro s, ju1·n n1entou-o s, 
Jnstallou-s·e na data cons t!tnclonal , elegeu a sua M:esa permanente e el)trou 



116-

a trabalhar, sempre no edificio, prop1'io c á h1Jra regimental, ap_urando a 
ele ição govern a m ental e r eco nheceu d o ·os ~leitos Governador e VIce-Gove r-
nador, qu e são OS d on S }JTÍm e'ÍrOS do s paCJCJltCS . cy. do~. Jl , 3.) • 

Circ.unstancias importantíssimas, que o Egreg1? Tnbu~1al _lha d e ce1 t: -
m ente ponderar: em•quanto o Governador Rosa, so, autontanamente, nao 
quer reconh ecer essa Ca mara l:egal, com ella se communica m, a ella presta1~1 
0 a•poio m ora l, h onrando-a mesmo ·com a s ua presen ça, as. seguulles auton-
dades, que de certo mais a ut•he nti ca m e comprovam a publJ CI·dade, a r egula·· 
r idade da sua composição e funcciouameuto; 

O Vice-Governador d o Estado ( doc. n. 5.) 
O Tribunal de Justiça do Esta do (doc. 11 . 3.) 
O I ntendente ·Municipal d a Capital. 
.O Juiz Substituto Federal. 
O a dministrador dos ·Correios. 
O conunand·ante do destacamento federal. 
O collector f ederal (doc. n. 3) . 

- A m a ioria d os Inten dentes e das Camaras Muni cipaes do E s tado, poi s 
que, sendó ·ellas em numero d e 38, já mais de vinte se manifestaram nesse 
sentido. (V ide d oc. n. 4.) 

Pedimos ai nda a esclarecida attenção do Egregio Tribunal para o pro-
testo judici al qu e, p or ordem do Governador, fizeram o Presidente e o Vice-
Presidente d a Mesa transacta, contra a reun ião legal dos pacientes. 

Ess:e ·protesto, que se aoha appen so como d oc. n. 6, fórma, por a ssim 
dizer, um verdadeiro corpo :de delido da compo sição irregular e anti-regi-· 
mental -da simulada assernbléa governi s ta. Nelle não se prova d e modo 
nenhum .qu e os d·ez diplomado s, entre os quaes se achavam o Presidente e 
o Vice-P.r es id ente da As sem'bléa a ntiga , tivessem se r eunido á hora l egal 
marcad a no art. 13 do Regimen t o - m eio-dia, no di a da primeira sessão 
piOeparatoria . Allega-se a p ena s, p or citação, o di sposto no referido artigo 
e s·eu paragr anho, qua ndo é publico e notaria ·que se a usentaram os dez do 
recinto a ntes d o regulador publico bater meio-dia, e isso para si mular que 
tinhilm .feito uma reunião. Os trez:e Deputados diplom a d os presentes no 
r ecinto á h ora certa, funccion a r a m legalmente, com num er o, e sob a presi -
dencia id o nea do 2• Secretario. Aquelles d!ez, ainda que tivessem respeitado 
a condi ção d o Jogar e -da h ora, não poderiam h aver com eçado o trabalho, 
po1'que a ex ige nci a d e qllorum para i sso é taxativa n o Regimento, como se 
vê dos arts. 1" .e 23 do Regimento, já transcriptos . 

O protesto confessa -que ·á primeira sessão }Jreparatoria compareceram 
apen as d ez diplomados, o ·que s i·gni'fica que ella nem podia sequer t e~· sid o 
aherta , e é p ois como se não t ivesse s ido realizada, o que vale dizer que se 
torna nulln de pl eno di reito. 

. Não men-os relevante é a confi ssão contida no ·protesto de que o Sr. Costa 
Araujo era, d e fa cto, 2• Secretario d a Assembléa anti gn . 

A·lguem j á ~e abalançou a con~estar, mesmo perante este Egregi o Tri-
bunal, essa q ualida d e .do :De·putado Costa Arauj o, ma s o referido protes t o 
d os a dYersarios, referindo-se a elle, diz textualmente 

"No emtanto. o Dr . Costa Arauo Filho, que, com o Deputado, na .ref e-
rida Legislatura de 1912 a 1915, FOI ELEITO SEGU'NDO SECl!ETARIO NA ULTIM A 
SESSÃO. ORDINAUIA DA ME.SMA L EGISLATUU A, t endo sido ree leito Depzztado para 
a Legrsla fura lJigente, communicou ás autoridades esta du a es .. . haver assu-
mi.do a presi dencia d a sessão p!'eparato.ria d a Camara , c dado llll CIO aos 
tra b a lhos, com- a presen ça de treze Deputados diplomados." (V. doc. n. 6. ) 

Não póde haver prova mai s cabal, forn ecida judi cia lmente pelos pro-
prios adversnrios, da evi d•eucia, da certeza d o direito a ll egado pelos pa·cien-
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tes, poi s que, numa assembléa ·de 24 membros, sómente onde estiveram 
TREZE desses, presididos po.r um delles, a qttem a. l e i faculta esse caracter, 
se póde •julgar qu e está l egi timamente. constitui-da a m esm a Assembléa. 

Egregio Tribunal! 
Cr em os ter m os tra d o á saciedad·e que é patente e in sophismavel o di-

reito em cujo exercicio os pacientes justamente temem ser cons trangidos 
]JOr ~-bu so de poder do Governador R osa - o un ico a contestar esse di.reito. 
Ma s essa contes t ação é absol utamente infun dada e a sua nihilida de jurídica 
é daquell as que o Egregio Tribunal póde verificar ou contrastar só com 
esta indagação : 

Com o p oderia css•e Governador f orgi car uma out ra Camara sem o nu-
m ero legal - a meta de e mais um- dos ele itos? 

>Diante di sto a sua contestação só tem um valor em JUIZO, que é provar 
plenamente a ameaça m esm a de qu e se temem os que inploram, por inter-
uiedio do impetrante, este r em edio constitucional. 

Estamos a ss im qua s i di spensados de demonstrar. 
O fundado receio dos pacientes - O Gove.rnador Miguel Rosa, cujo 

m an d ato termina a 30 do corrente, .quer á fina f orça entregar o poder ao 
seu candidato derro ta do nas u rnas. Para isso preci sa que a Cam ara le-gal , 
form ada .pelos paci en tes não emposse, no dia 1 de jul>bo, os verdadeiros 
eleitos do po,·o piauhyense. Não occnlta esse intuito arbitral'io, supi na mente 
contrario aos princípios constituci onaes, á m or ai p ol ítica e á bôa razão que 
lhe ditariam, antes, a esse deposi taria do poder, a m a i s es tri cta neutrali-
dade, o mai s sensato r etraihimento nessa hora expirante do seu nefasto 
Governo. 

l\Ias é de notoriedade publ ica , elle m esm o manda proclamar e telegrapha 
uar!l es ta Ca pi ta 1, que r es istirá á vo n tade do p oYo, ao veredictum ·da Ca-
mara; crêa noYo batalhão de policia (doc. n. 5), quando os cofl:es do Estado 
estão exhau stos e os magistrados, até os desembargadores, h a mais de dons 
a nnos não r ecebe m Yencimentos; reune capangas e can gace iro s vindos da s 
zonas a-famadas do interior ou importados do Estado vis inho do Maranhão 
(ci t. doc. u. 5 ) ; .prepara, emfim, uma mashorca, um a h ecatomb e, soh o 
pretexto de defesa da a utonomi a do Estado, que ninguem tentou ainda ferir, 
e em respeito ·exaggerado á ·qual o propri o G over no da niã o nã o quiz ainda 
m over para Já um uni co sold a do, posto -que reclamada a fo rça federa-l para 
a guarda das repartições e riquezas publicas alli estabelecidas. 

O espíri to publico n a.quel le E stad o ach a- se cada dia mais alarmado 
com taes loucuras, e a resistencia aos abusos de poder do GoYernador começa 
a a rm ar-se p ela applicação extr ema do pl'eceito Yim vi repellere lice l. 

1\las o impetrante. espera ainda que a voz da Justiça se faça ouvir a 
t e mpo ; e é p or i sso que vem b a ter á porta da Suprema Guarda da Consti-
tuição e da s Leis, pedindo es t a ordem que as l eis e a Con stitu ição garantem 
aos pacientes, como a todos quantos sof.f,J·cm ou se achem em imminente 
perigo de soffrer violencia, ou coacção, p or i llegalidade ou abuso de poder. 

Nada importa que l1aja "uma con tes ta ção " ao direito .que allegam e 
provam immediatamente os pacientes. As leis piauhyenses estabelecem , como 
v imos cla1:a e in sophi sm avelmente .quaes os que se consideram dipl omados, 
QS seu s direitos, o m od o e as condições essenciaes da formação e do fuuccio-
llamento da Ca m ara . Diremos, p o is, como o illu stre autor da obra acima 
c itada, e seguindo a li ção .cJo venerando m estre o Sr. Mini stro Pedro Lessa, 
(] Ue não enco ntramo s r azões para que se negue ao Judiciario o direito, ou 
melhor, a mi ssão de examinar taes qualidades e condições em occo.nendo 
c ontestação, mesm o ex isti ndo du as ou ·mais juntas, ou di-plomas .fal sos 
( caso que felizmente não é o n osso), se está entregue a elle a decisão de 
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um habeas-corpÚs: "o Tribunal ou juiz encontrará na lei disp osições bas-
tant es, - não optará: dir-á a lei; e reconhecendo a legitimidade de um, 
ou do unico que se contestou sem razões, que só podcssem ser a.prccJada;.; · 
pelo Congresso, dê a ordem assecuratoria, a que, desde o clip}onw até novrr 
eleicâo teem direito os membros do Poder Legi slativo." (Hist. e Prat. dt) 
Ha/;ea;~corpus, pag. 245 .) 

· Ainda a competencia do Egregio Supremo Tribunal - A competencia 
do Suprinno Tribunal, para conceder originariamente ordem ·de habeas-
corpus preventivo para garantia da liberdade individual de congressista:; 
estaduaes e do. exerci·cio de suas funcções políticas e legislati\·as, está de h a 
muito firmad a, em casos co-mo este, de urgencia da medida pela imminencb 
do peri.go de se consummar a violencia antes do juiz da 1' instancia prover 
solire o caso, ou da impossi-bilidade material de s-er .presente ao mesmo 
Supremo Tribunal, pelas vias ordinarias, o recurso interposto de uma sen-
tenca denegatoria da-quel!e . 

"Assim decidiram os venerandos julgadores, de conf0rmidade com o· 
art. 23 de lei n. 221, de 1894, e o ar t. 16, § 20, n. 1, do Regimento, no s accór-
dã os (entre muitos) ns. 2.5·19, 2.520, 2 .. 533, (2.5 17, 2.534, 2.5 :Jil e 2.536 (O Di-
reito, v. ) ~em fallarmos nos casos mais recentes dos Cons~·:11e iros do Distri-
cto Fed eral e Assembléa e Presidente do Estado do Rio de .Janei.ro . 

Em muitos desses casos se d ispensa1·am até quaesquer informações. 
certam en te por estar in strui-da a petição, como agora, com os document os; 
necessarios para prova r a imminencia. do perigo. · 

Nada importa ainda, haver uma sentença ele juiz inferior, principal-
mente ·quando o Su·premo Tribunal póde, como neste caso, verificn1· imm'e-
dia'tamentc a falt a de base jurídica ·dessa sentença, que, além de tudo, nã () 
pa ssou em julgado, p or t-eT ·h avido recm·so para este Egrcg_io T··'btnal. 

Não tivesse mesmo havido esse recurso: 
"Não são definitivas,- proclamou o m esmo Egregio Tribun al, pelo nrgão 

do saudosiss imo Ministro Macedo Soanes, - não .são definitivas as decisões 
proferidas sobre habeas-corpus; não tran sitam em julgado, .c não obstam' 
á sua renovação perante o mesmo tribuna l, que o denegou, ou perante o 
out1·o de igual ou superior cat egoria conforme o caso." 

Sobretudo de superior categoria. 
"E' o que clara e positivamente se ded uz do art. 72, § 22, da Consti-

tuição Federal, dos arts . 45 e 48 do decreto n. 848, de 11 d·~ outubro de 1390. 
do decreto n. 1 .030, de 14 de novembro de 1890, arts. 135 e 138, n. II, arts. 65 
e seguiutes do -Regimento da Casa, de accôrdo com o Codigo do Processo-
Criminal de 1832 e vig·ente, arts. 340 e 353, lei n. 2.033, c!<• 21) de- sctemhr() 
de 18]1. art. 18, e no regulamento n. 4:824, de 21 de noven)bl'O de 1871. 
art. 75,regulamento n. 5.618, ·de maio de 1874, arts. 31 a 89, decretn 
n. 2.423, de 25 •de m a io de 1859, ·circu lar de 2 de j::wcirv de 1865 e 
outros monumentos legislativos, de onde d ecorr e que a liberda-de individuar 
está sempre, a todo e -quaJ,quer tempo, confiada á garantia do Pode1· .Judi-
ciario cont1·a os assaltos de autoridades (prisão publica) ou de particula 1• 
(ca rcece pr ivado) sem prescri-pção extinctiva ou qualqnt' r entra limitaçã() 
que não seja determinada por lei expressa." (Acc. n. 1.392, O Direito,. 
vol. 83. ) 

No ca so d·o habeas-corpus n. 2. 340, conheceu o Egregio Tribuna 1 de 
recurso, vindo por via telegraphica, contra deci são do Juiz Federal de Matto 
Grosso. ( 0 Direito, ·vol. 100.) 

Em petição dirigida ao Supremo Tribunal Federal o ]}1·. João Chryso :;-
tomo da Roch:l Cabral imp<, [•·<' n uma ordem de habeas-cortm~ p!·e,-e;lli,·a 
CI11' favor do Dr. Euripede·s Clemeutino de Aguiar, Commandante Gerva ~ io 
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Pires Sampaio, Coro n el Thomaz Rebcllo de Oli vei t·a Cnstt·o, Dt·. Antonio d:t 
Cos t a Araujo Filho, Coronel Raymundo Antonio de Faria, Dr. Fer nando de 
Oliveira Marques, Cor onel Benedicto Jo ~é do Rego Filho, Padre Luiz Gon-
zaga de Souza, Coro n el Con stancio de Carva lh o e Souza , Coro nel An-
t on io Raymundo :Machado, Dr. Nestor Véras, Dr. Simpl icio de Souz<t 
Mende s, Dr. José Firmino Pa z, Dt·. Manoel Sotero Vaz da Silveira e . 
J)r; Antonio Rib eiro Gonçalves, p a ra que po·ssam, livre s de qualquet· 
constra ngimento e assegurada a su a liberdade indi,·idual, continuar· 
a. exercer a s sua s funcçõe :-; de membros da Camara Leg is lati va d o. 
E s tado do Piauhy, p en etra i· no respec ti,·o edi fi cio e dell e sahir, l iYremente, 
empossado n o dia 1 de julho proximo o Governad or e Vi ce-(i:overn a-dor 
eleito s c reconheci·dos, a ssegu.rada a execução da ord em ]:>e l o Juiz Federal 
da Secção, ao qu al e a-o .Governador será -exped ida por tel·egra mma urgen te. 

Essa minuciosa petição que publicamos n a integra em no :;sa edição d e 
"21 do corrente, .foi r esun1ida na sessão de hontem da Alta Côrte de Ju stiça 
p elo Sr. Mini stro Vive ir-os de Castro, R1elator, ·que procedeu tambem á le itura 
dos documentos que a in struiam e expli-cou. em seguida, sua attitu·d·e admit-
tindo a juntada de papei s O'Herecid os p ela parte adversa n ão só á vista 
da amplitud e -qu e se bem dado ao processo ·do habeas-corpus, como ainda 
p o r que represtlta•vam l ~ ·s clarecimentos .q u e t a lvez di spensassem o pedido d e 
inform ações. Det:eve-se o Sr. Ministro Viveiros de Ca stro em ·hi s toria r o:> 
factos que origin aram o pedido, sali entando que h ouve, no Piauhy, eleição 
fei ta em h arm oni a de vistas en tre os políticos locnes , poi s, n ão se detr 
duplicata de Junta n!em -de diplomas. E ssa harmonia parece ter desappa re-
cido com um a declm·ação que fiz e ram alguns dos dipl omados ·cont1·a o apoio-
qu e o Gove m a d or emprestava a determinado ca ndidato á sua sub:; t ituição 
n o poder. Ahi, p or occasião de reunirem-se os diplomados 1'>a r a a verificacão-
dos p oderes, h ou ,•e a dh·ergen cia , explicada de don s modo s differ ente:> . 
Seg und o os .paci entes, es tes comparece ram no dia, loga r e á h o ra designado :: 
e, não encontrando •se·quer vestigios de sessão an t<e rior, se r euniram e co m o 
não es tivessem presentes nem o Pres idente, nem o Vice-Pre,s id ente, quand o· 
soou a hora l egal, assumiu a direcção do s trabnlhos, de a·ccôrd o co m o R egi -
m entó, o 2• Secretario da •Assembléa antiga, por estar d oe nte o 1 • Secretario. 
Em numero de treze, procederam á ve rif icação dos poderes . 

O outro gntp o a ll ega .qu e se reuniu ·sob a pre s id•encia do Presid ent e da 
Mesa transacta e qu e não precisava da maioria a ~Jue a lludem os paciente:;, 
c CJUe o diplomado ·que pres idiu a reunião d estes nem Secretar io era. 

Scindiu-se as sim por occa•siã o do reconhecimento a Asse mbléa, que e1·a 
uma só. 

Os paci ent es, ·qu e consideram liquido o direito qu e pt·etendem exercet· 
reclnmam o amparo do habeas-corpus. 

Dad o p ur findo o relatorio, pediu a .palan·a o impet ra nte Dr. J. C. da 
Hocha Cabral. 

O Sr. Mini str o Ma noel Murtinho, qu e pres idia a sessão, declarou qu e 
lh ' a concederia se o Sr. Helator ann u iss-e, ·co mo -é do R egi mento . E como o 
Sr. l\1inistJ·o Vi,·eiros de Castro concordasse, subiu á t r ibuna o referi do 
achoga do. 

Nesse m omento o 'Sr. Dr. Joaquim Pires, .que esta,·a prese nte, tambe m 
pedi u a palavra , no que não f oi attendido, send o-lhe explica d o qu e o Regi-
mento n ã-o permittia que na primeira phase se fall asse, se não com a annuen-
cia clJ Helator. 

Usa ndo da palavra, o impetrante Dr. João •Cabral di sse qu e na su:~ 
pr tição dese nvolvera, embora sem superfetações e excrece nci a s d esnecen:;a -
•·tas pera nte tão conspícuos julgadores, toda s as qu es tões de f acto e de dirdto 
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coúccrncntcs á causa -que estava instruída com os documentos precisos para 
que- o Tribunal pudesse formar o seu juizo. 

lleitera as conclusões· a ·que chegara n!l sua p etição quanto á liquidez 
·d'o direito ·dos pacientes, á realidade da ameaça do constrangimento que 
temem no seu exercido, por parte do Governador; e á competencia do Tri-
bunal pa.ra conceder a ordem iní.petrada . 

Esbarraria a·hi, se não tivesse necessidade de dizer algumas palavras 
sobre documentos .que Juntara ·á sua petição, depois de escrip.ta - esta, e bem 
assim sobre o arrazoado e documentos que o .Si·. Deputado Joaquim PiTes 
pe·dira fossem juntÇJs aos autos, conforme expuzera o Sr. Relator, p·ara 
defesa dos interessados ov-postos aos· pacientes. Na analyse de un s, como 
de ·outros desses documentos procurou o mesmo advoga·do demon ~trar o 
fundamento do seu pedido, pri11cipa.Jment e por julgar ba!;tante provada, por 
confissão judi·cial e extra-judicial daquelles mesmos interessados, a quitli-
dade do Sr. Costa Araujo para presidir as sessões preparatorias da Camara, 
a maioria absoluta de diplomados ao lado daquelle, a regularidade da re-
união quanto ao edifício e á ·hora regimental, tudo constante da justificação 
e. prote s to s produzidos perante o Juiz da secção e das sentenças deste de que 
foram interpostos recursos. -

Prevenido pelo Presidente de ~Jue esta,•a findo o t empo, conclue o 
Dr. Cabral p edindo que o Trib u nal , em vista dessas provas, concedesse a 
ordem, quer como -originaria, ou como recurso, porque re·curso sempre é o 
habeas-corpus. 

Descendo da tribuna o patrono dos pacientes, que foi , sempre r epetida-
mente aparteado pel o Sr. Dr. Joaquim Pi.res, insistiu este ainda para que. 
lhe concede sse a palavra, de tal modo .que o Sr. ·Ministro Relator reclamou 
em voz alta "que não podia ter annuencia, pois o Regim ento n ão permittia 
se f aliasse contra habeas-corpus, era concessão fe ita sómente aos pacientes". 

Retomando a palavra, o Sr. Ministro Viveiros .de Castro levantou a 
preliminar de não se conhec-er do pedido por ser originaria . Submetticla á 
votação, se manifestaram contra ella os Srs. ;vrinistros Sebastião ·de Lacer-da, 
que ·se estriba na lei 221 e na Constitu ição Federal, Leoni Ramos, Canuto 
Saraiva, André Cavalcanti e Olüveira 'Ribeiro . Votarani pela preliminar o:; 
Srs. Ministros Viveiros de Castro, •Pedro Lessa, Guimarãe:' Natal e Pedro 
Mibielli. · 

Entrando no merito da questão, o Ministro Relator, Sr. Viveiro s de 
Castro mo stra sua opinião sobre esse caso de habeas-corpus e affirma 
~g1e só os concede áquelles •que tenham dir-eito liquido, incontestavel e o 
dá para garantir o -dire ito de " ·ir e Yir", para re·mover · os obstaculos ~1ue 
se lhes queiram antepôr. 

Estarã-o neste ·ca•so O>S pacientes? Embora não havendo duas as,;em-
hléas, duali.cla-de tpropriame.nte, ·h a , 'CTltretanto, do-us grupos, duas fracções 
em que se scindiu a Assembléa. Acha que essas questões, exclusivamente 
]Joliticas, devem ser r.esolvidas politicamente, empregando-se pnlitica, não 
como synon imo de partidarismo. 

Analysa a altitude do Juiz Federal na Secção do Piau hy e confronta 
dons julgados, um negando habeas-corpus .aos r)acientes sob o fundam~ nto 
de que clles se queixavam de coacção por parte do Governador e este decla-
rava •que -não exerc ia nem !Jret,,nd·ia exer.cer constrangim-ent o algum, ·e o 
outro julgado no s-entido ele conceder a ordem ao candidato ao Governo do 
Estado, amparado pelo ac-tual Governador. 

Critica essa attitude, pois, admittindo-se que as informações da~ auto-
ridades inqu·inaclas· de coa·ctoras, affirmando -que não pr!\ticarão arbiturie-
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dade alguma, acarrete o indeferimento dos pedidos, não haverá meio m ais 
facil de se burlar o remedio' constitucional. 

E o prolator da decisão criticada declarou que tal ·opinião · assentava 
na j.urisprudeucia do Tribunal. O Sr. Ministro Relator co nlesld. cs:;e facto, 
pois o Tribunal j á mais fez essa affirmação. No caso do Espírito Santo, como 
talvez em outros, a palavra official não é acceita passivamente. E' submet-
Úda· .a exame detalhado •e só nos casos em .que se case com a verdade dla 
merece fé. 

Referindo-se á -po sição dos pacientes, confessa que só em r elação ao 
Dr. Euripedes -de .Aguiar, ·Commandante Gerva•sio, Thomaz Bebello, Antonio 
da Costa Araujo Filho, F e.rnando ·de Oliveira Marques, Nestor Véras, Sim-
plicio Mendes e Coronel Haymundo Antonio de Faria, está convencido de 
qu-e se acham em posição li·quida e incontestavel. E só a elles concede a 
ordem. 

O Sr. Presidente stispendeu os trabalhos para ligeiro descanço, e re-
aberta a sessão, manifestou-se o Sr. Ministro Guimarã es Natal. E' dos qu'e 
pensam que o Supremo Tribunal tem ·competencia, quan do provocado, para 
apreciar a lega lida-de d a formação dos co1~pos l egislativos dos Estados. 
Accentua bem que não se trata de . veri.ficar poderes. Conhe·cidas as l e is 
que r~g·em a organização dos poderes dos Estados,. é uma questão de pu ra 
legalidade saber se uma Assembléa está ou não regularmente organizada . 
Trata-se aP'enas de apoplicar a ·lei ·que rege a e·s-pecie do cas0 occorrido . Esta-
belecido isso, diverge de seu illustre collega, o Sr. Ministro Helator, quan•to 
á -competencia do Tribunal ·e ainda quanto á comp·etenc ia -do Tribunal e 
ainda CJltanto á restricção do defer imento do presente pedido de habeas-
corpus a certo numero de pacientes. 

Co·mo o Sr . Ministro -Relator tornou saliente, at-é o momento da apu-
ração das eleições não h avia diss idencia alguma . Na occasião de se verifi-
carem os poderes não havia duplica tas ou fracções de assembl éa, só se 
contavam 24 Deputados diploma'dos, aos quaes competia a verificação de 
poderes. Conv-ém accenfuar .que foi neste momento que se separaram: t reze 
de um lado, dez elo outro e um ausente. A·quelles reuniram-se, para esse 
effeito , sob a presidencia do 2° •Secre-tario, constituindo maioria, emquanto 
que os · outros, embora cong.regados em torno do Presiden te, repre:;lmtavam 
a· minoria, procedendo lambem á verificação de podáes. Qual o grupo legal, 
e legitimo? p ergunta o Sr. Ministro Guimarãe·s Natal. Não tem hesitação 
alguma ·diante dos termos expressos -do Hegirnento -da Assembléa, -que pre-
ceiotúa imperativamente qu e ell a só poderá deliberar com a presença da 
metade e mais um de seus menibros, pelo menos. 

·A Assembléa que assim •se ins-tallou, sob a presid·encia cl~ um elos <cc•·c-
tarios da As sembléa antiga, por es tar voluntariamente ausente o Presidente 
(e ai-nda .ahi se obed•2ceu ao Hegim ento, •§ 1" do art. 15 ) - a :\ s'iembJ~a que· 
assim se insta llou estava ou não revestida de toda a legalidade? Tinha ou 
não competen,cia para a verifi·caçã-o d e ·poder es? 

Não ha duvida que sim. •Sua unica duvida consistia em saber - desde 
que a maioria era um facto - se o secretario podia substituir o Presidente · 
e indagar s·e esse Secretario havi a tambem sido eleito. 

Lê, nos aut•OS, o -pr.ooles.to judicial <]Ue .fizeram os pitrtidarios do Gove•·-
naclor do Piauhy, os ·quaes, nesse documento, que veiu em telegramma au-
thenticado, reconhecem a •quaJ.i.dade d•e 2° Secretario, do Dr. C:os ta Araujo 
Filho. Provado como está que a substituição foi regimental e que a posição 
do Secretario que presidiu aos trabalhos é liquida, está resolvido o caso. 
E resolvid·o este, sabido : que a Assembléa constitu-ída de accôrdo com essa:> 
prescripções l egaes é a que tinha competencia para a verificação de poderes, 



-122-

tinha, port.anto. autoridade para reconhece-r os cinco racicntes que o 
Sr. Mini stro n.e lator exclue. Entende que es·tes pacientes lambem merecem 
o a.mparo ·do h abeas-corpus. 

Não ha duplicata de Assembléa no Piauhy, ha, sómente, a scisão dos 
dipl omt.~d os, estando de um lado a m a ioria e do outro a minoria. Não vê . 
como validar os netos desta, que não obedecem ás determinaçõe:; legaes. 

Por esses -funda-mentos, concede o re1nedi·o impetrado a todos os pa-
dentcs, na fó·rma do pedi·.do-. 

Entran do no debate o -Sr. Ministro :Sebastião de Lac-erda, diz qu e ouviu 
com att ençiio n rela taria do l\Iinistro Viveiros de Castro. Verifica que se 
organizal'am duas assembl~as para a verificação de poderes, uma sob a 
pre s·idoe·ncia 'do Pre:; idente da Mesa ·anterior e a outr-a sob a pt·c~s id e. ncia do 
2• Secreta rio. Não póde julgar-se habilitado para uma -deci~iin segnra no . 
caso. Ambas as facções su stentmn ter- se reunido no mesillO edifício, á mesm a 
hora e uma imputa á ou•tra a culpa da scisão. Fica na duvida .qual das dua s 
actas exprima a verdade porque se ficasse provado que o Presidente esteve · 
n o local , á h om :propria e que en e abriu a sessão, pera nte elle deveriam 
t er se apresentado os diplomados . Essa prova não está f e ita, antes se 
contesta q ue se h aja obedeci do á lei. Por outro lado iguaes accusaçÕ'es de 
illegalida de •são feit as aos pacient-es. Tem, por,tanto, duvidas sobre a :; itua-
ção d os contendores. Ao demais é doutrina que sust•enta de ·ha muito, não· 
concede1· habeas-corplls no s casos de dualidade. Acha qu e a dualidàde .pódc 
na scer •da eleição, da apm·ação 'OU da '"erificação dos p oderes. Na hypotlw sl! 
em debate ella se terá dado ne sta ultima phase; mas, no seu entender, é' 
uma dualida-d·e. :Nega, por isso, coherente com seu s votos anteriores, a ord.em 
Impetrad a . 

Seguiu-se com a palavra o Sr. ·Ministro Pedro Lessa. 
Começa dizendo que se reservou para fallar de poi s do, Srs. Ministro s 

Lace.rda c Guimarães Natal, qu e são as duas m aiore s autoridades •que o 
Tribunal tem em ·direito el•eitoral. E :fez ben, , po.r,que os funda m entos por 
elles adduzido s ·elu cid-aram mai s o ca so. Di verge d o seu coll ega Relator, qug 
limita a cot!ce ssão da ordem a oito ou nove dos paci-entes, p·oeque, ]Jrovado 
qu e a posição des ::es é incon•testav·el por estarem reconhecido s por ambos 
os lados, tem d·e se admittir va lido o re-conhecimento a que procederam . 
Não acompanha o Sr. Ministro Guimarães Natal .que fez grande questão 
sobre a presidencia do grupo que os pacientes representam. Tem deantc 
d•c si o Hegiln en to da Assembléa que. manda expressamente qu e ella func-
cione ·com mai s da meta,de de ·seus membr-os. Não póde surgir duvida alguma. 

Estudando -esse ):onto, pergunta o Sr. Ministro Ped1·o Lessa: Se na 
Caman~ dos :Deputados falta ·!' a ,J\1esa, !havendo m aioria ahsoluta, ella deixa 
de funccionar? 

A qu es tão fundamental para S. Ex. está na maiori a absoluta, -<]ne pód e 
deliberar sob a pres·id·encia daquelle ou qu e os precedente :; i·ndic:tram, ou 
pelo mai s nlhn, se assim fôr prescripto ou pelo que os prese ntes accla-
IIHITem. 

Relati\·mnente aos cinco paci entes que o Sr. Rela·tor exclue, estão exclui-
dos, por emquanto, de um modo illegal, pül'<JU'e o foram por uma minoria 
incompetente. 

Reservava-se para resolver a questão á vista dos atlto·s de Jwbeas-!'orpzzs 
im pet1·ado a o .Jui z ·Seccional. os quaes hão de Y.ir em r ecurso ordinario. Ma :; 
{:OIIgido a dar o se u voto de m eritis p-or ter cahido a preliminar, diverge 
dos Sr ~ . Minisl!·os Viveiros de Cas t1·o e Sebastião de L acerda e d efende o· 
pedido. 
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de llabeas-corpus }lreventivo em favor do Dr. Euripedes .Clementino de 
Aguiar, Commandante Gervasio Pires Sa mpaio, Coronel Thomaz Rabello de 
Oliveira, Coron el Raymnndo Antonio d'e Faria, iDr .. 'Antonio de Castro Araujo 
F ilha, Dr. Fernando de Oliveira Marques, Coronel Benedioto .To sé do R ego 
Filho, Padre Luiz Gonzaga de Souza, .Coronel Constancio de Carvalho e 
Souza, Coronel Antonio Raymundo Ma chado, Dr. Nestor Véras, Dr .. Simplicio 
de Souza Mendes, Dr. José Firmino Paz, Dr. Manoel Sotero Vaz da Silveira 
e Dr. Antonio R-ibeiro Gonçalves, ·allegando qu:e os paci·entes, tendo sid·o 
eleitos, diplomados com excepção do ultimo, e todos r econhecido s Depu-
tado's á Camara Legi slativa do Estado, em sessões preparatorias realizadas 
no edifício pr.oprio, ·em dia e hora marcados •pelo Regimento e com •o nu-
mero l ega l - metade e mai s um dos seu s membros, nos termos do art. 1 • 
combinado com o art. 23 ' do mesmo Regimento, - tecm razões fnndada .s 
para .recear que. o Governador do Estado, que, no intuito de a ssegurar o 
reconhecimento c po sse do seu successor - candidato não eleito - conse-
guira qtre 10 candidatos diplomados ·Seus corre!igionarios políticos se reuni s-
sem e, embora em minoria, procedessem illegalmente a veúficação de pode-
l'es in cl ni.ndo ci·nco do s paci emtes, p o-r meio de violencias, para as quae s 
se apreslia, a que continuem ·os m es'!nos paóenbe.s no exerci·cio regular 
das funcções em <JU'e se acham legalm ente investidos; proposta e não ven-
cida a preliminar ·de se não tomar conhecim·ento do pedido por ser •Originaria, 
visto occor rer na cspe.cie a hypothese previ s ta na ultima parte do art. 23 
da l-ei n. 221, de 1894; e 

Con sidera ndo que a autonomia conferida aos Estados pela Constituição 
Federal o foi para que se regessem 1Jela Constituição e leis que adaptassem, 
respeitados o•s princi·pios consti tuci-nnaes da União (art. 63); 

·Considerando-se que seria absurdo entender-s•e satisfeita essa clausu1a 
CO'lld ici onadont da autonomia .estadua l com a ' só de.cretação pe:o Estado 
de uma Constituição e leis, ·cujos textos fos sem conformes aos principias 
constitucionaes da União, ficando liv.r'e aos seus po·deres constituídos cum-
prirem, ou não , a Constituição e leis decretadas e violare·m, a seu talante 
e sem possibilidade de correctivo, as garantias outorgadas p ela Con stituição 
Nac ional ao povo dos Estados; 

Considerando que uma d·essa s garant ias - a fundamental no regimen 
político que estab elecemos - é a de escolher elle livremente o seu Governo, 
:1pura.d-a a escolha pela autoridade .declarada competente e ·segun do normas 
pre:eostabel·eci.das em leis conforme aos principias con stitucionaes d:a União; 

Considerando que, dada em um E sta do a violação dessa garantia essen-
c ial ao regimen, não é só direito, é impresptivel dever do s p od1er es fe-
deraes intervirem para restaboelecel-a ·com ella o imperio da Constituição 
Nadonal; 

Con siderando que ·essa intervenção compete áquelle dos tres poderes 
federaes - L eg islativo, Executivo e Judiciario, que, dentro dos limites de 
suas attribuições const-ituciona•e·s e de .suas u suaes f.uncções, fôr provo.cado 
a conhecer do a'Clo violador e amparar o direito violado, ou sómente amea-
çado de violação iHega l; 

Conside1·ando que, sem sahir da orbita de suas .funcções ordinarias, 
ah &tend o- se d e entrar no conhecimento de questões propriamente políticas, 
sem desnaturar o instituto do llabeas-corpus, protegendo apenas a liberdade 
individual o .Poder .Tuclici:ario ue.m, p or meio d·es,se recurso, em :innumeras 
decisões, que ·a juri sprudencia r e·gi stra, assegurado importantes .direitos 
politicos contra as violencias e abu.s-os de poder dos Governos - Fedéral ,e 

1dos Esta•d-os ; 



Considerando ·que para julgar a especie dos .autos· não é ne cessario ,ao 
Tribunal entrar no exame das eleições do Es,tado do Piauhy, apunlr votos e 
reconhecer Deputados, o qu·e é da competencia exclusiva da respectiva 
Camara Legislativa, mas apenas resolver uma questão legal, qual a de 
saber-se a autoridade, qtw n esse Estado pro·ceden ,a esses ·netos, tCuha pode t· 
legal para fazel-o; 

Considerando que da prova dos autos se verifi·ca que, diplomado s pela 
m esma Junta Apuradora 24 candldntns, os mais votado s para membros da 
Camara Legislativa do Estado, por ·OCca sião d e ,s.e 'r eunirem pa t·.a a yerifi-
cação dó s respectivos poderes se frnccionaram em dous grupos - um, o 
do s ~)acientes, ·composto de· 13 membros .sub .a presi·dencia do 2" Secretario 
da Camara anterior, e que fôra reeleito, e outro de 10 sob a presi dencia d o 
Pre sidente da m'esma Camara, tambem reele ito, e pro·cederam ambos á 
yeri.ficnção de p oderes; ma s 

Considerando que, segundo di spõe o art. 1" do Regimen·to Interno da 
Camara Legi slativa ·elo Piauhy , a Camara só poderá deliberar com a pre-
SIÚI~:a de m etade e mais mn dos seus m embros, pe1o 1nenos, sem excephtw• 
as de/iberaçõe's tomadas na s sessões prep:a ratoria s ·sobre Yerificação el e 
poderes, para as quaes exige no ar t. 23 mzmero le'gal, que não pócle assim 
ser senão o ele m·etacle e mai s um, a que s·e refere o art. 1"; 

·considerando que, nessas condições, só uma fracção ele diplomados -
a r epr es·entacla pelo s paci entes -- que deliberou validamente ·sobre as 
a c tas .ele verificação d.e poderes, porque foi a que ·se reuni n em numero 
legal e sob :a pres iclencia do 2" Secretario, o competente em falt a elo Presi-
d·en te, do Vi ce-;Pre-sidente e 1" Secretario, ·nos termos do § 1° do art. 15 el o 
Hegimento; e, portanto, 1só s.e podem considerar legalmente im·estido:; da 
qualidade ele membros da Camara Legislativa elo Estado os por essa fracção 
recon'l'!_eciclos tae s e que foram todos os diplomado s, com exc'epção de um 
a penas; e assiln 

Considerando .que no E stado elo Pi a uhy não ha duplicata ele cnmaras 
legi·sla tiv-as, ma s uma só .Camhra - a que se constituiu r eg u·larmente, por: 
ter tido os pode!'es .de ·seus membros v·erificados. péla autoridade co mp etente 
- os 'diplomados reunidos em numero l egal; 

Considerando, pois, que, sen do liquido o dire ito dos pacientes ao exer-
cício elas funcções ele De·puta clos á Camara Legi slativa elo Estado, no periodo 
d e 1916 a 1919 e .para o qual pedem garantias á liberdade individual de que 
preci sam, illegal ·por conseguinte é o constran gimento de qne com fundada s 
razões se arreceian1: 

O Supren1o Tribunal F ederal concede a ordem impetrada, afim de que 
os p ac ientes 1)0·ssa m ·conti-nuar a ex•ercer, em toda a sna plenitucl·c, as. fun-
cções attribuiclas pela Constituição do Estado elo Piauhy á sua Camara 
Legi slativa, prohibido .qualqu'er constrangimento á li-berda de incli,·idual elo :; 
paci entes que po ssa obstar o exercicio elo mandato em que se acham legal-
mente investiclo·s. Custas ex ccmsét. 

·Supremo Tribuna1 Federal, ,2-l de junho ele 1916. - i\1. Mll rUnho, V. P . 
- G. ,Vat al, r.elator , clesi,gnaclo para o ·accórclam, vencido na preliminar. 
Não 'conh ecia .d o p edido, como originario, mas como recurso, Yi s to constar 
do s autos em fôrma authentica, a •sentença ·do juiz de primeira instancia 
den ega ndo a ordem ele habeas-corpus pedida em favor do s pa ci.e ntes e {Y 

termo ele interpo sição elo i·ecurso para esse Tribunal. - SebasUâo de La-
cerda, vencido, Decdara o a-ccór-dam .que, e1n face ela prova elos autos, o 3 
24 cidadãos mai s votados par~a a .Camara Legislativa ·do Piauhy e diplomados 
pela junta apuradora. se reuniram na data l egal e eclifi·cio propri'o, p::tra a 
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verifica~'ão dos seus poderes, fraccionando-se, porém, em doi-s grupos, nm 
$Ob a p res id.~ ncia do presidente da Ca mara anterior, reeleito pa1·a o- actual 
periodo legi slativo, e outro, sob a pres idencia do 2• s·ecre ta t·io, bpnbem re-
-e le ito. A1·gue-•se a nullid·ade de ambas as y,erificações; da primeira por 
falta de quorum para as delibe ra ções ou votações, visto que o .Regimento 
1nterno exig.e no art. 1 • combinado com os arts . 21 a 23, a presença -de 
meta de e mai s um dos m embro s da 'Camara; da segunda , porque, nos tet·-
Jll O.S do do art. 15 § 1" d o m es mo R eg imento, ao 2• se-cretar io só compe-
tia ,diri gir o-s trabalho s, ·na falta do pres·idente, vice-p·res•idente e 1" s·ecr etario, 
todos reeleito s e di'pJ.omados. :Do ex·p osto r esulta qu·e occorreu, ·no .cas o sujeitó, 
a du alidade de corpoTações l egisla tiva s, nã o ~ e p cidendo co.n ú derar li·qui-da, 
incontestav.el a qualidade que a ttribuem · os candidatos dipl omad os, _per -
t encentes aos d o is grupos indicados. r:\ questão tem, a m eu vêr, a·specto ex -
c]u,s.ivam ente politico, e, po is, n ã o -cab e ao .Poder Judici a ri o ·a ssegur.:n· por 
meio .d.e. habeas-corpus o exerci cio el e fun cção suj eita a .controvcr s ia. -
Viveiros de Castro , vencid o na preliminar: não conhecia do pedido. 
v is to nã o se verifica r nenhum d os ca sos e m i:JUe o :Stt'prem•o Tr ibu na I Fede ra I 
póde concede1· origiuwriamente a OTelem de ha beas-col"}ius. 

O im petra nte -id1vocou a di-sp osição do -art. 23 1d·a lei .n. 221, de 20 de No-
vembro de 189-J, - " n o caso de immin ent e peri•go ide consumar- se a vi ole.nci·a , 
a-nte-s •je outro tribunal ou juiz poder tomar co nhecimento da es•pecie em pri -
m e·in t in stancia " . Es ta di sp o·siçã o, p orém, n enhuma appl ica;;ã o 1cm ao ca so 
occorrent e : tanto havia juiz inferi 'O r para conhecer do ·pedi-do ·que os paci en-
tes solicita•ram a ordem de habeas-corp11s ao juiz Fe-deral ·da secção d o Piauhy, 
e, send o denegada a n1 es rna ·OJ~d·etnl, não ·se apressa ra•n1 en1 u·s·Hr ,d·o 'J'e.cur so 
es tabel ec id o n o art. -19 elo d ecreto n. 84-8, de 11 de Outubro d e 1890, d eixaram 
quas i qu·e esgo-tar o prazo legal, o que m·ostra que então n ão cc•n:o; idet'avam o 
pe r.i go im min e·n'te, ou prop o·s i-t a lmente pr ocuraram impedir <J U C o Suprem o 
Trib unal conh eces-se da espeoie, p o.r m e io de ~·ecurso r egul :u, exam in a ndo os 
p roprios a nto s em qu e o juiz · inferior proferiu a sua d•?·cisã o. Co nhecer ori-
ginariam ente !:l a pet·ição de habeas- c-orpus sómente por qu e já n ão havia 
tempo de chegar ao co,nhe·cimenb 1d·o tribun a l o r ecurso .]egal, e co nver ter em 
regra geral o q ue a .J e i quiz rque constitu.i•sse um·a ex-cep ção, é torn a r a com-
pe-tencia do ·Supremo Tribu.Jl'a l F ederal dependente da hab ilidade dos interes-
sado~ . As paJ"ie.s deixarão que se a:pprox·ime o a contec.im ento que prete-ndem 
ev ita r , não u s-a r ã o em t empo dos r ecursos l eg.a es, e, na•s ye:;pera·s do r eferido 
a contecimento, virão bater á s· po.rta s deste Tribunal, all eg·an do ser m a ter ial-
m ente impossive·l r ecorrer a o·s juizes inferior es . Es te expeàien tc é sim-
ples de m a is par a _qu e possa continua r ;1 surtir -e,f;feito - -a ~i u ri:;prudenc·i a do Supremo Tribu.nal Fed era l dev·e r epellir sem ' "a cillaçã o tod os e-sses casos 
a nomalo s de ca mpetencia b ri ginari.1, qu e ab solut·a m ente n ão enco ntram 
.apoio na lei. 

De m eritis, fui Yencid o em p a r te : concedi a o rdem d e habeas-corpus 
SÓJ11'~ nte aos pa ci entes •qu e ha via m s i·el o 1·econh ecid os Deputado s por amba s 
as •fr·a cçôes em Cju e se di vi diu a .·\ ssembl é.a Legis l a ti va do gst ado do Piauhy. 
Quanto aos outro s, não conheci nem n egu ei a qualid acle que el les invo-
cava m, po rque o reconh ecimento de p oderes é um a cto p ol i t ic o, da exclusiva 
competenc ia da respectiva Camara . 

No ca so de haver dualidade de rrs•sembl-éas, ao Congresso Nacional, e 
só1nente a elle, compete re.solver a ques tã o, declarando sob erana m ente que 
a assembl éa . é l eg itim a . Nã o conheci d o extra nho pedido confído no final da 
peti ção de habeas-corpus - ser assegurado o direito aos pacientes de em-
passarem o Governador que haviam reconhecido - p o r·qua n to f a ll ece em 

.ab soluto •comtYe bencia á Just iça F eder a l .p a ra derimir a qu es tão da dualidade 
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<le Governadores, ambos reconhecidos por fracçõe·s da Assembléa, -cada uma 
das qua cs p,·,etendia ser a unica legitima. 

Si, por uma aberração dos princípio s b asicos dos governos livr·es, o 
Pod er .Judiciario se arvora·sse em juiz d<e um caso essencialmenbe p o:J.itico , 
que não envolve ·qualquer ·qu estão de direito pri va do, é claro que não seria 
por meio de um habeas-corpus que eÍle havia de a~mrar os pod·el'>eS dos dous 
candidatos a GoYei•na•dor, awandando empossar o da sua .es·colha. 

"The validily of the appoinlm ent o r election of an offic er, de facto dou-
tri·na - Coo LEY - The. general principies oj' conslitlltio·nal law cannot be 
inquired ÍI~to on habeas-corpus." Tenh o como indi scutí-vel que o l egislador 
constituinte, in cluindo ·o habeas-co rpus en tre o•s direitos que •ass·egurou a 

-bra zil eiros c a estra ngeiros resicl•entcs no paiz, absolutamente não cogitou 
d e um i nsti t uto diver so elo m odelo iu glez, que !h a via s i·do consa·grado n a 
l eg i•s.lação do Imperio, e a1do0ptado p elas nações civilizadas. Si eJ.J e tive%•~ 
·co nsidera·do i·nsufficien tes as ga rantia s offereci.das pelo tradicio1ml instituto, 
c ·quizessc ·alargar a sua esphiera de acção, não t eria .fallado do habeas-corpus 
cóino de um velho ·Col1'hecido •sobre cujos effeitos não pod.eria surgir a 
m en or du vida ; te ri a manifes ta do <expressamente a su a itll•en ção estabelecendo 
o habeas-co rpus como a suprema garantia de todos os direitos. Para O·perar 
essa r efo1·ma, a i iáos, elle não teria neoess i>dade de desuaturar o classico 
habeas-corpus, fundando a doulrin<r brazileira, de lque tanto se falia, na s 
expa-nsõe.s de um patriotismo algum ta nto in genuo, inteiramente d•esJ.o·cado 
e m ·qncstõcs jltricUcas; ba•s taria s·e aprovcitaT dos ensil1'amentos forne·cidos 
pela s liberrimas in st itui ções aragou.ezas, ada1Jtando entre nó s El ,iuicio de 
amparo, nome mode-rno do privilegio general, outorgado •p or 'C!-re i D. Pe-
dro lri, e e leva d o á categoria de fueJro em 1348. O mnpa,ro, <Si m, é um in.s.tituto 
muito m a is simples do qu e o habeas-corpus, .como á sac iedad e demonstrou o 
grande juri scon sulto Vallata na sua ·exhau stiva obra - "El J.aicio rle 
amparo y el writ of habeas-corpus". O 'instituto ·consagrado, no ·art. 72, * 22, 
da Con s lilti~ção Fed.eral é o mesm o de •que já gozavamos no a ntigo regim~. n; 

não garante a lib erdade pessoal, na .s ua mai s ampla a ccepção, :e s im pro>tegc 
ape nas a l iberdad e de locomoção, o direi.to de ·ir e vir -como e xpli·ca o m a is 
a utorizwd•o commenta doT da s lei s inglezas. N estas condições, o habeas-
corpus, 1para garantir o exercício de ·qua•lquer funcção publica, sómente po-
derá ser ·concedido quando se trata de um di11eJito .certo, liq·niclo e incon-
t estado, não tendo assim ·a ord.em outro .ef:feito que o de removeT .o obstaculo 
materi.al :qu·e imp·e,de o pa·ciente .de •entrar no edLfido .onde a funcção tem de 
ser ·exercida . Terá .esse caracter ,cJe Hquidez a qualidade ele Deputados preten-
dida pelos pacient-es ? · 

Absolutamente não, como ]Jil'O:vare i r elembrando simplesm ente o•s factos 
qti.c motivaTam ·o preserit.e .pedido de habeas-corpus. 

A Assembléa Legisl-ativa ·do Piauhy, composta de 24 membro s, scin-
diu-se, ante•s da primeira S•essão preparatoria, em duas fracções, que designa-
r ei •p ela s lettras A e B. ·A frac ção A, composta de 13 diplomados, r ea.Uzou 
a primeira sessão pr,eparatoria no dia, hara e local legalmen te designado s, 
sob a presi clencia do 2° Secretario da A·sse.mbléa •anterior, ou do supplent.e 
que exerceu o referido cargo, por,que 1esse ponto não ficou devidamente 
apura.do; c d a ada dessa reunião consta ·a a usencia dos outros diplon)ado s. 
No mesmo local, ·no mesmo dia e hora, a fracção B pretend e .se 
h aver lambem reunido, tendo ·Compareci.d.o dez di:plomados, sob a presi-
dencia do ·Presidente ·da As SJe.mbléa anterior, estando presente· o Vice-Presi-
dente; e da respectiva neta ·con sta a au•sencia dos diplomados da fracção A, 
tendo o 24° Mplomado communicado que, por anotivo de m ol.esUa, não 
comparecia a nenhuma •elas dtras reuniões. D.esde ·então, a s duas .fracções 
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passaram a trabalhar separadamente, reconheceram poder es, nnnullar.am di-
plOJnas, r ealizara m as sessões d·e abertuTa, e cada ·uma d ellas Teconh eceu o 
sc n gov·crnador. A fracção A contestou .a legalida de da as·sembléa do se-
gundo grupo, a llegando que ella realizou a primeira SJessão prepa ratoria 
sem nu1nero l egal, violando a ss im a dis;posi ção do a•rt. 23 do Regi·mento 
Interno . A fra cção. B •S•e defendeu <dizendo que o citado artigo não se r eferia 
á primeira s.essão preparato~·ia, r·egida .exclusivamente pelo a rt. 15 elo· ·me smo 
Hegu~a·mento. Além di ss o, a fracção A lambem não tev.e num ero l ega l, tendo 
compaDecido ci11co cli•ploma.clos que não- havia m sido eleitos, e se11clo pr.esi-
di·cla a reunião por um •supplente doe secr etario, que não t inha ·competenci a 
para ;fazel-o, e:r-ui ·d·o mesmo art. 15, 1§:§ 1" •e 2" , elo Hegiment o Interno . 

.Expo.stos .ass im os .factos, é daro <qtre a h yp·oth eSJe do s a uto s é um caso 
typico de dualidade de as•s<embléa, caso excltisivamente político, cuj o co nhe-
ci mento compete ao Congres so Nacional. Para conceder a ordem de habeas-
corpus a .t odos os pacientes, inclusi·ve o.s diplomados da f racção A, .cujos 
manclato•s foram .a.nnullado s pela frac ção B, 'a m a ioria do Tribunal teve 
necessida de .el e ·a•pneciar os factos o·ccorriclos, interpre ta r as disposições regi -
mentaes e decretar a nulliclacle dos netos pratica do s pela Asse rnbléa da 
fracção B. E pretende ter f.ei to i sto, sem .s.ahi r ela orbita elas snas fnn cções 
orclinarias e seni clesna turar o instituto do lwb eas-corpns, porqn.anto não 
entrou na questão el e cleconhecimento de pocl.e res; a-pena s vc rifiçou a [eaa-
liclacle ·CO m que o.s :D eputados ela frac ção B haviam procedido. 

Ora, é i sto justamen t<e que, na te·chni ca p aTla m entar, se denom in a 
verificação ele poderes : negar ou conferir a qualida de ,ele Deputa do, r eco-
nhecer a Iegal idade com que está exeroendo as funcções l eg isla tiva s, 
validar ou annullar diploma s, sempre foi, é e será reconhecimento de pode-
res , e foi i sto qu•e :a maiori a do T•ribunal· .fez, i·nva clinclo a s•eara alh eia, 
esqnecicla •de que o nosso sys.tema de Governo, como o american o, " is an 
elaborate system of clwcks anel balances; the .iudiciary is balanced against 
the legislature , the execntive, anel the state ·governments. " Tanto a maioria 
d o Tribunal sabia .qu e não .estava vraticando um acto p eculiar á sua fnn-
cção jucliciaria, que procnrou firmar a sua competcncia no direito que t c.m 
qual•quer elo s twes vod er es fecleraes, incli.stin cl'amen t<e, ele intervir n os Esta-
cl o•s p ara tornar r.es<p e it.aclo s os princípios constitudonaes. Data v·enia, n ão 
acceito esta doutrina, nos t ern~os em que esbá •exposta nos consi.deranclo s 
elo accórclam. Quando, em 1908, eu presidi a secção ele Direito Constitucional 
Brazi.Jeiro elo Primeiro Congres.so Juri.dico BrazileirÇ> , su stentei qwe a facul-
dade ele .intervir, nos termos elo art. 6• ela Constituição F eder a l , compete 
aos dous poderes essenCialmente políticos - o Leaislalivo e o Exec!Ltivo -
vis to se tratar de uma fun cção que lambem é d'e ca'rac:ter privativam ente 
po lítico. E .submetti á con sideraçã o do Congrc·sso Jurídico a seguinte con-
clu sã : 

, '«A expDessão Governo Federal abrange todos . o.s orgãos ela •s oberania 
nacional, agindo cada poder segundo a. natnreza peculiar de suas funcções 
constit ncionaes. Estando fnnc:cionando o Congresso Nac ional, a elle compete 
decretar a intervenção; o Poder Execntivo o realiza; e o Judiciario, sem 
interferir no pacto político , conhece dos factos qu e incide•m na sua funcção 
ordinaria ." O Congl'e s·s·o não sómente approvou esta conclusão, c.omo tamb.em 
uma ·em enda elo Dr. A.clol;pho GoTcl o, actualmen.te Senador Fecle t·al, d eter-
minando que, na hyp othese do n . 2 elo art. 6, a intervenção n ão poderia 
t er loga r ·senão em virtude de l ei especial. (Re lataria Gera'z elos T'ráballws 
do Primeiro Congresso Jurídico Brazileiro, pags. 182, 183, 202 e 236 ) ."E stas 
icléa s, que defendi no Congres·so Juricli.co, já havia am}l lamente d e:se nvolviclo 
no m eu Tratado de Sciencia da Admin'islráção e Direito Administrativo, cuja 
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primeira edição foi publica-da em 1906; e, nesse livro, ·invoqu·ei a autoridade 
ele dons provectos. parlamentares, os .então Sena·d·ores Gonçalves Chaves, de 
saudosiss·i·ma memo.ri.a, e <Co•e•loho e Campos, illustre Ministro deste Supremo 
Tribunal Federal. 

E' doutrina mansa e pacifica, em todos os palzes regidos. pelo sy.stema 
federativo, que o Pod·er Judiciario não tem em absoluto compebencia ~lara. 
,r.2·solver questões ·relativa.s ao legal funccionamento eis poderes politicos 
do•s Estados; a controversia •que te·m havido se l imita a saber se a inter-
venção é uma funcçã·o e•ssencialmente legislati·va, ou s·e o Po.der Executivo 
pó:Je, em alguns .ca.sos, .exercitai-a ex-,iure proprio. 

Na Hepublica Argentina, o p•aiz qu•e o.fferece ·maior '!lllllWro de casos 
de intervençã-o e cujos .costumes pol íticos ma is se approximam dos 
nossos, o grande Mitre sempre •su stentou qae era faculdade privativa elo 
Congre-sso 11esolver sobre a int·ervenção federal, exercitando o Poder Exe~· 
cntivo algumas vez.es esse direito p·or uma .e•specie de delegação. "Aceptanws, 
diz Barra·quero, na su a substanci·osa monographia - EspirHu y ·pratica de 
la Constituci·on Argen tina, sia reticencias la opinion de los que creen que 
ao Congresso debe corre·sponder el ejercicio de esto delicada t'acultad, pero 
no admitimos e'sa espeC'ie de delegacion, que dice el Sr. M~itre·, porque la 
reputamos contraria a l principio fundamenta l de_ la diuision de l Gobierno 
en tres poderes." A jurisprudencia argentina tem vm·iado a I'espeito, mas 
sómenbe quanto á ·competencia do Poder Executivo para resolver sobre a 
int·ervenção federal, prescindindo do Po.der Legislativo. 

Não .é verd.adeira a doutrina consagrada no accorclão, de que em todos 
os casos em que hou ve•r violação de um principio constitucional o P.o·der 
.Tndiciario pód·e e deve- intervir: não pó de, não •d·eve faz.el-o senão quando 
o ca•so fôr jucliciar io, qHanclo houver processo regular, em que as partes, 
defendendo o seu d ireito, pretender.em fundal-o em a lgnma.s disposições da 
Const ituição Fe.deral. Assim doutriÚam os pontifioes maximos do .direito 
americano. Definind-o o que seda caso, .diz Story: 

"It is c Tear that the judicia l clepartment is azzthorized to exerci se .inris-
d iction to lhe fzzll extent of the Constitution, laws and li'eaties of the Unitecl 
States whenever anu question respecting !hem shall assume szzch a form, 
lhat the judicial pozver is capable of acling zzpon il. When it Iws asSilmecl 
snch a form, it there becomes a case; anel then, anel not till then, the judi-
cial pozver allaches to ii. A case, then, in Ow sense o{ lhis clanse of the' 
Const itution arises zvhen some subjeet louching lhe Constitzztion, laws o~ 
lreatice of the UnZ.te·cl Stales, is szzbmitiecl to lhe courls bu a partu who 
asserts hi~ rights in the· form prescribecl bu law." "Bu cases arising zznder 
lhe Constitzzlion, - •doutrina Curtis - the framers oi that instrument did 
The judicial power oi' the Unitecl States is cle'Clare'Li to extencl to all cases in 
law anel eqzzitu arising under Consi'itulion, and to the juticia:l po zver it be -
longs, whenever a case is ,iuticially before it to de:bermine wlwt is the lazv of 
jzzclieial proceclings between pariu and partu, involve lhe constnzction or! 
operat ion of lhe Constitution." 

" ... A.nd in all olher cases where the qzzestion is o f a judicial nature, 
ensina J\.ent, we are to ascúlain it by the clecisions of the Szzpreme Coz.zrt. 
The judicial power of the United States is declared to extencl toa ll cases in law 
and eqzzitu arising u!l(/er Constitzztion, anel to the judicial power it belongs, 
whenever ·a case is jzzcliciallu before it to determine w lwt is the law of 
the lancl." 

"Bat the judicial power, expl ica Pas·cha], does not extend to all ques-
lions which arise under lhe Constitution laws anel tr.eaties, becanse manu 
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of lhese are politicaf, and lwv e to be solved by other deparlm ents of l'1te' 
gouern1ncnl." 

Ouçamos, finalmente, a lição de Marsh all : 
"A case is a controversy between parties which lwd taken shape for 

judicial decision. lf the judicial power is extended to every question under 
th e Constitution, it would involve almo_st every subject pro per _for legis lative 
discllsion- anel de.cision; if to every question uncler the laws anel treaties of 
lh e Un ited States, it would! involve almost every szz!Jject on which lhe exe-
czzlive cou ld act. 

The division of power could exist no longer, anel the other departme'llis 
would be swallowed up by the judiciary. " 

-No Mexi co, apezar da esphera de acção .do a mparo ser muito mais ampla 
do que a do habeas-corpus, os s•e u s ma.is autorizados publici sta s combatem 
a h ypertrophia 1lo poder ju.diciario, e susten tam que a Sujn·-ema Côrte não 
póde -conh ecer de ·casos essencialmente políticos, co.mo, por ex•emplo, o de 
reconhecer legitimidade de um Govenw.dor ou ,de uma Legislattzra, embora 
se allegzze illeg•aJlidade ou abuso d e poder. 

Depois de citar a doutri-na americana -sobre a nã.o interv-en ção do Po,d er 
Judici·a rio sempre que não •ha -em jogo um caso .iudiciario , isto é, uma 
coutrn\'ersia jurídica -en tre partes suscitada em proces.so r egula-r, assim 
doutrina l\Iari•scal: 

"Si los principias am erican os sirvieran par-a la interpretacion de nzzes-
tra ley f'zwd amental y la de amparo, en los casos en que se inierpone ese 
recurso vendrian por tierra algunas d.emandas en que la cuesiion t-iene 
que versarse, por ejemplo, sobre la legitimiclad de un Gobierna;d•or ó de 
Úna Legislatura, e.rigienclose la cualificacio·n de un•a eleccion ó de otros acios 
notoriamente del orclen político , por mas que se invoq ue la garantia indi-
vidual de no poder ser molestado sino por manclamiento ele mztoriclad com-
petente." 

Citando ess;e trecho de Mari scal, assim se manifesta o .eminente magis-
tra.do , Don I gnac io Valla~·ta: 

"Si en m edi o clel ardor de las luchas de parti elo se ha sostenido que los 
tribunales pu eclen jusgar y decidir cuestiones políticas, en la calma de zzn 
-es luclio imparcial, y en la n ecessiclad de qu e nzzestro clereclw cons titucional 
repose ya en principias estables, o pue•d!e clejar ele jJCI'cibirse que la razonl 
pura condemna qzze el Poder Judicial usurpe las funciones políticas ele los' 
otros deparfamientos de l Gobierno, rompiendo la base ele la rlivision de; 
poderes, como decia Marslwll, base fzznciam ental ele nzzestras institzzciones." 

Não ignoro ·que, escavando com a p ac i·encia ·dé um ben e-dictino a opu-
lenta .iuri spru-clencia .ameri-cana, se encontram alguns julgados .em contrario 
á opinião que l'eputo verdadeira. Mas estes d esvios da bôa doutr ina prova m 
apenas que os juizes ameri-canos são h omens, n em sempre podem resistir 
á in,f!u encia incandescen te do m eio -so-c ial em qu e beem de julga•r. · 

Ta mbem, entre nós, a chamada doutrina brazileira do ha.beus-corpus 
nunca tomaria o inc!'emento que tomou, si n à o tivessemos atravessado u-m 
d os mais agitado-s p erí odos da nossa hi st.o-ria, em que se •edypsou o direito, 
_e o Poder Judiciario fo i r udem ente a-ggrédido. 

Mas p:a·ra que manter uma jurisprudcncia transitoria, em ·uma época 
n orm.a l, em que toda•s a-s g-arantia s const itucionaes ·são - escrupulosamenbe 
r .esp·eitada s, em que a s -decisões .indiciarias são immediatamente cumprida:;? 

Rest:abel•e-ça mo s os bons }Jrincipio•s, pondo um •termo a essa alluvi ão 
oe h abeas-corpzzs politico.s qu e esbá monopolizando a aotividade do Tribunal, 
embaraçando a sua acção julgadora. 
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E não é este ainda o inconveniente mais graVJe dessa .iuri sprud cncia 
qu e, data venia, considero intei•ramente heterodoxa: si ella fo•sse mantida 
até a ternünação do .actual período presid•encial, o candidato, vencido no 
pleito, mas ·que contasse com o apoio de u,ma fracção do Congresso Naciona I, 
com certeza havia ode requerer uma ordem de habeas-corpus, invocando os 
mesmos principio·s quoe· teem autorizado a intervenção elo Poder Judiciario 
nos caso·s de dualida,de de g_overnadore~ e legislaturas estaduae.s . 

Si, por uma -hypo.thes.e absurda, a ordem fos·se concedida, ser ia uma 
jng.enuidade aCl'eoditar -que a de-Ci são .indiciaria .seria considerada :1 ultima 
palavra soJJre o pleito. 

A vis armorum naturalment•e procuraria arrebatar o poder verificadot· 
de que ·havi-a sido despojado o Congresso Na-cional, e o reconhecimento iria 
se ndo feito •em •successivos pronun ciamentos. 

Evitemo.s a simples possibilid·ade de semelhante catastrophe, rc:;ta b e-
lecendo a doutrina classi-ca elo habeas-corpus, a unica verdade i r a e quoe 
não a ttenta contra o •salutar <principio da harmonia e i1Nlependencia dos 
poder-es constitucionaes. 

As ·questões de natureza •essencialmente políticas são incompatiYeis com 
a serena imparcialidade dos nos sos trabalhos; consagremos toda a no-ssa 
aCJtividade á nohilissi.ma funcção de re solver os casos verdadeiramente .iu-
di-ciaes. Pe·dro Lessa, vencido na preliminar. De nwritis: concedi a ordem 
impctntda por me parecer que, diante do•s· fa-ctos provados no s :autos, não 
se póclc pôr em duvi-da a legalidac1e da posição .elos pacientes. Em caso n e-
nhum a minoria, contraria :a ·maioria forínada pelos pacientes, poderia an-
nullar os diplomas dos cinco membros .ela mesma maioria, convertendo e•s•ta 
c1n 1ninoria . 

. Sustente-i qtne neste -caso a assemblén legal é :a m-aioria como .i ú havia 
~'u ste-ntado •no •ulti·mo caso do 'Es·ta-do -:lo Hio ele ,Janeiro, em l!Jl-1,, que ·a 
asscmbléa legal era a mai-oria incontest:a vel, pouco importando qu e a mesa 
csti·vesse com -o p'cqueno grupo O•P}Josto. 

tA ass·embléa 1egislativa es-tá onde se acha a maioria ab solut·a c não 
onde se acha a minoria, posto que com o presi.dente -o secre,tal'io te-l eitos. 
- Oliveim Ribeiro. - Le·oni Ramos. - Pedro Mibieli, vencido na p1·cl im i-
nar; e de meritis votei de accôr-do com o voto do .Sr. mini:>tro Viveiros de 
Caos·tro. - Canuto Saraiva. - A.nclré Cavalcanti. 

úHABEAS-COHPUS" N. 4.039 

Manda-se cassar Hma ordem de " h abeas-corpus" concedida ao Dr. Anto-
nio .José da Costa, como Governador do Piauhy, visto ler CL mesma 
ficado sem effeito, desde (jll e a maioria da Assembléa Legislativa 
do m esmo Estado, no gozo de um "habeas~coqTUs " concedido pelo 
SupJ'emo TribHnal, d_eu posse a outro governad:or por ella reconhecido 
e proclamado, o Dr. E11ripedes Clemenlino de Aguiar. ( *) 

N. 4.039- Vistos c relatados estes autos de recurso interposto ex-o[fi-
cío, da decisão do .Juiz Seccional do Piau'hy, que conced•era ordem ele hab eas-
corpus preventivo ao Dr. Antonio José ·d•a Costa, afim ·d:e poder el·lc penetr:n·, 
a 1" de julho d·o corrente ·anno, no edifício -da Camanl Legislativa Estadual, 
pre.star o compromisso do ·cargo d•3 Governador do Estado 110 qnatriennio 
de 1916 a 1•920, e, em seguida, cntra t· no Palacio do Governo, empossar-:;~ 

(•) Publicano no Dlct1'io Of/l1c ia! ele 2S de julho d e 1917 . 
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e ex-ercer o m.esmo cargo durante o dito quatri ennio, livre ele qualqtver con-
s tran gimento por parte elas autoridacle•s e funccion ario s estaduaes ou fe-
d•erae•s. Accórcla m da r provimento ao recurso para mandar cassar a alludida 
ordem, vis to ter es ta ficado sem eH-eito, desde que a nmioria da Assembléa 
Leg isl a tiva do referido Estado, no gozo do llabeas-cDrpus que lhe foi con-
cedido por accórdam deste Tribunal n. 4.014, ·d e 24 d e julho ultimo, empo·s-
sou o Governador por -ella -reconheciod-o e procla mado, o Dr. Euripedes 
Clem entino de Aguiar, o •qual já se acha no exercício do r es•pcctivo cargo. 
Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Fed•eral , 5 de agosto de 1916. - 11. elo Espírito 
Santo, P. - .i\1!. Murtinho, R ela-tor. - Viveiros ele Castro. D-ei provimento 
ao recurso, -não pelo motivo constante ·do accórdam, e sim porque o Supremo 
Tribunal Feder a l não tem comp etencia para 1'econ•hecer e m andar ·empossar 
governadores, e muito m enos podia fazel-o por meio de um habeas-corpus. 
O respectivo Juiz Federa-l não podia conceder a ord()J11 impetra-da, vi-sto ser 
a materia -exclusivamente política . - Sebastiüo de Lacerda. - André Caval-
canti. - Leoni R;:unos. - G. Natal. - Oliveira Ribeiro. - P edro L essa. -
Gocloj'reclo Cunha. Julguei prejudicado o recurso pela razão dada no accór-
dam. 'Si ·não p1•evalecesse essa circumsta ncia , _daria provimento para .reformar 
a sentença recorrida, por s-e tratar ·de materia p urament e poli-tica, como 
t enho votado em -casos analogo-s. - J. L. Coelho e Campos. - Camzlo 
Saraiva . 



-INTERVENÇAO NOS ESTADOS 
ALAGOAS (1915-1916) 





CAMARA DOS DEPU T ADOS 

SESSAO IJ.E 11 DE JU::'-iii O ('l9Hi) 

Srs. Jl cmlJros elo Congresso :-\acionai. - Terminando comtitncion:~l

mentc o mandato do Governador do Estacl.o ele Alagôas no dia '1 2 do cor-
rcntc, procedeu-se A eleição elo substituto com a a.nteccclencia exigida 
por lei. 

ncclaranclo-sc JHivaclos elas garantias precisas para exercerem o se u 
mandato, nove Senadores Estacluacs requereram habeas-corpus ao Supremo 
Tl'ibunal Federal. 

Apenas quatro, incluídos entre clles o Vicc...1Pres ielentc, o Primeiro c 
Segundo Secretarias, obtiveram a ordem impetrada - "para que pudessem 
reuni r-se no dia. 12 d-c abi'il e no·s seguintes, no edifício do Scna.do, em 
Maceió, c ahi exe rcer, livres ele qualquer Doa.cção ou violrncia, as s u a~ 

Jnncções de Senaclore~. especialmente a -ele apurar as eleições para Gover-
nador c Vice-Góvernaelor do Estado, para o proximo tr.iennio, tudo nos ter-
mos da 1Constituição d·o Estado e elo Regimento Interno elo Senado". (Accór-
dam n. 3. 760, ele 10 ele abril ele 19 l5) . 

Requisitada a intervenção .federal, ])ara a execução elo accórclam, pelo 
.Juiz Seccional, !)O I' intcrm cclio elo Presid ente elo Sup remo Tribunal Federal, 
foi conceclLcla sem demora. 

Como o accór·dam man dou g·ar antir o livr-e func cionamcnl:o elo Senado, 
no dia '12 e nos seguintes, continúa a força fe deral ú disposição elo .Juiz 
J a Secçã.o. 

A Mesa constituí da pelos .Senador es ga ranti dos pelo habeas-cOJ·pus 
impctra a intervenção federal para 1ornar eff.cd iva a posse elo Dr .. Antonio 
Guedes i'iogneira, como chefe elo Executivo elo Estado, visto que no edifí cio 
rla Intend cmcia de :\Iacrió se ha congregado um segundo Senado, que, certa-
m ente. rlará posse ao Dr. -João Baptista Ac-cioly, tambem proclamado Gonr-
nador elo Estado. 

O accórclam não r esolveu este caso, porque nfw foi -extcnsJvo ao Gov0r-
nador proclamado pelos quatno Senador es, nem mandou . garantir pes:;oa 
nenhuma no edifício que serve ele sédc ao Poder Executivo ele Alagôas. 

Todavia , em conscquencia cxactamen lc rlJ dccisfw jucli ciaria, surgiu a 
rl ualid.ade de governos. 
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Estando reunido .o Congresso Nacional, a elle competem, a meu vêr, 
o conhecimento c a solução do caso, con:for me o es.pirito da. Constituição 
da Republi ca. 

Hio de J aneiro, '10 de junho d·e "1915, 94• da Indepenclcn cia c 27• da 
Republica. - Wenceslâo Bmz P. Gomes. - A' Commisãão de Constituição 
c Justiça. 

S ESSAtO LOtE 31 DE J ULHO 

O Sr. Alfredo de Maya (* ) P ermitta-mc V. ;Ex ., Sr. Presidente, 
ainda uma vez me pl'Pvaleça ·da tolerancia prova.da em prece-dentes desta 
Casa par a tratar de ass umpto extranho á materia posta em ordem do dia. 
Forçam-me a isto o actual momento de sérias ·diffi culdacles, d-e fundados 
r ece ios e de gTandes apprehensõcs· qu e o Estado de Alagôas at ravessa e o 
clever politico de resp-onder ao discurso que o meu illustre compaJihcil'o 
de r epresentação, ü Sr. "Deputado Costa Rrgo, proferia na ses.são ele 28 do 
eonente, a proposito ele factos m ais ou m enos graves, mai:s ou me'l1os pi-
cares-cos, que vão cl esL'nrolando na cru ell c Estado e foram por mim denun-
ciados desta tribuna. 

Lamento, co m sincero desgosto, a divcrg.enci a que me separa claquelle 
h onrado collcga, aus ente agora elo recinto, a comeoar pel a repulsão que 
S. Ex. declara ter pela politica do no·sso Estaclo, -ela qual, aliás, é um elos 
m ais d·ig,nos- e f-elizes hene.ficiari os, emquanto, para mim, constiluc até um 
grato cumprimento de dever apreciai-a e cliscutil-a sob o i-nfluxo dos bons 
sentimelitos, porque só a trazendo viva nas acções e nas pala;.vras poderemos 
corrigir o's seus -erros c a.levant.ar o seu espirito . 

Alagôas contmbada, empobre-cida e infeli citacla :pelos. erros elos seus 
g·overnantes, pela ill1J)l'CVicl cncia dos -seus ·guias, pelos desacertos dos seus 
homens publico:s, decahiu elas n ormas puras elo reg·in1en, al)artou-se elos 
JH'eceitos estaJ)el ecicl·os nas Consti:fuiçôes da Hepubli ca c do Estado e so.ffre 
agora as compre-ssões ·de um poder dictatorial, entregue aos capri-chos c ás 
incertezas ele um Governo constiluido ex-prop1·ia-mw·te, sem obeclÍencift a 
qualque:r das r egras fund amentacs do nosso · systrm a politi co. 

Fazendo estas considerações no m eu discurso, anterior nil'o ti v e o 
intui to, como pareceu a S. Ex., de offencler ou detratar a pessoa cl.o illustrc 
al agôano, Sr. Bapti sta A-ccioly, m esmo ])Orque não entr am na liga. do m eu 
earactcr os sentimentos de cletracção e ele offensét a quem quer qu o sej a. 
Ao contrétrio clisso, mantenho como nórma elas minha s acçõcs nesta Casa 
a del iber ação ele afas tar das minhas pa.lavras .qua csquer resquicios, quacs-
qucr eivas rlessc apaixo nado partidarismo region al , ·rlcssa h erança ominm:.a 
da velha politica elas drl apidações pessoaes qu e a acçã.o r1e vinte e ,cinco 
annos de Rcpublica só te m concorrido para accrescel-a. Eu b r:m sei qn c 
uão serão os esta fados. pregões de demerito aos m rn s a cl ver sa rios, aos que 

("') D'sc umo p rMerido no hora elo expediente . 
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manl:ccm inconstittlCi()lna,lmente a posse do Gov.crno em Alagôas e foram 
os causadores da sua desorganização politica, não serão os pregões nefarios 
elo odios ás pers.onalidacles, que hão de concorrer para o restabelecimento 
da J'órma 1·epuhlicana alli compromettid·a e degradada. 

As patrias valem moralmente pelo que valem seus homens >fl cu não 
seria., nào serei, o pregoeiro da fallencia clB caracter elos homens da minha 
cna, principalmentB nes:lc momento em qu·B Alagôas precisa elo maximo 
esforço c rla maxima dedicação de seus filhos ... 

O Sn. Evsmuo DE ANDHADE - Apoiado. 
O 'Sn. ALFnEoo DE MAYA - . . . neste momento em que todos. os alagôanos 

devemos, congre.gaclos, ]JTocurar nos erros communs elo passado o melhor 
rnsinamcnto ]Jara as nossa'S acçõcs vindouras. 

Nào me moveram, lJOrtanto, nesta tribuna, nào me movem, actualmente, 
os interesses restrictos de uma victoria radical ele agrupamento, ela qual 
resulte nma situação ele vencecl,ores e vencidos para os homens ele todos 
os partidos que alli desejam a união elos alagôanos em torno elos interesses 
s.upcríoros elo Estado. 

O meu proposilo, então, como agora, é denunciar e expôr a situaçào 
prccaria ele anormalidades que so caracteriza naciLwlla região elo paiz, é 
Jazer um appello ú conscicncia clm Srs. 1egislaélorcs IJara que exerçamos, 
·quanto antes, a funcçào interventora de que nos armou a 'Constituição, habi-
litcwrlo o Governo da Hepuhlica a conjurar a anarchia que se estabeleceu 
('111 meu Estado e a sartar os males causados á integridade do regimeJL 

Nào é, consequentementc, uma silniJles questão ele IJessoas que cu trago 
para este recinto, no cumprimento ele um dever republicano; mas uma 
qtto,;l.fw Yirf ttal üc preceitos, motivada 11or males c causas que affectam 
st.tb,fauclalnwntc êlS forças viva·s elo Estado c cntorpcssem a ordem oonsti-
fncional ela União. 

Sr. Presidente, a oraçfw que o meu illuslre patricia o ta1entoso Depu-
tado Sr. Costa nego pronunciou na scssào ele 28 do corrente, produziu-me 
uma Jll'OJ'unda clecepçào, seguida ele uma viva sympathia. 

n c,pois elas considerações por mim feitas, tive a impre-ssã.o, vendo-o 
nl~cupo r a t ri,Jmna no dia seguinte, de que o Sr. Baptista Accioly, esclare-
cido prla advel'tencia salutar elas wnsiclerações que aclcluzi, tocado por um 
laTl1I-Jejo ele j nstiÇa na con sciencia, houvesse reconsicleraiio seus actos dicta-
tor.iao s, como são todos os aetos elos governos de facto , o autorizado ao 
rr])rcsenta.ntc elo seu partido nesta ·Camara a noticiar a reparação ás vio-
lcncias por S. Ex. commctticla's. Havia, para isso, .. o seguintB precedente na. 
passarla situaçào governamental, ela qual S. Ex. se julgá um prolonga-
mc•ntn, na [lhras.c elo seu defensor; o Sr. Coronel ·Clocloaldo ela F.onseca, 
tenl1o ,;ttlrprimiclo, por urn decreto, as Secretarias ela. Camara •C elo Senad,o 
c:slnrlt'ae,-, apena s convencido elo desacerto elo seu acto, reconsiderou-o 
i mnJt :li atamm1 te. 
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AqLtella agrad-aveJ impressão, porém, desvaneceu-se para Jugo, ante a 
lnteressante ju ·tificativa dada pelo honrado De1mtado á demi ·são in cru -
ciente c gravosa ,para o Thcsouro de Alagôas, ele que foi alvo <O digno runc-
cionario Hamiro ele Fraga Be~crra, pelo gravíssimo crime ele lesa clictadura 
ele não comparccE'r ás recepções officiaes elo ,sr. Baptista Accioly .. . 

UM Sn. DEPUTADO - E' .interessante, não ha duvida . 
O .Sn . .-\ I.FBEDO DE :\IAYA - ... dr:vaneceu-sc ainda porque tratando da 

absurda, clespotica c innominavcl occupação elo edHicio do . cnado .-\ laguano, 
S. Ex. a confirmou, declarando que o detentor do Governo de Alagôa:; 
rxerccu apenas um acto ele policia JHCVCntiva, como si esse acto pnde;;.sc, 
Pm condi~õe:· normaes, sE'r exercido independente ele requisi~;ão da :\lesa 
rlaquella corporação lcgislatin, contra o qua.l o · r. Ba plista Accioly está 
rm franca·s hostili-d ades. 

:\nalysemos, por parte~ . ... ·1·::.. Deputadm;. as de-c-larações elo illu;;trc 
l'Pprc:entantc alagôano. 

S. Ex. acha natural a demb:;ão do Junccionario que s • ob;;linara a 
não comparc<Ccr ás rccciJcões ufficiaes; IJOl'(jt tC', na sua catheclratica opinião, 
o St·. H.amiro de Fraga Bczcna exercia um cargo de confiança c, pnrtanto, 
não ·se J)Oclia eximir ele comparccet· ao brija-mã.o nas cercmonias do fJalacio 
dos Mar l-yrios. 

Funccionarios. ele confiança, segundo a Yaga uocão que tcllhu tlrioi prin-
cíp-ios rudimentares de direito aclmi nislrati\'o, são os funccionarins t l r.mi~

sivei ad-münm, -ele méra. commis,iio, os que exercem funcçõr:; srm trmiJO 
clcterminaclo, a.quell es pam os .quaPs a lei não prc:;crrveu conrli <:ÕL':'· nem 
lH'OCessos ele demissão. 

Os J'unccionarios ele tirocínio, de canciJ·a, o:; ruuccionarios de quadro 
c de acces~o, como é o funccionario em quc:;lão. pertencem a. nma cal l' -
goria. cliffcrcnle. Suas nomeacões, 'cu~ accessos. snas demissões ohcclccPm 
a prc~cripr,:ões c JJOI'ma~ e~talJelecidas 11n lrgi~Jação c uma vez nomradl)s 
legalmente tecm direito~ ad quirid os ú:; vantage-ns a,.;~cgura.cla,; pelo Poder 
Publico. (:lpoiados. ·, 

O Dr. Tivéi J'O de C.a5tro, em sua opulenta. obra ele clit·eito aclmitti;;tra-
livo, explananclo n materia com rt' puta(la autoridade, rar. uma ,;ynll! r;:c lu-
minosa das theorias ·obre o v inculo jnl'i.~ estabelecido cnt1·e o Poclct· Publico 
r o rmpJ't'!!IHlo, de-finindo a naturer.a das relar,:õc;; jnrid1cns que os prendem. 
tlas o·brigllçü rs contmtuacs que os ligam c produzem uma especie de alic-
ll ar,:ão dt• l)<nlc el a autonomia ·c do~ direitos politkos 1lo Estado qu e j)O>':i:tm 

a cmnstituit· direitos adquiricl.os rlos full ccionaJ·ios. 
Diz este iM ustrc tra laclisla: 
"O rocon hrcinw nto tlo direito elo emprego, portanto, U<'IJP IHl r· ape11as 

ele ter o E,;taclo incluído a garautia dP 21ennancncia entre as conüiçõ r,; LJllC 
cs tnbr.leccu ])ara att rahir ao setl se rviço pess.oa.l i-cloneo. 

"~o caso affi rmativo o funccionario não pócle ser privado elas Y:lllt~f!;cns 

elo seu cargo, ai nda que sob o l)rctrxto de supprrssão do me mo. JlOl'qlle 
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todas as condiçõ es estabelecidas J)elo Poder Publico, quando ;precisa dos 
servicos dos cidadãos, "s.e convertem, como parte do elemento contratual 
das relacões do emprego, em ·outros tantos direitos do empregado", na 
expressão ele Pozacla." 

Si quizermos melhores elementos ele convicção, melhores el ementos 
prol1antes clü effi ciencia el os direitos. adquiridos pelo Ju nccionario ás van-
tagens elo seu emprego, encontraremos repetidos j ulgaclos que formam 
j urisprudeucia l)acií'ica -c uniforme do Supremo Tribuna.] Feclerrul e, se m e 
não falha a m emoria, esta materla já constitue objecto ele um projecto ele 
Estatnt'o dos F unccionarios Publicas, apresentado a esta Camar a pelo . talen-
1 os o Deputa elo bahiano, 'Sr .. l\funiz .So dré, le,vaclo certamente pelo interes.se 
11 ~ trio ti co de regulamentar os dir eitos l)essoacs dos empreg·ados, no intuito 
fie J)Ôl' colH'O aos abusos, aos actos ele excesso de poder com que os admi-
ni stradores sem nocão elas respons.a~)ilidades de· Governo procuram exercer 
viug·anças partidarias, expolirundo dos carg-os publicas velhos servidores elos 
J~~tado:;, com uma folha de serviços brilhante e nobre para aquinhoar, 
muitas vezr·s, aquellcs dos ·correl igionarios. que melhor praticaram as falca-
lmas ela ultima eleição. (Apoiados. ) 

Ora, o funccionario demittido em Alagôas foi nomeado em virtude ele 
concui·so ll'gal c, de accesso em accesso, chegou, pelo·s seus merecimentos; 
a alca·nçar o -cargo de o.fficia1 ela secção central elo Thesouro. Ni1o é, por-
tanto, um funcciona.rio ele confiança, ele commissão, demissi ve.J ad nulum; 
conscquentcmente não podia ser dernitticlo senão incorrendo -em faltas pre-
scriptas no texto ela legislação aclmi,ni·strativa c consoante · os processos nella 
estabelecidos. (Apoiados. ) 

Como, porém, a l ei de mganização admi nistrativa elo ,Estado não cogitou 
lla obrigatorieclad·e, sob pena comminacla, do comparecimento dos funccio -
narios estaduacs ás ccr.emonias do beija-mão, adopta,das pelo actual Governo 
de facto ele Alagôas, sou obrigado a incluir a falta elo Sr. Ramiro Fraga 
Bezerra na classe daqurlles. crimes que no passado o Iegi s.J ador grego, para 
preven ir as hypothcses a·bs.urdas, denominou de crimes fóra da IeL (R·iso. ) 

- Passemos, 'Sr. Presidente, á tumultuaria occupação do edi fício do 
Senado. Tratando desse assumpto, espero restabelecer, no curso da minh a 
cxposicão, a verdade dos factos sacrificada e -obs.curecida na narrativa elo 
meu 'brilhante companheiro ele r e-pres-entação . 

Vou cxpôr, em suas linhas geraes, este caso tantas vezes explicado na 
imprensa do Estado ·e .desta Capital e outras tantas vezes. mystificado, inver-
tido c adulterado pelos que o expõem e o explicam de má fé, superpondo 

·s uas paixões ou suas sympathias de ordem intima aos legitimas interess.cs 
da communhão republicana. 

O Sn. EusEmo DE ANDRADE - - E' a verdad e historlca. 
O Sn . ALFREDO DE lVIAYA - O Estado de Alagôas ach a-se h a tres annos 

fóra ela Fede-ração. 
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Ha trcs annos que se romp·cu o n exo político que manu'nha os soM 
poderes constituídos, faz endo-se noite cerrada na viela elas suas instituições. 

Desde eritão o seu Poder Legi slativo não funcciona, tornando-se cxpre'-
são apagada. na sua Carta Política o dogma da. collaboração elo Congrc;: ;;{J 110 

Governo dos publicas negocias. 
O Congresso Alagôa.no foi assim invadido por e.ssa atonia que a ahsor-

pção de um poder por outro provoca nas organizações polit.icas a que faltou 
atomicida.de, pela p erturbação ela sua harmonia institucional, pela ]Ja t·nly-
sação dessa lei geral dos rythmos que tambem r eg e a. vida e o movimento 
nos orgãos elos pocleres constituidos. 

A lucta dos ]Jarticlo'S, a lucta elo partido ela. opposição, coheso c i.t'l'c-
ductivcl, fortalecido na opinião consciente e disciplinada elos elemenlos 
cstaveis que o compõem, contra a acção compress.ora. e hostil do partido 
situacionista, apoiado na autoridade do Governo, veio ]Jrovoca.r, em a,!Jt'il do 
corrente anno, na occasião de serem apuradas as .eleições governamcntae·s 
para o tri ennio de t9J5 a. HHS, veio provocar o clesenlace da situação que 
vinha desvirtuando .e conomponclo a fórma republicana naquclle Eslallo. 

O Senado Alagôano compõe-se de '15 Senadores, r enova-s.e biennalmente 
pelo terço dos seus membros e compete-lltc, privativamente, a funcçfto elo 
ilpLuar a e1 eição ele 'Governador e Vice-Governador, proclamar os el eitos e 
dar-lhes posse. 

Os actos de. apuração e proc-lamação elos candidatos votaoClos nas eleições 
govcrnamenta.es, r ealizadas em março transacto, clc,via.m ser praticados 
cle·pois do reconhecimento do'S cinco Senadores do ultimo terco, eleitos em 
novembro do a.nno pas sado. A situaçã.o para r econhecimento elo Govo r-
nadoT e dos Senadores eleitos, era partidariamente dc.sl'avora.vel aos s itua-
cionistas, porque dos dez Senadores, cujos mandatos não haviam .expirado, 
nove eram opposicionis.tas, inclusive os m embros da l\Ies a, e um, apenas, 
governista., - ex-correUgionario nosso c caso unico ele cle-saggregação rruc 
o nosso partido soffreu nes·ses tres a.nrnos de ostracismo organizado, on 
cujo decurso não s:ei o que mais admirar nos m eus corrcligionarios, si a 
força de cohesão particlaria que os une ou a nobreza. do caracter abgürm o 
r ctempera.do em tão dura phase ele provações. 

Era uma situa.çã.o sem a.pp ello para. os governistas. 
o SH. E USEBIO DE ANDRADE - E' ]H'BCiso accentuar que o Govomailor 

do Estado nunca deixou ele communicar-se com o Senado. 
O Sn. ALPHEDO DE i\1AYA - Agradeço a arlvertencia de V. Ex. Desde a 

data de sua. posso no Governo do Es.tado, o Sr. Çoronol Glodoaldo da Fon-
seca .esterve em communicação clirecta com o Senado, muito embora o 
Congresso, de 1913 a esta data., não se houvesse reunido. Em outubro de 
1913, accusanclo a participação elo reconhecimento do pmmltimo t err;o dos 
Senadores, o Sr. Governador dirigiu um -officio á Mesa daqu~;'lla corporação 
legi slativa; em a:bril de 1914, época constitucional ela inst nllação do Con-
gresso, a. l\iesa. do Senado, tendo vcrifica.d_o, nas se~~ões prêparatoricts, a 
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presença de 'llllll1N'O legal de Senadores, fez as communicações regimen-
ta.es á Mesa da .camara e ao Governador. S. Ex. res.pondeu, dizendo-se 
sciente, e mandou publicar no Diatio O(ficial os o'fficios trocados. Em maio 
deste anno, tendo o Senado, ainda em scssõe·s preparatorias, tomado deli~ 
beração sobre assumptos ele sua economia interna, deu dos. seus actos scien-
cia ao Clmfe elo Governo. S. Ex. mandou publicar no Dia11·io 0/'ficial não 
sómente o officio recebido e o ele resposta, como tambem o expsdiente 
do Senado. 

Os clocu;nentos probantes rlestas affirmativas acham-se juntos á i\íen-
s.ag.em que o Sr. Presidente da Republica diri·giu ao Congresso, e perma-
necem actualmente em })Od·er do illustrc membro ela Commissão de Consti-
tuição e Justiça desta Camara, ao qual foi distribuído o caso. 

Era este Senado, com os precedentes legislativos da v~cla republicana 
do Estado, com . a tradição ela sua existencia constitucional, com s.ecretaria, 
archivo e sécle, que tinha ele resolver a questão l)Olitica do momento e 
constituía, por isso mesmo, a intransponível muraH1a qus os situacionistas 
precisavam clr.sm-oronar, uma vez que lhe não puderam abrir br.echa, para 
dominar depois a situação política. 

Os situacionistas não ·vascillaram em dar o passo para a frente, arclü-
tectanclo o ]Üano da tomada violenta elo eelií'icio daquel.lc ramo do Poder 
Legislativo para o fim. ele constituírem, clel)ois da deposição elo 'Senado legal, 
uma duplicata ele Senado ele turcos. 

Pa:ra isto, ,fazia-se lHeci~o que o 1Sr. Coronel ,CJocloalclo ela Fonseca, 
então aqui -no Rio, fosse assumir o Governo, cleixand.a o Vice-.Governador 
em liberdade para ·chefiar ·o movimento subversor elas instituiçõ e<s. Em uma 
hora . má, para a tradição do seu nome, o 'Sr. 1Coronel ülocloaldo, que tem 
tradições na Re11ublica, regressou })ara Alagôas, onde a consciencia ·repu-
blicana elos. seus amigos estava ennoitecicla. Hegressou para dar ao seu 
Governo o rumo ele um occaso triste . (l1úâto bem.) 

Nas vosperas elo embarque, S. Ex. deu uma f.nterview ao hnpw·cial, 
em que declarava : 

"Vamos terminar.. . O senhor ·sabe tanto ou mais elo que eu, que o 
poder é ])Oder e que nos Estados o l)articlo situacionista, depois ele montar 
a machina - é sempre victorioso nas eleições." -

Em seguida, ·disse ainda .S . Ex.: 
"A actual situação política de Alagôas só cal! irá com a intervenção 

federal." 
Em Alngôas, a situação era precaria e emocionante, ])elo apparato chinez 

da mobilização que o Governo havia autorizado, de todas as suas tropas 
regulares e irregulares, clB fórma a transformar Maceió •em uma praça de 
guerra e e'Vitar a reunião dos, Senadores constitucionnes. 

UM Sn. DEPUTADO - E é isto a Republica . . . 
O Sn. ALFHEDO DE i\IAYA - Chegados os factos a e.ssa situação ele osteri-

sivo arbítrio e absorvente domínio clispotico -elo Poder Executivo, como si 
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Alagôas fo sse uma região apartada do Brazi.l, sem nexo nct Federação; como 
si aquella s-ociedade, aquella t erra, aqueUe povo se houvessem transmu-
dado em um ajuntamento asiatic(), em uma dessas populações elo Pamir ou 
elo ·Caucaso, remanescentes ele raças fragmentadas ou extinctas, sem espírito 
ele patria, nem sentimento ele nacionaliél<~cle, sem liga ethnica clcf.inicla, nem 
uniclacle social regulam~ntacla; chegados os factos a es·sa situação ele des-
ordem cons.titucional ·e de &narchia politica, ·os Senador·es cujos mandatos 
não haviam expirado, reconeram, em numero de nove, aos meios legacs de 
resistcncia serena e pacifica wntra a~ ameaças de compressão barbara 
postas. ·em pratica na Capital do Estado. Bateram ás }J.or·tas elo Supremo 
Tribunal Federal, impetrando uma ordem de habeas=cm·pus, para que 
·pudessem, no dia '12 ele abril e seguintes, penetrar no eclificio elo Senado 
c ahi, livres das coa.cções elo Governo, exercer suas funcçõcs constitucionaes. 

O Supremo Tribunal Federal, tomando -conhecim0nto do habeas-cotpus 
impc·traclo, eoncedeu-o s.ómente a quatro elos impetrantes, denegando-o aos 
demais, 110rquc não haviam juntado provas que tornassem liquidas as suas 
quaHclades ele Senadores. ·Os exclLticlos, porclm, eram Senadores ele facto c 
ele direito, el e·itos e reconhecidos legalmente, accrescenélo a ciPcumstancia 
ele que um clelles. havia até exercido fu11cções de membro da Mesa. 

O Sn. EusEmo DE ANDHADE - Ha clous annos que ex·erciam funcções 
ele .Senadores. 

O Sn. ALFBEDO DE MAYA - Ha clous annos que haviam sido reconhecidos, 
que C·Xerciam funcções ele .Senadores juntam ente com os demais impetnn-
tcs, constando os s·eus nomes. das actas ê elo expediente do Senado, mandados 
publicar pelo GovernacJ.or no Diario O{ficial do Estado. 

São as seguintes as eX}JrCssõcs tcxtuaes ela conclusão elo accórclam, j nl-
gad·o a '10 de abril do anno corrente : 

"Accórclam conceder a ord·cm impetrada aos pacientes Dr. Pedro ela 
Cunha ,carneiro ele Albuquerque, Padre Pedro .Pacifico ele Barros. Bezerra, 
Ismae1 Elpiclio Brandão .e Dr. Orla:nclo Sucupira, para que se possam reunir 
no dia '12 elo corrente mez e nos seguintes, no edifício elo Sen~tclo, em 
Maceió, e ahi exercer, livres de· qualquer coacção ou violencia, suas func-
ções ele Senador es, especialmente a ele apmar as eleiçüe·s para Governador 
e Vice-Governador elo Estado pa.ra o proximo trieúnio, tudo nos termos 
da Constituição elo Estado ·e· elo Regimento Interno elo Senado." 

Apezar, porém, dessa decisão, logo communicada para Alagôas, o 
Sr. Vice-Governador, que havia passado o Governo, invadiu na madrugada _ 
elo dia '12 ele ahri1, acompanhado ele amigos e ele desordeiros, sob o patro-
cínio cl rt força pubHca, o e•clificio elo .Se·nado, dcHe apossando-se manu 
mil'itari. 

Deante cles.ta conducta elo che·fe politico situacionista, os Senaclodes am-
parados pela medida jucliciaria conferida pelo Supremo Tribunal ela iRepu-
blica , reclamaram elo Sr. uulz Seccional a execução do julgado garantidor 
das suas funcções. 
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O Sr. Vice-Governador e s.eus amigos, intim<l!dos, recusaram-se perem-
ptoriamente dcsoccupar o .e:dificio e allegando, o primeiro, que era o Presi-
dente constitucional do Senado ... 

O Sn. EvsEmo DE ANDHADE - Aliás uma mystificação do preceito consti-
tucional do Es.tado. 

O Sn. ALFHEDO DE MAYA - Compete, pela Constituição Alagôana, ao 
Vice-'Governador, presidir as sessões do S.e•nado depois de installado o 
Congre~so. 

Qner, porém, deante dos preceitos e das normas reguladoras do pro-
cess.o eleitoral, que·r em face do Regimento Interno do .Senado, o reconhe-
cimento dos Senadores e·staduaes ·é procedidn sob a presidencia da Mesa 
eleita daquell a corporação legislativa, como i-de'nticamente se dá no Senado 
Federal. 

O Vice-Gover,nador do iEstado preside apenas as sessões. depois de 
insta.lilado o Congresso. (Apoiados.) A propria sessão da installação do 
Gongresso é presidida pelo Vice-Presidente do !Senado. 

Hcatemos, porém, o fio da exposição. Arrogando-se, .ex-propria auto·l'i-
Late, á :i:mtidade rle Presidente c nstitucional do Sena.do, o Sr. Fernandes 
Lima, ás doze horas daquelle dia, assumiu a cadeira da presidencia e c,ome-
çou, com um só S·enador l egal, a constituir a duplicata de Senado que deu 
origem á ·actual anarchia reinante no meu Esbwdo. 

Vou tran :;pôr para o meu dismrrso, Sr. Presidente, a explicação que o 
Dr. Fernandes Lima deu elo seu pr·oprio punho a este acto que chegou até 
a crear, nesta H:e'publica dotada de um a:pparelho de Governo tão per·feito, 
a actual situação de facto que traz perturbada a viela política de Alagôas. 

Diz o Sr. Fernandes Uma, no Correio da. Manhã de 23 de maio pas-
sado: 

"No 1)eriodo constitucional para a reunião do Congresso Estadual, trcs 
dias anles do fixado para a s.ua insta.Uaç.ão ("12 d-e abril .do anno corrente), 
e.onforme prc·oeHú a o Regimento Interno do IScnado, o Presidente deste, que 
é o Vice-Governador do Estado, pel art. 4.:3 da Constituiç&o, a qual não 
-estabelece as sessões que el1e tem de pre:sidir, o 'Senador Serapião ·de Allm-

- qu erque, e quatro 8enadotes dos c'i11co eleitos e unicos diplomados em '19'12, 
Tetmidos nn edifício do Senado, procederam á ve1·i('icação dos poder es desses 
quat1·o Senadm'f'S , invocando subsidiariamente o Regimento ela Camam dos 
Deputados, por não existir mais o numero legal do Senadores. exigido p elo 
Hegimcnto Intern o do Senado." 

UM Sn. DEPUTADO - Rcconhe·cimento de Sc·nadores fe ito de accôrdo com 
.fJ Hcgimento da Camara dos Deputados, por não haver numero? 

O Sn. ALHEDO DE NIAYA - Li o que escreveu o Sr. Dr. Fernandes Lima 
·c aqui está, para que s~ não possa duvidar ela sua a:Üirmaçã·o, (mostrando) 
<l numero do Diario Officinl qtte traz a acta desse reconhecimento. 

Emquanto esses facrn~ ~.e passavam, os :Senadore·s amparados pe[o 
Jwbeas-corpus faziam prolestns legaes perante o Juiz Seceional ·e pediam 
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a essa autoridade a execução da medida judlciaria protectora das · suas 
funcções. 

O jillz deu inicio ao cumprimento do habeas-c_orpus, tendo a Capital do 
Maceió ·fica-do para logo em completo estado de guerra, em virtude da 
.reacç&o op.posta pelos s.ituacionistas amparados na forca do Governo Esta-
dual. 

Vendo, p·orém, desrespeitada a sua autoriclacle, S. Ex. commmücott 
o facto ao Presidente elo Supremo Tribunal Federal e ao Sr. Ministro do 
Interior, sendo logo expedidas as ordens nece•ssarias, por parte do Governü 
da Hepublica, para quo seguisse, do Recife, um contingente do Exercito, 
ás orde·ns do Juiz Seccional ela execução do habeas-corpus. Estava· assim 
caracterizmda a intervenção federal em Alagôas, na ·fórma do n. 4, do art. 6~ 
da Gonstituição, para a execuçã-o de uma sentença judiciaria. 

Querendo, porém, amEmisar o rigor da medida, aliás opportlma -<Y no-
cessaria, o Exmo. Sr. Presidente da Repuhlica, ainda procurou, nesta con-
junctura, nortear para um caminho largo o Governador que se des-viara elo 
seu destino, passando-lhe o seguinte teiegramma: 

"!Coronel Clocloalclo ela Fonseca, Governador Es.t·aclo. Maceió. - Recebi 
te-legramma ele V. Ex. Meu Governo cumpriu seu dever pondo força federal 
di·sposição juiz dessa Secção, para execução habrxl'S-corpus concedido p-e~o 

Supremo Tribunal Federal. Os altos interesses das Alagôas e elo paiz .acon-
selham e r-e clamam que os amigos ele V. Ex. permittam s·em menor cm])ac 
raço entrada Senado -quatro Senadores ga,ranticlos habeas-C01'ptts, afim de 
que elle·s exeroam as ·suas funcções em completa liberdade . .Saudaoõe:s -
"\-Vencesláo Braz. " 

Nenhum effeito, porém, teve este despacho do Sr. Presidente da Rcvu-
blica e -só depois que o commandante da força fedenvl, alli chegando, se 
pr·e•parou para executar, com a acção militar, a sentença referi-da, foi o 
edWci-o do Senado abandonado pelos invasores, ten do nelle entrada os 
Senadores legaes para o exercício das suas attribuições l e:gislativas, expres-
samente declarado no accórdam elo Supremo Trthunal Fe·cleral. 

Dahi resultou a seguinte situação: de tlm lado, o Senado legal, garan-
tido, em suas funcções e em sua s·éde., por uma sentença jucliciaria, exe-
cutada por força ela iifltervenção do Governo FedeTal no Estado, tendo o 
mesmo S·ena.clo exercido a funcção declarada no a.ccórdam de apurar as 
-eleioões ele Governador e Vice-Governador do .E-stado, para o perioclo con-
stitucional· cl·e 1915 a 19~18, de accôrdo som a Constituição e o Regimento 
Interno; do outro lado, uma duplicata inoperante desse S-enado, uma crea-
oão ex-druxula, sem assento em principio algum de l ei, sem pre,cedentes 
legislativos, sem historia, sem archivo, sem s·ecrctaria, sem séde, tendo, 
porém, reconhecid-o Governador a um cidadão prestigiado pelo então Gover-
nador elo Estado. E como esta duplicata ele poder se. achava em communi-
c-aoão -ofücial com este Governador, e naturalmente haviam de dar a posO'-C 
do Go'Verno áqueHe cidadão, o .Senado lergal, antes ela data da succes·são 
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governamental, pediu a intervenção do Governo da Republica para manter 
a fórma fed·erativa '110 Estado, garantindo o ex-ercício ao Gov·ernador legal-
mente ·eleito e reconhecido pelo poder competente, ·pode:t· então mantido, 
como referi, em suas funcções e em ·sua séde, por uma sentença do Su-
premo TrilJw1al, para ~uja execução, ainda não finda, o Executivo Federal 
estava concorrendo com o element<J material da força armada. 

E' claro que ao Poder Executivo da União, que tem o direito de policia 
do regimen, o direito de inspecção c de tutclla decorrentes da propria inclole 
do systema, -assistia a faculdade de garantir o exercício elo Gov•ernaclor 
reconhecido por este Senado, porque, em sã consciencia, não se comprcr-
hende que um poder seja garantido em suas funcções e não sejam os acto 
emanados daquelle poder, em virtude des a ftmcções. 

Attendcnclo, naturalm~nte, ao actua.l momento ·d·e apertadas. angustias 
para a Nação e á delicadeza ela situação que se formara em Alagôas, o 
Sr. President-e da Republica af.f.e:ctou o caso ao Congresso, tendo si·do a 
Mensagem que S. Ex. dirigiu a esta Camara encaminhada para a Commissão 
de Constituição e Justiça e nesta Commissão dis.trilmida ao Sr. Deputado 
Mello Franco, dependendo ·do provado saber, da competencia ... . 

0 Sn. EUSEBJO DE ANOHAOE - lndiscutivcl. . . 
O Sn. ALFHEDO DE l\IAYA - . .. indiscutivel, do bem formado espirilu 

jurídico do meu iJlustrc collega Sr. i\fello Franco .. . 
O Sn. 1IELLo FnANCo - Obrigad·o a V. Ex. 
O ::ln. ALFREDO oE 1IAYA ... . .. a indicação da solução constitucional 

desse caso. 
Foi, Sr. President-e, o edifício que serve de séde eí:quene Senado, antes 

que o Juiz Federal désse por finda a execução do habeas-co?'ptt.s, que o 
Sr. Baptista Acci·oly, a pretexto de policiamento, mandou occupar por sua 
guarda pretoriana, impmiando esse seu acto, a que o Sr. Costa Rego chama 
-de policia preventiva, em uma completa deposição do Senado de Alagôas, 
ainda garantido por uma sentença do Supremo Tribunal Federal. 

Dca.nte d·e factos como este, é claro que a vida interna de Alagôas 
soffre com as indecisões, as incertezas e as agruras. do actual momento que 
a -opprime. Precisamos normalizar o curso da sua vida él!dministrativa, 
ewnomica -c financeira, firmando a harmonia elos seus poderes, consoli-
dando a estaJJilidade das suas indu trias c restabelecendo a confiança dos 
contribuintes na autoridade legal do Governo. 

O meu il'lu&tre companheiro de representação, elastecendo o pensamento 
do meu. discurs.o, concitou-me a aguardar, -emmudccido, a solução que o 
Congresso va-e dar á situação do Governo de facto do Sr. Baptista Accioly, 
porque a política do nosso Estado, diz S. Ex., apezar dos abs.ur-dos que 
tenho denunciado, nunca esteve tão proxima do apaziguamento. Esta é a 
parte sympathica do seu discurso. 

Reçuma elo es·pirito que anima as palavras d·o illustre repr-e·s·enta'llte do 
partido situaci()lnista ·de Alagôas a certeza de que naquelle Estado as. cor-
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rentes politicas mais oppostas, convergem, afinal, paya um accôrdo : ambas 
quer()m a intervenção federal, para que aque1la unidade po1itica s,eja rein-
tegrada na Federação . 

. compete agora ao Congresso satisfazer-nos e a Camara iniciar esta obra 
de r e-construcção politica. 

E ha para is.so fundado motivo; 
A Federação Braziieira, todos nós sabemos, não ·existe apenas nos textos 

escriptós 'do ·seu 'estatuto basiCO; não é, não pó de ser uma simples Cl"eação 
aritificial sem fixid·ez, sem homogeneidade, nem efficiencia. Ella existe 
como 'fórma dynamica d·e organização politica, affima-se pelo exercicio dos 
direitos e poderes que a Constituição enuncia, effectiva-se pela applicação 
hone:sta, ,consciente e opportuna dos preceitos -de Governo que regem sua 
LÍnidade indissoluvel e mantem~se sobretudo pelo respeüo e garantia das 
funcções e elos actos ele cada poder constituido dos Es~ados ou da União. 
(Mu.ito l>ern .) Entendida a Federação sob os aspectos deste sys,tema consti-
tuido pela co-existencia, pela cormexão de poderes estaduaes autonomos, 
subordinados a um poder federal soberano, realizando, segundo preceitos 
e normas uniformes e equivalentes,, a figura dos cir·culos concentricos, ma·n-
tidos peia harmonia resultante da força centripeta dos. Es:taclos ·e: da força 
centrifuga da União, é claro, é indubitavel que q11alquer commoção produ-
zida em uma das unidades federadas provoque uma repercussão perturba-
dora na estructura do todo ü federativo, interessando as re·gras funda:men-
ta.es do regimern e dando logar a reacção int.ervencionis,ta, tuitiva ou repres-
siva, para r es,tabelecer a ordem perturbada ou restaurar o principio 
fals eado. 

Analysando as l eis que regem a ordem desse ·systema, diz Rossi : 
"l'ntervindo, o Poder Federal tem um duplo fim. 
E' o Governo Estadual atacado, abatido por uma facção? A Nação pro-

tege o Governo. 
E ' o Estado .conculcado, usurpa.da a sua suberania pelo seu Governo? 

A Nação protege o Estado." 
E ' -esta, Sr. Presidente, a situação que o Congresso precisa solucionar 

em Alagôas para chegarmos á paz que vislumbrei nos acenos elo discurso 
do illustrer Deputaüo alagôano. -

Eu tamhem quero a paz, como S. Ex., mas depois de restabelecicla a. 
ordem. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Perfeitamente. 
O .Sn. ALFREDo DE ,iVfAYA - Não quero a paz deshonesta, superfi.cial ·e 

humHhante (apoiados) dos vencidos que se subli1ettem, (mu.ito bem ) a paz 
das reconvenções insinc·eras que degradam as energias moraes d-os partidos 

·c dos individuo!' . . . 
'Ü SR. Eusmno DE . ANDRADE - Perfeitamente. 
O SR. ALFREDO DE iVIAYA -- . .. a magnant_ma paz ele Cesar, protectora 

dos direitos de vida concedidos aos inimjgos escravisados. (Apoi'(ldos. ) O que 
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cu quero, para ü meu Estado, é o resta:belecimento da fórma republicana 
alli alterada, é a conjuração da anarchia que o avassala e, depois, a, paz 
fundada no direito, a paz moral da socie'dade, emanada da ordem jurídica 
(apoiado· ) , a paz dos meu patrícios unidos pelos affectos de raça, pelo 
·Sentimento commum da lei, pela solidariedade na realização de um grande 
e nobre fim social, inspirado na con ciencia colleotiva das liberdades c dos 
direitos civis e políticos dos cidadãos . .. 

UM SR. DEPUTAuo - A paz d-os fortes. 
O SR. ALFnEno DE ·.\I.IYA - .. . a paz dos hom ns livrc:o, que ha de vü 

com a restauração da fórma rcpu·blicana em Alagôas, nos termos pedidüs 
p'éio Sr. Presidente da Repll'blica. em sua Mensagem dirigida ao 'Congresso 
a LO de junho elo anno corrente .. (Muito bem; muito bem. O orador é cwn-
pl'imentado. ) 

SE S,\0 DE 28 DE DEZK\IBRO 

Aulori;;a o G OVI'/' 110 a intervir 110 Estado ele Alngôas; com voto vencida 
do Sr. Prudente de Mm·aes, e voto em. separado do 81·. Caldas Lins 

Em :\f.en. agem el e i O de j w1lto do corrente anno, o ~ r·. Presidente da 
Rcpublica submctteu ao conhecim(}nto ·do Congresso Nacional o telcgramma 
em que os r:<. Dr. Orlandü Sucupira, Padre Pedro Pacifico de Banas 
Bczcna c Ismael Elpi·dio Brandão, allcgando a qualidade ele Vice-Presi-
dente, I• e 2• ccreta11ios, re pectivamcntc, do enado do E 'lado de AJagôas, 
requi:; itaram a int ervenção federal no dito Estado, para o fim de ser diri-
mida a questão da legitimidade do Governo daquella lll1iclade ela Federação, 
no triennio constitucional iniciado a ·15 de junho dcst armo. 

Ante!> ele iniciar o estudo da qucstfto, soh o ponto do vista jurídico c 
constituciona:l, (\fi seus differentes aspootos, toma-s-e imprescindível a 
exposição dos factos ou o historico ele todo esse excepcional ca~o político, 
com a narração fi(}] de todos os acontecimentos que oe foram succedoodo 
de.scle HJL3, até o moment<J do mencionado pedido de intervenção feito ao 
Poder Executivo Federal e por este transmitticlo, consoante a melhor exe-
gese do texto e espírito el a nossa Constituição, ao C-ongresso ~acionai. 

O Poder Legi~lativo elo Estado de Alagôas é composto de dous. ramos, 
na fórma d-o art. 5• da Con tittúção do Estado: Senado c CamaTa dos Dopu-
tados. 

O Senado compõe-se de quinze membros, com mandato por &eis annos, 
e renova-se biennalmcnt.c, na. razão do te.rço. Para o recO'Ilheciment-o de 

Parecer 
da Commissão d 

Constituição 
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seus membros, que ·é fei~o pelo proprio Senado, exige-se a pres.ença, pelo 
menos, de seis Se'!1adores, dentre os que não tiverem terminado o mandato; 
nos demais casos, porém, delibera sempre com maioria de seus membros, 
i!-to é, metade e mais. um. 

Entre as attribuições privativa·s outorgadas ao Senado, estú a de apurar 
as ·eleições ele üove:rnador e Viúe-Governaclor elo Estado, reconhccei·-lhcs os 
poderes e dar-lhes posse. 

Eis o que dispõem a respectiva Cons.tituição do Estado e o Regimento 
Intcn1o elo Senado. 

Assentadas estas preliminares, necessa:rias ao ·exame da questão afl'ecta 
ao nosso conhecimento, examinemos agora si o Senado de Alagôas s,e 
achava regularmente constituído, em face dos dispositivos constituciona.es, 
de fórma ·que pu·clesse exercer validamente as suas funcções privativas, 
entre as quaes .sobreleva, como af.firmamos a ele apurar as eleições ele 
Gov•ernaclor e Vi.ce-Governaclor elo Esi;aelo. 

A primeira clHficuicl aclc que se nos deparou, nesse exame, foi qne, em 
vez ele um, existem ac tualmente, isto é, na época em que fôra requisitada 
a intervenção federal, clous .Senaelos em Alagôas, cujos membros pertencem 
exclusivamente a cada um elos dons particl•os, que disputam a posse elo 
poder no referi elo Es-taclo .. E, assim, teremos ele exwn11inar a compo'Sição de 
cacla um •clelles, para o fim ele verifi.car qual 1clos clous se ·constituiliu regu-
larmente, ü ll si ambos :não estão em co.ndiçõ·es ele exercer as suas funeções 
pTiva.livas. 

O ScnacJ.o filiado ao P. H. C. ele Alagôas compõe-se, presentemente, 
de quatro Senadores eleitos em '1910 e reconhecidos em 19H; ele <Jinr;o 
Senadores .eleito<> e·m '1 9'12 e reconhecidos em 30 de o·u~ubro ele 19i1•3 ; .e, 
finalmente, ele cinco Senadores eleitos. ' em 1 de novembro de 1014 e reco-
nheciclüs e empossados ·Cill1 data de 20 ele abril elo corrente anno. 

Sobre a legitimiclacle dos poderes elos membros desse Senado, apenas 
nãõ lJaclece cluvl.cla wlguma o mand ato elos quatro Senadores reconhecidos 
·C empos·saelos em t9H , antes ele p:assm o Estwclo .pe;las agitações po.JW·cas 
qne tão funelamrmte j)erturharam todos os orgãos elos seus poderes consti-
tncionaes. 

O mesmo, porém, não aoontece com referencia aos Senadores eleitos 
em 1'9'12 e reconhecidos em 30 ele outubro ele 1913. · 

Ess.c reconhecimento, com o ser taxado ele clandes-tino, ainda se fizera 
l'üra elo pcrioclo destinado ás sessões Ol'{linarias elo Poder Legislativo elo 
Estado, o qual eleve funccionar, em sessão orclinaria, dentro do período 
que vae ele 15 ele abril a '1 5 ele junho, ele cacla anno, isto é, o espaoo ele clous 
mezes. 

O "accórclam n. 3. 760, ele 10. _ele abril elo corrente anno, proferido pelo 
;;;Ltpremo Tribuna1 Federal no habea.s-cm·pus requeri·clo .po.r nove .Senadores 
Estaduacs, veiu abalar ainda mais a legitimidade elos poderes elos cinco 
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Senadores reconhecidos .em 30 de outubro de 1913, pmque taes Senadores, 
.diz o accórdam, "não tinham sua situação l egal immune de duvida". 

Contesta·da >G impu@nada a legitimidade dos cinco Senadores reconhe-
ôidos a 3ü de outubro de 1913, fóra do _period·o das •sessões ()rdinari:as ·do 
Congresso do Estado e sem que se fizess·e a pubHcação pela imprensa das 
actas .das sessões preparatorias que precederam o reconhecimento, segue-se 
<!UC l egalmente tambem não podiam ser reconhecidos em data de 20 de 
abril de 1915, oQS cinco Senadores eleitos em 1 de nov.embro de 1914, mesmo 
que •se nã,o leve em coJl•ta o .adiameJJ.to dcssflis •e•leições, ex-v·i do decreto 
11. 130, de 28 de s.etembro de HH4, para dia differente·. 

Do exposto, co'llclue-se natural e logicamente que o Senado existente, 
actualmente, em Aiagôas e filiado ao P. R. C., nt1o se acha regularmente 
constituído, accrescendo ainda que, não tendo elle seis membros I.e·gitimos, 
11eilo menos, para -r·econhecimento dos novos eleitos, jámais püdel'á ·se 
constituir ilegalmente daJqui em de:ante. 

E, as.s im, não poderá tambem exercer, legalmente, as suas attribuições 
privativas, ·B'Ilire as quaes uma se entende, dire:etamente, com a legitima 
constituição do Püder Executivo do Estad·o, pois ao Senado ca.be a fw1cção 
de apurar as eleições ele -Gov.emador e Vice-Governador. 

O segundo Senado existente no Estado de Alag·ôas, que é filiado ao 
P. H. D., entã;o situacionist~ não se .a;C;ha constituído em melhores condições 
do que •aq uelle cuja compo·súçiío virmos de •analysar. Ao ·Contrario, podoemos 
até affirrnar que a sua constituição contém vícios e defeitos quioá de mai.ar 
re1evamcia do que .o lHimeiro. 

E, sl\não, vejamos. 
Compõe-se o segundo Senado de um unico Senador, dentre -os qu·e 

foram reconhecidos em 19'11 , cujo mandato, portanto, é legitimo e · não 
padece duvida ele ·especie alguma. 

Em data de '12 ele abril elo oorrente anno, reunido esse Senador, no 
üdificio do Senado, elo crua.l se apossaram pela for~.a, sob a presiclencia 
<lo Vice-Governador do Estado, que é quem preside, na í'órma do preceito 
•co nstituc~ona'l, o Senado, depois ele constituído, procedeu-se ao reconheci-
mento dos cinco Senadores e.Jeitos .em 19'14:, mas não a 1 de novembro, 
applicanclo-s.c para esse fim, em vez elo Regimento do Senado, o da Camara 
dos Deputados, como reconhece-ram tamhem, pelo mesmo processo e na 
mesma occasião, quatro oeanclidatos dentre os que disputaram as eleições 
dl' Senadores, em 1912 e que não fo ram r e·conheciclos pelo primeiro Senado. 

Do e·xposto, vê-se que ·o se·gundo Senado, ou m elhor, o Senado filiado 
ao P. 'IL D. c situacionis.ta, fi .cou, ainda assim, apenas constituído de dez 
membros, ·a saber : um Se.nador eleito em J9'iü e reconhecido em 1911; 
IJU·atl'o eleitos em 1912 ·e reconhecidos em 1Gt5, e, finalmente cinco · eleitos 
em J-9H e re1cünhe·cidos tambem em 1915, sob a presictencJa do Vice-Gover-
nador do Estado. 
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O primeiro Senado, convém assignalar, tem funccionado no t•dificio 
proprio, do qu:al está de posse, por .força do habeas-cor1Jus n. 3. 700., e o 
segundo no ·edificio da Intendencia Municipal. 

Es.tabelecida e constatada pela fórma drscripta, nas linhas anterioreB, 
a dua'lidade de Senado, era inevitavel que surgisse, como consequencia na-
tural, a dualidade de reconhecimento de Governadores e Vice-:Governa-
dores, para o período presidencial iniciado a 15 de junho do conente anno, 
mesmo porque outro não era o ohjectivo IJrincipal da.quella dua.lidade de 
Senado, adrede preparada pelos partidos em luta. 

E' ssim, que o primeiro Senado, dep-ois de armrar as resp-ectivas elei-
ções, reconheceu e proclamou, como Governador e Vice-Governador do 
Estla.dG, para 'O pe~·iodo que vae de 15 de junho de Hl15 a '15 de junho de 
1918, os Sl'S. Drs. Antonio Guedes Nogueira .e P,c.dro da Cunha Carneiro 
.(!e A.!buquel'que, iss'O em data de 2:3 de cobril do corrente a.n:no. 

Por sua vez o segund.o Senado, em data ele 12 de abril, tambem do 
conente anno, depois de haver occupaclo pe1a força o cüificio elo Senado, 
reuniu -se e reconheceu, apurando as mesmas ·eleições, como Go vernaclor 
e Vice-.Go•vernaclor, para o m e·smo triennio acima mencionado, os Srs .. João 
Baptista Acinly Junior e GoroneJ. Francisco Bocha Cavalcanti. 

Isto posto, devemos ainda accrescentar, afim ele que a narração do& 
factos se torne a mais fiel quanto possivel, que o Porler Legislativo do 
Estado ele Alagôas não funccionou nos annos de 1913 e 1914, facto este 
que ainda mais veiu perturbar a viela institucional elo Estado. Ap·ima.s os 
dous Senacl·os conseguiram, cada um por sua vez, se constituir e exerceram, 
de facto, algumas das attribuições privativas, que são outorgadas a esse 
ramo do Poder Legislativo. 

Isto feito, passemos agora a examinar o estad-o em CJLlC se a-cha a 
organillação elos municípios elo E~.taclo, visto como é ndles que repousa 
a base do regimen instituiclo pela nossa Gonstituiçã.o. 

De antemão podemos assegurar que a situação clelles é inteiramente 
Jamentavel, r.einanclo, por toda a parte, a desordem no funccionamento elos 
poderes locaes. 

A 7 ·de outuJn'o ele 'Hfl4, devia-se r·ealizar, na Jómna ll'a lr;i eleitoral 
estaclll'al, a elcdção paTa os governos municipaes: - intendentes, v.ice-Jntm1-
conselheiros e juize.s clistrictaes. 

Aconteceu, porém, que nove rlias antes cl·essa eleição, julgando-se para 
isso competente, o Governador expediu o decreto n. 730, de 28 de setembro 
ele -19'14, e acli·ou a eieição muni·cipal, que devia eUectuar-sc a 7 ele outubro, 
como adiou tambem a eleição ele Deputados e Senadores ·estacluaes. 

Com es.se acto governamental conformou-se o partido situaciüni-sta, que 
por esse motivo absteve-se de ·conwrrer aos referidos pleitos, nos rlias 
marcados por lei, e r·calizaram as eleiçõ·es nos dias determinados pelo ele-
ereto n . 730 citado. O mesmo procedim ento, porém, não fôra acloptailo pelo 
partido opposicionista. 
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Os interessadüs protestaram judicia'lmente e impdraram ordem rJe 
habeas-corpus á Justiça Federal, para organizar as me:sas eleitoraes nos 
dios marcados por lei e proC;eder ás eleições, que tinham sido adiadas. 

Concedida a ordem, que fôra confirmada pelo Supr.emo Tribunal Fr-
deral com o accórdarn n. 3. 362, de 31 de outubro de 'i 9'14, os. oppo·sicio-
nistas realizaram as. eleições, no dia 7 de outubro, em todos os mumc1pw ;;, 
excepto o da Capital, para a renovação dos podcr(·s locaes e tambcm, a 
1 de novembro, a de Deputad-os e s:enaclorcs estaduaes. 

A consequcncia dessa duplicata de eleições, em dias diHerentr~s., não 
se fez es,perar, porquanto, a 7 d·e janeiro do corrente anno, se empossaram, 
em .cada um dos municipios do Estado , excepto o da Capital, como dissé-
rnos: - clous intendentes, dous vice-intendentes, duas turmas ele conse-
lheiros e juizes districtaes, isto é, a duplicidade geral dos pod·e·r'es muni-
c!paes. 

E' e.ssa a situação em que se encontram, naque'lla unidade ela l~'.f;clera

(~ão BraziJeira, os poderes locaes, situação em nada superior, portanto, a 
que vimos ele a•ssignalar, com I'elação os Poderes. Executivo e Legislativo 
do Estado. 

Resumindo-se o·s factos que ficaram expostos, vümos que, em A:lagôas 
havia, na época ·em que fôra requisitad·a a intervenção federal, o s'eguinte: 

-1°, dualidade de Governadores e Vke-Governadores. r.cconhecidos c 
proclamados, como legitimamente ,eleitos, para o perioclo presidencial, que 
vae de 15 de junho ele t915 a 15 de junho de 1918; 

zo, clualiclad e .ele Senado ·e ele eleições para renovação da C amara elos 
Deputado,s, ele cujo reconhecilpen:to não temos conhecimento pelos do-
cumentos juntos; 

3°, dualidade de intenclcnte·s, conselhos munlcipaes e juizes districtaes, 
em todos. os municipos elo Estado, ex-cepto o ela ·Capital. 

Portanto, a situação em que se encontra o Estado ele Alagôas é clan-
m ente excepcional entre os diversos. casos de int-ervenção, até en_tão conhe-
cidos, na historia elo nosso rcgimen republicano. E' a duplicidade em todo 
o organismo institucional elo Estado, desde a composição dos orgãos dos 
governos municipaes, até a, supr·ema au,toriclade elo Pocl'er Executivo Esta-
dual, pertul'banclo por .completo a vida normal e eonstituciünl dessa uni-
dade da Federação. 

A succinta e simples narrativa dos factos, que acima mencionámos, d·e-
monstra, á sacieda.de, que a anarchi-a o a desordem lavram em todo o orga-
nismo do Estado de Alagôa.s, no qual, ousamo·s affirmar, já não existe um 
só dos poderes eonstitucionaes, cuja constituição nãü eleva ser posta em 
duvida. 

Para ·se· corrigir ·essa situação anomalct e excopciO'J1al, para se restabe-
lecer a ordem constitucional e garantir-s·e a l'egitima - :Constituição e o 
regular funccionamento elos poderes institucionaes elo Estado outro remedio 
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11ão ha sinão o da interv-enção federal, facultada nos t ermos do § 3", dõ 
a rt. G• da Constit11ição. 

Sem: essa salutar providencia, para o caso ora suhmetticlo ao conheci-
mento do Congresso Nacional, jámais poderão se constituir, ele ora avante, 
de modo legal e l egitimo, os poderes do Estado. 

O S·ena clô, p or exemplo, que é um dos ramos do Poder Legislativo, dis-
pondo apenas, presentemente, doe tr.e·s ou quatro Senadores l egitimamente 
reconhecidos, não pod·crá mais se constituir legalmente, porque, na fórma do 
seu Regimento Interno, o reconhecimento dos Senadores novamente eleitos 
depende da pre.sença de seis membros, no exercício do mandato. 

Ora, não havenclo Senado legitimamente constituído, tamhem não po-
dení. h av·er Poder Executivo legitimamente organizado, porque compete ao 
~cnado a attribui ção de reconhecer os pod·ercs de Governador e Vice-Gover-
naLlor c clar-llws lJOssc. 

Scgu·e-sc, portanto, que a in terv•enção federal no Estado de Alagôas 
é lllrl aclo incü:;pcmavcl, imprescincl ivcl, sem o qual não e conseguirá r es-
ta belecer a ordem naquclla unidade da Federação Brazileira. 

E' pa1·a casos como este e outros semelhantes, nos qLtaes estão em jogo 
a Constituir; iio ·c a legitimidade elos poderes constitucionacs elos Estado~ , 

que a Const itwc:ão Federal, no art. fi•, § 3", deu a:o Governo Federal a 
fa.culclaclc ele intervi r "para restabelecer a ordem c a tramruilü daclc nos 
E;;t.aclos, á requiRição dos respectivos Governos". 

Releva notar que a o1·dem de que falia a disposição eonstitucional 
cilada não é pura e simple. mente a material, mas, tambcm, a ordem con-
slilucional, ou legal. 

Por ,·er cm claras c explicitas a resp-eito desse ponto, transcrevo aqw 
a.s palavrRs do nosso distincto companheiro e abalizado jurista, -o ·Sr. Mello 
Franco, proferidas em sessão de 23 ele setembro de H.llO, quando se discutiu 
enti'lo o caso de intervenção no EsLado d-o Rio ele Jan eiro . N·essa occasião, 
Llissc o illustre mprcscntantc do E. la elo .ele Minas : - "Nem sempre a j}eior 
das ele ·ordens é a que se manifesta nas. arruaças, nos motins da. praça 
publica, no· conflictos populares, nas pertmbações, emfim, da ordem mate-
rial, as quacs são, ás mais das vezes, repTimida" e suffocaclas pe1a. policia, 
se m maior Ps cUfJ'i culdaclcs ·C perigos. A 11 ci-or Jórma de lJerturhação, é a 
da ordem constituci-onal , ou legal, a viciação e subversão da ord-em jurídica, 
a qnal nem srm]n·e é acompanhada ele desorclens materiacs. Essa fórm a 
é a que lJóde, sob a app.ar m1cia de llll1 Gov-erno r cpre cntativo e rlemo-
cral ico, occultar a tyrannia mais sombria, mais requintada c feroz." 

O proprio Estado de Aolagôas, de que n<Js occupamos, poderá ser dado, 
como -exemplo, IJara corroborar o que vi mos ele affi rmar. Ncllc, si bem 
que ma:s apparentc do que r eal, existem a ordem e a tranquillicladc m ate-
riacs,, {JUanclo é certo que a ordem c a tranquilliclade consütucionaes cles-
apparcccram por completo claquella unidade ela Federação. 
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Foi muito de industria que enquadramos no § 3° c1o art. 6° rla Consti-
tu·ição, a faculdade de intervir no Estado de Alagôas; porquanto só dev-emos 
a,dmittil' a intervenção federa1, em negocio'S peculi-ares dos Estados, em 
casos como o ele Alagôas, mediante requisição dos res.pectivos Governos , 
ao passo que o mesmo não acontece .com relação a tres outras hypotheses 
de intervenção estabelecidas p·elo art. 6°, nas quaes o Governo Federal 
intervém ex-motu proprio e, oonsequentemente, não devem ter applicação 
nu cas•o concreto. 

Portanto, sob o ponto elo vistct constitucional e j urldico, não ha ne-
nhuma objccção séria, que possa lançar duvida sobr·e a legitimidade da 
interve,nção Jederal em Alagôa:s, com fundamento no § 3° do art. 6° da 
Constituição da Republica. 

A pr.opl'ia rcqui·sição feita }Jeht Mesa de um dos Senados, como ramo 
qne é do Poder Legislativo, é mais que sufficiente, em face do clis.positi\'O 
constitucional, para se haver como preenchida a condição de ser · a inter-
venção I'equisitacla pelos "r0spectivos Go·vernos" elos Estados. 

Semelhante requisição não é e nem poderia ser attrilmição privativa 
dos Governadores, mas, sim, dos "respectivos Governos", como diz o texto 
constitucional, - locução essa na qual ·estão comprchenelielos todos os 
poderes constltuC'lonnes. Em regra, até na pratica elo regimcn, essa requi-
sição serú sempre elo poder que es.tivcr soffrendo ou fôr ameaçado de 
viol0ncia ou perturbação na sua constituiçã-o ou no seu respectivo funooio-
n amento. 

E' lambem fóra ele duvida que, tratando-se, no caso de que nos occupa-
mos, do restabelecimm1to da ordem constitucionwl no Estad·o de Alagôas, 
cujos poderes insti:tucionacs. não se acham constituídos ele modo le.gal ·C 

kgltimo e nem tão p·ouco funccionam com a r e,gularida.clc exigida nas leis, 
ao Congl'Csso i\'aclonal compete a decretação da intervenção de accôr.do 
com o espil'lto ela nossa Constituição, <Como acertadamente doutrina a Men-
sa gem elo Sr. Presidente ela Republica. 

Quando nada, essa tem sido a cloLrtrina que r eune em torno de si a 
maioria dos nossos mais ·conocltuados com:titucionalistas, cujas opiniões 
excusamo-nos ele citar, por cxiguidade de tempo. 

E, assim, com 0ssas lig•elras explanações, damos por terminada a parte 
r01'crentc ao as11c0to jurídico c oonstitucional da questão submettiela wo 
nosso exame, múo gmclo o clesv~Llor das consi·derações. feitas sobre o assum-
pto, que é aliás da mais alta Telcvancia. 

Concluindo o nosso estudo, depois el e haver examinado todos os. do-
cumentos que acompanhar.am a iVI·ensagem elo Sr. Presidente da Repnblica, 
IJCnsamos que, em vista elo expos.to, c1uer com re·l·ação aos fac>tos, quer sob 
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o p·onto do vista juúdi.co e constitucional do caso affecto ao Congress(} 
Nacional; a Commissão de Constituição e Justiça po·derá offerecer e sub-
metter á -apreciação e voto da Camara o seguinte pro}ecto de lei : 

O Congresso N acionai resolve : 
Art. t.• O Governo Federal intervirá em Alagôas, para r estaurar, na-

. queHe Estado, a ordem constitucional, ora a.Ui subvertida, rcstal~elecendo 

. a legitima organização c o regular funccionam:ento dos lJOderes col13titu-
cionaes e o imperio da respectiva Constituição. 

§ L• Com -esse intll'ito, nomeará ü Presidente da Repubica um inter-
. vcntor de sua confianoa, mas que, notoriamente, pelas suas antcccdencias, 
não tenha relações, proximas ou remotas, de co-rcsponsalJilidade ou -'Sym-
pathia nos acontec imentos daquclla .politica, nem se ache .Jig.ado a n.enhuma 
das parcialida,des que ·entre si contendem pelo Govcmo do Estado. 

§ 2." Ao interv·entor cumlll'irá: 
1 ", m a.nter, em Alagôas, a Constituição daquelle Estado; 
zo, r estaurar a ordem, a tranquillicl:adc c a lega.lidade no Eslado; 
3•, garantir a·os cirladãos, que, porventura, delle se retiraram, o livre 

r egresso ao Estado e o uso da sua liberdade indiviclual; 
4•, r eintegrar , a liher.dade de imprensa, afiançando o seu m aio; l ivre 

exercício a to elas as opiniões; 
5•, mandar proceder, no mais breve termo .pos·sivcl, .segundo o processo 

l egai no Estado, á eleição ele Governador c Vice-Gov·ernaclor, dos membros 
<lo Gongresso Legisla.tivo, ele intendentes c conselheiros municipacs e· de 
juizes ·clistri-ctacs, as~eguranclo, no pleito, ao rleitorado a mais completa 
liberdade ; 

-G•, observar c fa.zer observar l eal c scverameute as :;en~enç. a:; c acto,; 
jucliciarios dos trihunacs do Estado c da Unifto, mandando executar os até 
agora não resp·eitados, e respeitando os. que de futuro adaptarem essas 
autori.claclcs; 

1•, d!>L\:ar plena libcl··dadc ~ts commu nicações telcgraphicas e postaes, 
, evitando c reprimindo os ah usos contra n inviolahiJi.dadc de seu sigiHo; 

s•, instaurar o mais rigoroo;o inqucrito sobre os atten tado::., contra os 
quaes se teem lr·vantado queixas na imprensa e na trilmna, ou que pot· 
qualquer via fidedigna chegar em ao seu conhecimento; 

go, lJromovcr a responsabilidade legal elos culpados noo actos de vin-
lencia ou pre·varicação contra as lei s es.taduaes ou fcderacs; 

10, proceder na fórma dessas leis em tod·os os seus actos; 
H , utilizar-se ela força publica da União ·c requisitar do seu Go'Verno 

as 1n·ovidencias necessarias para o hom exito ela intervençfto aqui prc-
FCri pta; 

'12., relatar, aptmas concluída a sua missão e findo o se u mandato, ao 
Congresso Nacional, a situ-ação em que houver encontrado o :Estado, a;; 
medidas que tivcT adaptado, para a corrigir, e o estado em que o deixar. 

§ 3. 0 As autoridades cstaduaes e fcderaes clarão ohecliench1 c auxill r} 
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ao inferventor, no desempenho das funcções que aqui s.e lhe encarregam, 
em observanci-a do estatuído na Constituição da Repuhlica, art. 6•, § 3•. 

§ 4.• Fica autol'izado o Governo a nomear os aux-iliares que forem 
indi pcnsaveis á missão do interventor, c a lhes estipular os vencimentos. 

Art: 2.• 'Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 20 de dezembro de 1915. - Cunha Maclfai:lo, 

Pre-sidente. - José Gonçalves, Relator. - Gume1'C'il!clO Ribas, pela conclusão. 
- Felisbello Freire, voto pelas conclusões. - Bar!Josa Rod·rigues . - Maxi-
miarw de Figuei1·edo, com r,.stricções. - Arnolpho Azevedo. - Mello 
Jr'ranco. 

Prtulen/e di' Moraes, vencielo . - Não po!>so subscrever, sinão vencido, 
o presente projecto de lei, em que se ordena a intervenção do Governo 
Federal, no Estado de Alagôas, com fundamento no clispositivo do art. 6•, 
n. 3, da Constituição -ele 24 de fevereiro ele '1891 - "para - s·egundo cleter-
lil,ina o· art. 1" elo .dito projecto - restaurar, naquelle Estado, a ordem 
constitucional, ora alli subvertida, restabelecendo a legitima organização 
e o regular funccionamento dos poderes constitucionaes e o imperi·o d·a 

·res-pectiva 'Constituição". 
AquelJ.e dispositivo, expressamente invocado no luminoso parecer, e 

sobre o qual assenta o projecto, permitte a intervenção federal - "para 
restalJeJecer a ordem .e a tranquillidacle nos -Estados, á reé1uisição dos respe-
ctivos Gnvernos' . 

Dous requisitos são, portanto, essenciacs para que possa caber a inter-
venção da União nos negocias p·eculiares dos Eslwdos, na hypothese estabe-
leci-da pelo n. 3, do art. 6•, da Constituição Federal : a) perturbação da 
ord em e da tranquilliclade; b) requisição elos respectivos Governos .. 

Pois hem, desses dous requisitos, nenhum se verificá no chamado caso 
de Alagôas. ~ã.o ha siqner noticia ele perturlmção da ordem e da tral1quD-
lidade, _ no territorio elo Estado, nem é positivo que o seu Govemo hqj a 
requi~.itado a intervenção elo Federal, para restabele·cel-as. 

Entre os documentos que se acham juntos á Mensag.em do Sr. Presi-
dente ela H:e·puhlica, ele tO ele junho do corrente anno, e que, a requerimento 
meu e por mandado da honrada Commissão, foram impressos, para. qu e 
cu os pudesse examinar, nenhum encontrei referente á perturbação ou alte-
ração ela ordem c ela tranquilHcladc, no Estado ele Alagôas. 

O proprio R-elator, ml1hora contestando que a Constituição Federal, no 
seu art. 6•, n. 3, cogite exclus.ivamente da ordem materiaL, reconhece que, 
esta, pelo menos, •existe em Alagôas. 

Eis o trecho do seu parecer sobre esse ponto: 
"Releva notar que a ordem. d·e que falia a di.sposição coristitu-

-cional citada não é pura e simplesmente a material, mas tambem a 
ordem constitucional ou legal. 

Por serem claras c explicitas. a J'espeito desse ponto, transcrevo 
aqui as palavras do nosso clistincto companheiro e abalizado jurista, 

Voto 
:do Sr. 'F>rudente de 

Moraes 
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o Sr. 1\Iello Franco, proferidas em sessão ele 23 ele setembro ele HHO, 
quando se discutiu ·então o caso ele intervenção no Estado do Rio de 
Janeiro. Nessa occas.ião, disse o illustre representante do Es tado de 
Minas: - "Nem sempre a peior das desordens é a que se manifesta 
nas arruaças, nos motins da praça publica, nos conflictos p•opulares, 
nas perturbações, emfim da ordem material, as qua•es são, ás m ais 
das vezes, r epTimidas e suffocadas pela policia, sem maiores difficul-
daodes e perigos. A peor fórma d•e perturbação é a da ordem consÜ-
tu·cional, ou legal, a violação e subversão da ordem juridica, a qual 
nem sempre é a·companhada de .desordens materiaes. Essa JóTma é a 
qll!e ·póde, sob a a.pparencia de um Go verno representativo e clemo-
cratico, occultar a tyrannia mais sombria, mais re•quintacla e fe1;oz." 

O proprio Es.tado de Alagôas, de que nos occupamos, po·cleria se r 
dado, como exemplo, para corroborar o que vimo.s de affirmar. Nelle, 
si hem que mai·s apparente do que real, existem a ordem e a tmn-
qu'ill'idacle mate1·iaes, quando é certo que a ordem e a tranquiollid ad·e 
cqnstitucionaes desappareceram por completo daquena unidade da 
Federação.' 

Como se ve, na valiosa e respeitavel op1mao do illustre Relator, furam 
a onlem e a tmnquilliclaâe constitucionaes qtte âesappareceram da:que:lla 
unidade ela Federação, não se podendo negar, entr-etanto, que, lá existam a 
ordem e a tmnqtâUidade mater'iaes, s·i bem que ma:is a1Jparentes do l]ut: 
r·caes. 

Em que consistem a desordem e a intranquilliclade a que alluuc o nolnc 
Relator, elle o diz, üeiJOis .ele narrar os factos occorridos na terra alagôana. 

"He<> uminclo os factos que ficaram expostos - lê-se no parecer --
vemos que, em Alagôas, havia, na época em que fôra requi sitada a 
intervenção federal, o s.eguinte: 

'i •, dualidade ele Governadores_ e Vice-Governadores reconh ecid.u& 
e proclama.clos, como legitimamente eleitos, para o perloclo presiden-
cial, que vae de 15 de junho de 1í> 'l5 a '15 ele junho ele '1918 ; 

2•, clualiclacle de Senado e ele eleições para .renovação ela Ga rndra 
dos D-eputados, de cujo re·conhecimcnto não temos conhecimento pC'lns 
U.ocumentos juntos; 

3•, clualiclaclc ele iulenclentes, conselhos muni.cipaes e juizes distr i-
ctaes., em todos os municípios do E-stado, exce·pto o ela ·Capibal. 

Portanto, a situação em que s·e encontra o Esta.do ele A.Jagô.as é 
chramente exce-pcional entre os diversos casos de intervenção, até 
então conhecidos na historia elo nosso regimen r epublicano. E' a dupli-
clclaclc em todo o organismo institucional elo Estado, cl es.cle a composição 
elos orp;i'ws dos governos municipaes até a suprema autoridade elo Poder 
Exer.utivo E·stauual , perturbando por completo a viela normal e consti -
túciona1 dessa unidade ela Federação. 
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.'1 succinta e simples narrativa dos factos, que acima mencionámos, 
demonstra, ã saciedade, .que a anarchia e a desordem lavram em todo 
o organismo do Estado de Alagôas, no qual, ousamos affirmar, já nüo 
existe um só elos poderes constitucionaes, cuja constituição não ll eva 
ser posta em duvida." 
Do territnrio ele Alagôas, cons·eguintemente, desapparecermn a ordem 

e a tmnquillidade, segundo pensam o digno Relator e a h onrada Commis;l"w, 
porque ha naquelle Estado : ·dtlalidade ele Governa·dore·s e de Vlce-'Govema-
dores; dualidade de Senado e e eleições para reno,vação da C amara dos 
Deputados ; dualidade de intendentes, de conselhos muni ci-p aes e de ju izcs 
districtaes, em todos os municípios, excepto !lo da Capital ; em fim, h a dtl.il-
lidade de "todo o organismo institucional do Estado". 

Não contesto .essa dualidade, nem que de tal anomalia pLldesse vit· a 
resultar o clesappareci?nento ela 01·clem e ela tranquill·iclacle, em Alagoas .. 
O que eu contesto é .que, e~sa dualidade, embora generalizada, constitua, só 
por si, a desordem e a intr.anquillidade exigidas como requisito para que 
tenha Iog·ar a intcrv.enção federal na hypo·these do art. 6°, n. 3, ela Consli-
tuição. Será, quando muito, uma ameaç.a á ord·em publica, um motivo 
para que se dêem desorcl·ens . Mas, cumpre aclvm·tir, por outro lado, que 
a intervenção f,Jà.eral não é m eio preventivo contra possíveis des.orclens, 
que porventur·a V·enham a resultar da dualidade de G.overno, nos Estados. 

A Constituição só conserite nessa intervenção, para restabele·cer a or-
dem, isto é, quando reinar a desordem, e não, quando aquella estiv·er amea-
çada, ou IJara prevenir esta. 

A não ser, .portanto, que a dualidade ele Governo, só po r s.i, importe 
desordem e intranquillidaclc, como o querem o digno Belator e a honrada 
Commissão, falha o primeiro requisito para que a inte-rvenção se auto rize, 
no citado art. 6°, n. 3, .da Constituição . 

üra, a ordem e a tranquillidade, crne d·evem s·er, pela, União, r estabc-
lccidas nos Estados, na hypothese constitucional rle que se cogita, são, posi-
tivamente, a ordem e a tranquilHdade publicas. materiaes, alteradas ou per- _ 
ttmbaclas por movimentos r cvolucionarios, por sedições ou r ebelliões, poe 
lleposiçõ e.s ele Govm·nos, por disturbios ele todo o genero, por violencias d:c 
qualque-r espc'Cie, emfim, por actos de força, mas nunca a ordem juri·di ca, 
anormalizacla p-elo facto el o Lerem sido eleitos e reconheci.clos clous Govot·-
nadores ou dons congress.os l egislativos. 

Essa é a Iiçüo dos .constitucionali sta s patrios, bem como dos americanos 
e elos argentinos. 

"Não tivesse a União o poder, ou antes, o dever de intervir neste 
caso, para rernov·er perigos e confl'ictos ·interiores, que 1JÕem sem segu-
rança os governos dos Estados e as garantias elos C'icladãos, e o r egimon 
federal s·eria sem vantagem e sem valor ; os Estados facHmentc s.c 
constituiriam presa das facç õos e a tyrannta supplantaria a l ei c o 
direito." ( Commentarios, pag. 25, João Barbalho.) 
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Cooley, nos seus PrincipiiJs Geraes de Di1·áto Constitucional, escr·cveu: 
"Quando surge alguma contenda a r espeito de ·determinado acto, 

que s·e tenha realizado conforme estwbeleceu a Constituição do Estado, 
c ha partes que reclamem em virtude delle e contra elle, ou qu·ando 
as funcçõe·s exe•cutivas c legislativas do Estado, são objecto de contes-
tação, deve suppôr-s.e que dentro do proprio Estado existe uma auto-
ridad-e competente, legitima e eff r'Ctiva, par.a resolver a contenda. Em 
twes casos a ·autoridade federal não te'll1; que intervir, sinão quando 1'egu-
larmente convidada a dar· protrcção contra a violenda.' 
•Gommentando o texto da Constituição Americana, na parte relativa á 

intervenção requisitada, accrescenta ess•e mesmo ·escriptor: 
"Este artigo, conforme delle se tem dito com toda a verdade, 

transforma-s·e em uma immensa acquisição de força e de potencia addi -
donal em favo·r de qualquer Governo Estadua1, s·empl'e que fôr caso 

de "commoção interna, ou insurre.ição, contra a autoridade legal. " 
Di·spenso-me ·de citar outms .constitucionalistas. americanos, pois todos . 

cll es s·e inspiram, no texto do art. 4", ·s.ecção 4•, da Constituição dos Estados 
Uni.dos, c essa não autoriza a intervenção fedeTal mcdi·ante requisição, sinão 
contra as "·commoções int·estinas, ou })erturbações internas violentas " (" do-
mestic vioknce ") . 

Dos autores argentinos não citare·i tambem ·sinão um, porque na IR.epu-
hlica do Prata se dá a mesma cousa que na Norte-Ame.ri.cana: a Gonsti-
tuíção s.ó permitte que o Governo F·ede ral intervenha nos Estados á requi-
sição das autorida:de'S constitui·das, para sustental-·as ou p.ara restaibei-e-
cel-as, "si houverem sido depostas, por sedição". 

"Quando surgem "r·ebelliõe<S ou se-dições." nas Províncias e as 
.autoridades constituídas r equisitam a intervenção, o Poder Federal 
está no estricto dever de concede1-a; etc." - BAHRAQUERO - Const. 
Argentina." 
Não ha, portanto, como confundir a ordem publica material· com a 

crdem juri·dica, nem como disp ensar a perturbação daquella, por movi-
mentos r evolucionarios, por sedições, ou rébelliões, por disturbios. ou vio-
Jenciws, para que s:e legitime a 1ntervenção, na hypothese do art. 6°, u. 3, 
da Constit uição. 

O outro requi s·ito essencial, vimos, é que tal intervenção s·ej a r equisi-
tada p-elo Governo Estadual: "á requisição dos. r e·spectivo·s Governos - diz 
a Constituição. 

Entretanto, na cspecie, ta:mbem esse r-ecitüsito se não verifica. O Go-
verno de Alagôas não requisitou· a intervenção do Governo Fe•deral, para 
res·tahele·cer a ordem publica, no territorio daquelle Estado. 

E' exacto .qu·e figura entre os documentos o telegramma a: que se refe.re 
o parQcer, c que foi dirigido ao Sr . P.resid·ente da R·e.pubHca, pela il\1es.a 
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de . um dos Senados elo Alagôas, como é exacto que a.hi s.e ped·e a inter-
venção federal. 

·Mas, cumpre advertir, em primeiro logar, que a intervenção alü soU-
citada não o foi para o 1'estabclecünenlo da 01·dem e da tmnqtállidade; 
mas, sim como :>e diz no pai'ecer, "pa ra o fim D.e ser dirimida a questão 
do legitimidade do GovernQ daqu~lla unida de da Federação, no t1·i·ennio 
constitucional, iniciado a '15 ·de junho deste anno " ; ou, como se diz, no pro-
vt·io telegramma., J1<Ha " c~l.ab!)loc , • t · a fórma republicana federativa rm 
Alagôas ". A fim llo quo nrnhuma -cl 11 vida stngisse, se accrescentou, no tele-
gramma: "Em vista elo qne vim pe·dir, "aecôrdo n. 2, art. 6°, Cons tituição 
nepublica, intervenção Governo Federal ". 

Em segw1do logar, faz-se mistér notar que esse 1e}egramma, ainda 
quando neHe se pedisse a intervenção para o resia.belecünento da order:n 
e da tranqui.lli cladc publicas em Alagôas, não val eria pela requisição de 
que trata o disposto no n. 3 do art. 6° da Constituição, porque esta requ.i-
sição só ·pócle ser feita pelo Gov·erno do Es.tado, e não vela Mes-a d·e uma 
das Camara.s do 1Co11gresso Estadua,l. A íVIesa de um elos Senados de Ala-
gôas não é Governo desse Esta·do, e foi tal Mesa, no emtanto, que, "por 
delibeTação p-ropria ", pediu a intervenção federal. 

Não nego que o Congresso Estadual pudess·e fazel-o, pois tamhem eUe 
exerce o Gov·erno do Estado; é Govemo no sentido em que a Constituição 
usa dessa expressão. Nego sómi:mte que para tanto ti-vesse autoridade a 
!i\1-e:sa do Senado. 

Quan-do a interv-enção houver de ser requ·isitwda pelo Poder Legislativo 
E·stadual, po-r es.te dev,erá ser deliberada a r equisição. 

"•Os -Estados Unidos garantem - diz a Constituição Americana - a 
cada Estado desta União, a fórma r epublicana· de govemo, os proteg-erão 
a todos contra a invasão, e, á r equisição "da Legislatm,a", ou do Ex·ecutivo, 
"quando a Legislatura não puder se remli'r", os proteg-erão, a cada um 
clelles, contra as perturbações vio·lentas., que possam sobrevir no interior. 

A Constituição Brazilc1ra, moldada na Americana, não dá, é- ve·rdad-e, 
nenhuma prefenencia, no caso, á legislação estadu-al, para r-equisitar a 
intervenção, mas, como clla, não -dispensa, não poderia dispensar, o seu 
pronunciamento regular, a respeito do pedido de intervenção. Nos. Estados 
Unidos. Quando a Legislatura estadual não consegue s-e r eunir, não pó de 
requisHar a inte•rv:enção federal. O mesmo ·se ~7erifica entre nós, pois, só 
o Governo Estadual, que, na hy-pot!h·ese de ser o Poder Legislativo, é exer-
cido· pela wllectivid&de, e não pelos seus m embros, qualquer que seja o 
numero, tem a faculdade de requisitar a intervenção. 

Resulta do exposto, que é certo não ter havido, por parte do Governa 
de Alagôa.s, requisição de interv-enção fe·deral. 

Não ha, pols, sou obrigado a dizer, mas o faço com todo o acatamento 
que devo ao illustre Relator e á douta Commissão, nã.o ha como se justificar 
'a inte-rvenção federal em Alagôas, aconselhada, no parecer, e ordenada, 



- i60-

no pl'ojccto, com fundamento no clispo~itii'O elo art. Cio, n. 3•, ela {;onsti-
1ttiçi:io. Faltam os r·equisitos constitucionaes exigidos para que essa intcr-
\"Cnção tenha cabimento. 

Accrescc que a intervenção elo Gov,erno Federal, em tal .caso, não 
IJÓrJ.c ter 110r fim sc11ão auxiliar o Governo do Estado, no resüullelecimento 
ela ordem e ela trahqnilHclacle, e não tomar-lhe o lagar, governar o Estarlo, 
ainda C]Ll:e pt·ov}soriamente, por int.e·rmeclio ele um interven/or-govei'?Wd01·. 
E o p1·ojecto não só ordena a nomoaoão cless'e int.ervontor, como manda 
proceder "á eleição de Governa,dor e Vice-Governador, dos membros da 
Camara do~. Deputados c ele onze Senadores Estaduae,s, ele intendentes e 
conselheil'os municipaes e ele juizes districtaes", e, ainda, de·termina, no 
§ 3°, n. 12, qac: " '\s autoridades estaduaes e l'edcraes darão obediencia 
e au:J:'i/'io ao interventor, no rlescmpenho das funcções qt1:e ac1ui se llw 
encarrega, em observancià elo estatuído na Const'itu:ição da Rcpublica, 
m·l. ·ü•, n. 3•." 

De modo que, por força de um decreto de intervenção explicitamente 
J'unda.do i10 clispos.itivo elo n. 3°, elo art. ü•, se declara . a illegitimiclH'rue de 
todo o apparclho governamental ele Alagô<Ís, elo Executivo, como Legisla-
tivo, quer do Estado, quer elos municípios, quando é certo que aquellc 
dispositivo const.ituciona.J só autoriza o Gov.enio l<lecler.al a auxiliar o elo 
Estwdo, a seu pecli.do, no 11estallelecimento ela ordem e da tranquillicladl'. 

Não posso me confo.rmar com isso. 
Para. mim - llC'l'rlôc-me a Commissfw dizel-o - o proj ecto cte inter-

venção federal em Alagôas. é inconstitucional, ou melhor, esse llrOjecto, 
nos termos em que 'está concebido, contraria J'ra,ncamente o dis·posto no 
n. 3", elo art. Cio, ela ·Constituição, em que elle ,cxpres"Sament.e se funda. 

Nem lJOdia ser ele outro moclo, pois, css'e proj e-cto, em que se clecreta 
a intervenção em Alagôas, com fundamento no n. 3", elo .art. 6°, foi calcado 
no projecto elo eminente Senwdor Ruy Barbosa, ele intervenção do Govrerno 
Federal no Amazonas, "pat'a restabelecer a fôrma repu.blicana feckrativa"; 
isto é, em um projecto ele intervenção com fundamento no n. 2 uo art. ü". 

Pouco importa qu·e o Senado hou,vesse julgado inconstitucional o Jll'O-

jecto do maior dos nossos constitucionalistas; isso não o podia tornar apro-
veit.avel para uma inte1~ venção com fundamento intBiramente differente.. 

Eis ahi, embora r.a,pidamente cxpo,stas, as razões que me levam a 
assignar vencido este pr-ojecto da douta Commissão de Constituição e 
Justiça. 

Parece-me, elevo aii1cla dilicr, que a intervençã:o federal em Alagôas, 
com a amplitude aconselhada pela Commissão, consignada no projectn, e 
provocada pelas circumslancias anormaes em que se ad1a aqneJle Estado, 
srí encontraria fundamento no cl-is.positivo constitucional elo art. Cio, n. 2. 

Ahi se autoriza o Governo Fecle.ral a intervir em negocias JlCCU1iaJ·rs 
aos Estados, independentemente de qualquer requisição, "para. manter a 
fôrma republicana federativa". 



Si o intuito dos constituintes r epn,blicanos brazileiros, escr·evendo ·esse 
dispositivo na nossa Lei Magna, fo•sse, como se tem affi.rmado, exclnsiva-
mente, o de permittir que, nelle funda·do, o Governo Federal pucless·e inter-
vir nos negocias peculiares aos Estados, tão sómente para impedir que 
qualquer clelles se rl>esligasse ela Fede.ração, teriam, sem duvida, feito obra 
perfeitamente inutil. Para qne a intervenção üv0ss.e log,ar, nessa hYl)Oihese, 
é claro cru·e se não fazia neces.sari a qualq ner autorização constitucional. 

O mesmo se poderia dizer, si quizessemos limitar .a intenção clog con-
stituintes .a só consenti I' na intervenção, ·em tal caso, quando algum Estado 
adoptass.e fôrma ·ele governo não reJ)Ublicana ou anti-11epubHcana. Ainda 
assim, inutil seria o texto constitucional examinado, pois, sendo, como são, 
os Estados ohrigrrclo.s a m a.nter uma organização política., eLe aocôrclo .com 
os princípios constitucionaes ela União (art. 63, ela Constituição ), é evidente 
que, si algum acloptass.e a fórma eLe governo monarchico, por exemplo, 
não poderia viver na Federação Hc-puhlicana; ·C, aquelle fado , import~nclo 
em qnebra elo laço fecl·erat.ivo obrigaria a União a intervir, para evitar 
aqueJla, on restabelrcer este, independentemente ele qualqu er .autorização 
constitucional exp ressa . 

Fosse, OLl não, inspirado sómente pelo r eceio ele que [t l\fonarchia vie·sse 
se implantar em uma ·elas unidades ela F·eder ação Americamt, o dispositivo 
da Constituição dos. Estados Unidos, semelhante ao ela nossa, o certo é que, 
quando os constituintes brazileiros o perfilharam, já e.stava elle inter-
pretado pelos propri·os american'os elo norte, em um sentido menos. restricto 
elo qne aquelle que, J)OJ'Iventura, lhe pudesse ter si·clo rlaclo o·riginariamente; 
e mai s ele um caso ele intervençã.o f,e.cler a1 já tinha tido log.ar, nos Estados 
Unidos, para restabelecer a ordem constitucional ou juricltca, subvm'iicla, 
sem que, ·entre tanto, nenhum cl'elles houvesse adaptado fôrm a rle govC'rno 
monarchica ou a.nti-republicana. · 

Os. constituintes argrntinos, crn e tamhem se inspiraram na ·Constituição 
Americana, e rmpregaram a mesma fórmula clresta, no tocante á interven-
ção federal, nos negocias elo s Esta.do s, para manter o Governo republicano, 
não h e-sitaram em tornar ]}em claro que não é só a fórm a. ele governo qu·e 
ã. Unli'\,o garante ús P.rovincias, sinão tambem o gozo c exer·ciC'io de suas 
institúições. (Constituição Argentina, arrs. 5• e 6•) 

"A nação garante - diz ESTHADA - não sómente a fôrma repu-
blicana, mas ainda o .ex·ercicio regular das ins.tituiçõe.s. Quando m esmo 
a fôrma se conserve, si o exercício elas instituições estiver interrom-
pido, •e o povo de uma Província ]Jrivaclo elo seu g.ozo, a Nação deve 
fazer .effectiva a garantia que lh e prometteu no art. 5• ela Consti-
tuição." 
·Com o que venho ele e.xpôr, quero significa.·r que, a meu vêr, a Consti-

tuin~e R'cpublicana Brazileira, adaptando expressões equivalentes ú;; clG 
Constituição Americana, não quiz restringir a faculdade rla intervenção 



consignada pelo dis]Josto no art. 6", n. 2, ao caso unico, de substituição 
do Governo repui))Jicano p-elo monarchico, em algum dos Estados da Fe-
(]eração. E, por conseguinte, 'esse dispositivo deve ser interpretado na con-
formidade da pratica norte-americana e arg·entina. 

Neste ponto estou, em these, ele accôrdo com JoAo BAIUJALJIO, ele quem 
tenho, tantas. vezes cliss·enUdo: 

"A !'alta ou cessação de Govemo em um Estado - escr·cveu elle 
- a dualidade ele Governadores, ou de Congressos, constituem uma 
verdadeira. smpensão, viol ação ou depravação da fórma Depnhlíeana. 
Do mesmo modo os conflictos politicos entre os porleres elo Estado, 
quando embarac-em ou supprimam a acção constitucional ele qualquer 
dellcs. São casos, pois, ele int•ervcnção federal e comprehendcm-:oc no 
art. 6", § 2". 

Um dos principacs fin s elo Governo ·é ass egurar ao cidadão que ha 
autoridade para -gerir os negocias publicas, quem P, essa autoridade 
c quaes são as leis a qL~e dev e ohedi·encia (Jam,eson, Consl., pag. 106) . 
.Si o cidadão se acha pnrante mais de um Chefe elo Estado, mais de 
um Corpo Legislativo, si ha. leis e a.ctos na. mesma occasião proce-
.dcnbes ele assemhléa.s e autori{Laclcs riva:es que disputam a obediencia 
do povo, não sabe o cidadão a que autoridade rccorr·er, a qu-aJ. pagar 
o imposto, etc.; nã.o existe então Governo, mas a.narchia e grave ]Je·rigo 
.e. clamno para as instituições e para.· os direitos, qu·e ellas elevem ga-
rantir, dos cicla.dãos c ·das autoridades leg-itimas .. " 

O notavel constitucionalista argentino BARRAQUERO, já wqui citado, diz, 
no livro em que estu·da o .espírito c a. pratica ela .Gonstituiç(to do seu paiz: 

".A fórma ele gc,ve·rno pód-c ser alterada por· causas e accid.entes 
que variam conforme os llabítos c as tradições ele cada povo; porém, 
como, afinal, o que se quer g·ara.ntir é s.ua existencia c plenitude, deve-
mos estabelecer quaes são seus caracteres esscnciaes, para pocl·Cl' deter-
minar quando é -chegado o caso ele fazer effectiva a gatantia. 

!Relacionando o ·conjunto de nossas instituições, com a. novão que a 
scicncia política. nos ministra da. fórma repuJllicana ele governo, r esulta 
que a gamntia. do Pocl·er Federal deve al cançar a todos os seus cara-
cteres essenciae·s. Essa fórma cstarà alterada, para os cff·eitos da inter-
venção, sempre que os poderes ele Governo, em a.Jguma. Província., não 
provenham ela vontade popular; quando não se exerçam por sua l'epre-
senta\ãO, ou, emfim, quando sejam irres.ponsaveis os mancla.tarios no 
exercício de suas funcçõ cs." 

Linhas em seguida, c•sse mesmo escriptor, commcn.ta.nelo um conhecido 
accórcla:m ela Suprema rCôrtc de Justiça Federal :A:rgentina, accres·centa: 

"S·cgundo esta d·eclaracáo, que deve gozar da mesma cffica.cia d{) 
nma di-sposicão constitucional, sempre que o povo não s.c governe por 
meio de seus repDe&entantcs, sempre que ·não existam os tres po·clé·r.c~, 
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ou algum de.Jles usurpe as attribuições de outro, e, toda a vez, emfim, 
que algum delks não pos.s·a exoercer suas funcções com inteira inde-
pendencia, a ta:>e da nossa fórma de governo terá sido alíera,da. 

Em todos os casos, pois, em que os po·d·eres que -constituem a esscn-
cia da nossa fórma de governo hajam desapparecido, ou sejam emba-
raçados em suas funcções, o Poder Federal está no imprescriptivel 
dever de intm·vir, por direito proprio, na Província que seja theatr o 
de tans attcntados." 

·ÜANCEo_p, no seu liVlXl, R ef or mas â l a Consti tución Nacional, propõe 
a suppressão ·d·e uma parte do dispisitivo -do art. &o c assi m a justifica.: 

"D e·s.de que no começo se diz que a interl\renção tem por ob:iecto 
garantir a fórma r epublicana ele governo, se t em dito tudo, erru relação 
ás quMotões doe ordem inte·rna; ·e, por conseguinte, não é necessaria a 
referencia á sustentação ou restabeJecimento de aut·oridades.. . A 
fórma republicana ele g:overno póde ·estar alterada por abusos do 
poder, etc." 
Manter a fórnw 1'C1Jttbl'icana f ede1·(J)tiva não é, portanto, - segundo 

rrsa.Ha do cxpost.o - impedir sómente qu•e os Estados adaptem, e nell es 
subsista, o regimen monarchico, ou uma outra fórma r epublicana, que 
não a f.cd r rativa, mas, tambem, tornar -cffectiva a ordem constitucional 
restabelecendo-a quando subvertida. 

Dcm sei crue não é este um pont'O pacifico entre os consotitucionalistas 
e, principalmente, entre os políticos de paizes republicanos fed!erativos. 'Em 
todos elles, duas correntes S·C formaram: a -el os intervencionis.tas <e a dos 
não intervencionistas. Aqui , se poderia nota:r uma terceim : a dos ps.eudo-
an ti-intervenci onis•tas. 

"Tã.o p:rand•e é a divergcncia de opiniões ·sobre esta ma.t.eria -
acwnlúa BAnnAQUEno - rJue uns creem rrue as int·ervenções não te r-m 
produzido s.inão males e ruínas: que sã.o incompa:ti.'V·eis com o principio 
federativo cl•e governo e pe·rigosas para a. esta.bHioda,de. das instituições 
livres; que os art.igos constitucionaes que a:s autorizam d·everiam cles-
a-pp·areccr porque são attentatorios da autononÍia da.s Províncias: qu e 
a pratica. das intcrvcnçõ.rs t em Hluminaclo os. quatro ambitos ela Repn-
lJlica, com o rubro resplendor do sangue que tem derramado. Para 
outros, ~1g intervenções são inhercn tes ao principio fecleraHvo d•e go-
vcmo: são uma garanti-a para a exisfencia ela Nação, porque dão homo-
gfmeiclade á:; instituições ·elos povos que a compõem: evitam que as 
guerru.s civis tmn~tornem R paz publica; rttt.e se aclullC1'C1n as i.nsli-t ui-
r;ões l'e1Jublicanas nos povos federados, c. em(i.nt,, qn·e as intel'v ençõ•es 
são o susl entacu.lo ela f órma { ed cl'a<l ele governo a mais perf•c-ita e a 
mais c.onforme com a natm,eza humana c as concli ç.ões s ociaeE rlos 
povo~. " 
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E' natural, portanto, que, -entre nós, o-s não intervencionista.s se batam 
pela mai's restri cta das i nterprcta\Õe-~ de que é sus·ceptivel o dis-positivo do 
art. fi' . n. 2. ela Constituição F·e-deral; mm., por coherencia, deviam applicar 
o mesmo methodo em relação ao n. 3, e não interpr-etai-o, como o faze.m, 
cl r, modo a que nelle se amold em todos os casos ele interv•enção. 

Nesse proceder, cumpre observar, vae o reconhecimento impHcito da 
necr-ssi·dafl e fia inteDvenção federal nos Estad·os, f[u an:clo ~>e ver·ificar que 
nen es -está realmente subvertida a ordem constitucional. 

Ma s, si, em tal Mso, a interv.e nção é indispensavel, como o r econhecmn 
até a.qnelles a quem ella causa os mais serio.s receios, e crtl"e se dizem anti-
intervencionistas, poT .que não a enquadrar no disposto no n. 2, do art. 6', de 
conformidade com a interpreta\ãO acima apontada? 

Esse, me parece, é o melhor caminho a seguir : o uni co cru e se cna:duna 
com a bôa doutrina e com o BS-Ilirito ela nossa Constituicão. 

E. pois, hem patente acreditamos ter tornado que a intervenção e1n 
.c\ la1gôas só encontraria fund amento, como linhas atráz ficou assignabclo, 
no di spos.itivo elo n. 2, art. 6'. 

A douta Commissão, porém, entendeu ele moclo contrari o, tanto assi m 
que a quasi unanimicla:de dos seus membros assignou immediatamente o 
parecer e o pro,i>ecto, sem que tivesse havido nenhmna cli~ cuss ão, tão segura 
eõ•tava da excellenci·a da doutrina, num e noutro consuhstanciarla. 

Dahi se vê que, ainda quando a urgencia com que teem u:ttimameutc 
transitado, na Commis-são, os papeis relativos ao caso de Alagôas, não 
reclamas~e de minha parte um ·exame rapido do ass nmp to, inutil seria 
a soln\ão que tivesse ele formular, na conformidade do acima expo•sto. 

Por iss.o, mr limiio, •como faço, a expencl•er os moti•vos ela minha cliver-
gencia. 

Sala das Commissões, 27 de dezembro ele 1!115. - Pntdenle de Moraes 
Filho. 

Sinto não poder rlar meu apoio ao pareoer do illustre Relator, Dr. José 
fi onoalve-s, a proposito da Mensag·em dr 10 de junho elo corrente anno do 
Exmo. Sr. Prr,si-dente da Republica, snbmettenclo á ap11e.ciação do Gon-
~Te·s so o telegramma r]ue a mesma acomp-anha e no qual os Srs. Dr. Or-
lanrlo Sucupira, Padre Pedro Pacifico rle Barros B e;~,i'na e Jf;.mael E-l']Ji-clio 
Brandão, alleganrlo a r]u ali rlacle ·el e 'L ' Vice-Presid ente, :1' e 2• Secretari as, 
rr~.pectivamentr, rlo ,')·rnarlo el o Estarl•o ele Alagôa s, pedem .a i.ntervenr.iío rlo 
Governo Ferlcwal a.fi m ele ser cl i.ri mirla R. qucs.tãn el a legitimirlade do Govemn 
rlaquella nnirlade ela Fedrração no triennio governmnenta.l el e ·12 rlr. junho 
rln r-orrentc anno a 'l2 rl r junho ele ·HH 8, bem como ao j)ro.iecto q11 e o mr ~mo 

il lustre Relator elaborou, autorizando a intervenção nos termos do § ~'l o 
<1 n art. fi' dct Constitui çií.o Federal. 

O illustr.c Relator, rm seu longo c minucioso estudo, rliscute si multa-
IWamcntr. clous casos ele interv•r n çãn,~rmhora conclua que esta se deve 
rl a r nos termos do § 3' elo referid o arf~ 6•. 
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Ora se occupa da dualidade de Senados e, como consequencüt, da 
rlua.Hdafle ck Governadores e Vice-Governadores, ora da nec·2ss iclade lle 
rrstabcle·ccr a ordem e tranquillid·ade naquelle Estado. 

A meu vêr nenhuma das duas hypotheses se veTifica. 
Convém, desde logo, assignalar que o telegramma dirig-ido pelos. cida-

dãos Dr. Sucupira, Padre P.cclro Pacifico c Ismael Brandão, como represen -
tante-s do Senado, filiado, como diz o illustre Relator, ao P. R. C., de 
Alagôa~. ao Exmo. Sr. Presidente ela Repu1llica, soHcitando a inkrvencão, 
·pr.rlr. rlnpois de precisar os factos ela dualidade rle Senado e da clualicl.arle 
rle GovernarlnJ,r.s r Vice..;Govcrnaclores, que a mesma intervenção se dê 
nm:. t,ermos elo § 2• c não nos cl.o § 3• do citado artigo ô• . Isto por si só est:'t 
claramente indicando que aos proprios olhos da Mesa do Senado r ecla-
mante da intervencão, não ha naquelle Estado -perturbacão ela ordem ou 
lra.nquilliclar1c publicas, não se comprehendendo que os mesmos TPcl ~
mantcs, isto é, os intcressarlos na intervencão, de.ixassem el e mencionar 
fnctos que, provados., pudessem justificar o seu pecliclo. 

Basta attenclcr aos termos elo § 3• do art. 6• da Constiteiçã.o FederAl 
pn.r-::t se con()Juir CJUe esta hypo.these não se dá naquella unida:d.e ·rl::t 
Fecl craçã.o. 

Diz o referido artigo: "O Govenw Federal não 1JOderá intervi1· ern nego-
CIOS peculiares aos Estados, salvo. . . § 3.0 Para 1'estabelece1· a ordc·m, e 
tranquiWclarle nos F:stados á requisição dos respectivos Governos." Don s 
requisitos são preci sos, em face deste di spositivo, para que se dê a. intl'r-
wm_:.ão nesta hypothese : primeiro , que haja perturbação ela ordrm e 
tra.llCJUi1Jilclacle publicas ; segundo,' que o respectivo Governo elo Esta rlo 
rrclame a intcrvrncão. Confrontando-s-e es,ta clisposicão eom onlra~ ela 
1111'sma Constituicão, como as elos arts. 5• e 63, conclue-se irrefutavelmenk 
~ c1· pre-ciso que ::t pertur-ba<;ão da ordem se·ja -tal que o respectivo Governo 
não possa. com os seus proprio s recursos, rPstabelecel-a. Os Esta:clo~ ~i'in 

autonomos, elles se regem p e·las Constituicões c leis que adaptarem, res-
peifados os princípios com.titucionacs ela União ; <t eUes incumbe o pro-
verem a:s necessidades elo seu Governo c administração, dizem os r eferidos 
riJ•I:. 5• c 63. Ora, entDe as necessidades de qna.lquer organização política. 
está a d·c manter a ordem e tra:nquilliclacle publicas. 

"·O Estado, diz o Dr. João Barhalho, sabe até onde chrga m ns seus 
recursos, emprega os de que di spõe contra a <1esorclem c seclicão, r, vct·i-
.ficaclo CJ IIC não n·s pórle <lnminar, reclama então o auxilio fccl cr<tl, <rn e é, 
nest e caso, um dever ela Unifto ". Nrnhttm elos clous requisitos exigidos no 
§ 3• elo citado art. 6• s-e d:'t. para a in~ervcnçã.o como a 1lcs.eja o iUuslre 
Relator. 

E' S. Ex. m esm o quem d.echtra, no sou luminos.o paDecer, que naqtwlla 
uni1lacle da Federação não ha pPrturba(;ã.o ela orrlem c lrR.nrplillidaclc. E' 
assim que rlit.: "Nclle (rcfe11e-se ao Estado ele Alagôas) si bem que, mai s 
apparcntc elo qu e r eal, exi stem a. onl cm e tranquillicladc nntcriacs. quamlo 
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é c•crto que a ordem e a tranquillidade constitucionaes desappareceram por 
completo dacrnella unhlade da Federação". 

Nem se diga qu e a. expJ~e,são ordem se refere, como pensl3 o illust11e 
Relator, não só á material, mas tamhem á ord~m constitucional, porquanto 
tal elast;crio, dado 110 referido § 3°, é rep ellido pel o proprio a rt. 6°, § zo, da 
r.onstitui ção Federal. 

O caso em que a ordem constitucional d e~a.pparece esf,á claramrnte 
cnmprehendido no § zo do referido artigo e não se deve razoavelment,e 
arlmiWr qnc o J.egisla<'lor constituinte, procuran<'lo esta.br1ecer taxativa-
me nte os cas.os espcciacs -c extra.orainario' de intervenção, tivesse rrnrrido 
incluir e m di sposições diver sas o mesmo ca.so de intervenção. P·ara o caso 
de re&tabelecimcnto da. ordem constitucional, para. o caso elo r.esta.heleci-
mr nto rlo r egim en constitu cional do Estado, creon o dispositivo do § zo, 
quando disse que o Governo Fed·eral intervirá "pw·a mante1· a fónna 
r epublicana f ederativa", da qu a.l não se podem afastar os Estados . 

Neste pa.ragrapho é qu e está comprehendido o caso da. ordem comti -
tncional. E, sendo assi.m, não podia. o mesmo caso estar compl'ehendiclo 
igualmente no § 3°. Em apoio de,ste meu modo rle pensar invoco a opinião 
do citado' João Barb alho que, á s.ua qu a.lid·a.de rle eximia commentador da. 
nossa. Constituição, r eune a de ter sidn membro do Congresso Constituinte, 
isto é. a de t,cr sido um dos factores da nossa Constituição. 

Diz o ·rmerito commentaclor : "A falta ou ~essação ele GoveTno em 
nm Es.tarlo, a. elu alidadr de Govern:rclorrs ou de Con11:ressos. constituem 
nma. verdadeira suspensão, viol ação ou çl epravação cl·a fórma republicana. 
Do mesmo modo os conflio~;tos políticos entre os po·cl eres do Estado quando 
em bamcem ou .mpprim.am n a:ccã.o constitucional de qualquer ·delle~. São 
ca.sos, pois, de intervenção f·e·cl era.l e comrprehendem-se no art. 6·0 § 2°". 

Verdade é que a perturbação da. ordem e trancruillidade publicas. pódc 
ser uma. resultante ou mesmo uma ·causa. da subversão da. ordem consti-
tu cional. M·a.s, neste caso, campêa. a anarchia, desapparree o gove-rno c 
então não seria pos·sivel cl·ar-se a re•qui si\.ão de que falla o § 3° do art. 11°, 
invocado pelo illus·tre Relator. 

"Desde que não ha. •Governo, nem autoridade l egitima, nem ordem, 
nem J.r i, as.se rt.a João Barhalho, o caso é o do a.1't. 6° § zo da Constitui ção. 
Do mesmo modo de pensar é Aristides Milton, una.ndo rliz, ·citando o con-
stitucionalista Estrada.: "A Naçã.o garante nã.o sómenfu a fórma repnhHca.na 
~ i nã.o t.arn.bem o rxe.rcicio rcgnlar elas insti-tuições. Ainda que a fór ma. se 
cnns•eTVe, desde que o exerci'Cio das institui ções. está interromnido ,' cumm·e 
áNa.ç.ã.o fa.r. er eff.ect.iva a garantia rrn r o n.l'tigo da r.nnstit.nição promrttc". 
Esta s 11a.la.vras no puhlicista Est.rncla. sãn r eferentes á disposição ela Cons'ti-
tni çií.o Argentina, irlentica , neste ponto, á nossa.! 

Por outro lado não houve a. 1'e'rttds·ição elo 1·espect-ivo Governo. como 
rxprcs.sa.mente ·exige o '§ 3° do citfulo a rt. 6°, porqu anto, os trns signa.tarios 
rlo tclegroamma a. cru e se refer.c a Mensagem do Exmo. Sr. Presidente ela. 
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HepuhHca, se rlizem representantes de um Senado que o proprio honrado 
Relator é o primeiro <t dizer que nã:o se acha regularmente com.tit.uido. 
a:ccrescentando que jámais poderá clle constituir-se leg·almente daqui em 
cl e ante, não podendo assim exercer· as suas attr·ibniçõcs privatrivrr.~ entre 
as gttaes wnn se entende [egitimcmvente com a Constituição do Poder· 
Executivo do Estado ." 

Re'lativRment•e á dualidade el e Srnado e á dualidade de Governa:dorM 
e Vioe-Goveman ore~ . em Alagôas, e embora. de pleno accôrclo com R parte 
proprimnr.ntr rx•positiv.a no ])aTeCirr, penso que fall ece razã.o ao illnstre 
Rr.·laJor pm·a prrtrnrler a mriliila rxtraordinaria, excepcion al, na ·inter-
venção. :"l 

Conform.e consta rla r ef·erida. parte expositiva, rm consequencia das 
rlisMneõo~ r lutas política s travadas no Esta:do rlc Alagôas, constituiram-~e 

nncr11 Allr Esta~o dom; Sena•ilos. sendo nm delles form arlo rlr crn a.tro ·Rrna-
rlorPs deitas em 1910 e r rconlwci clos em 19-1'1 , de cinco Senaclorrs eleitos 
f'll1 HH2 ·r rrconhecidos ·em HWl, a :30 •de outubro, r rle cinco. Sen~rlores 

flkitos rm HlH e reconhecirlos ·em 20 ne abril ·no corrente anno, e o onfl'o 
cnnsütuirlo nr nm Senador rios cinco rleitos em 1\HO··e1'econhe·cidos r.m HJH. 
rrnat ro Srn:Hlores .eleitos em 191 2 e cinco Sr.nadorr.s elrHos em ·19'14, reco-
nhrciclos Pm abril rlo corrente a.nno. Póde-se dizer qn e, originariamentr. 
nrnhnm rlM. dous Senados sR constituiu regularmente , lega-lmente. DAhi 
a. dnalirlaclr cl R crne trata o illustre Relator. Mas é JJreciso notar Qu e a 
ilu alirlane não f\ propriam ente o Poder I.~egi sl ativo rlo E-stado e sim clr um 
rlo~. ram0s do mesmo Poder Legislativo. Conforme consta da r.onstituir;ão elo 
Estacl·o dr Alagôas, o seu Poner Legislativo se compõe ele dons ramos que 
constitu em o r..ongresso do Esfaclo. Cam ara dos DE'putados, compos·ta rl e 
30 membros, o Senado, compos~o de 15 membros: aqnellcs com mandato 
por dons annos. ·e estes com mm1n.ato por seis annos: aqne.Jles r rn ovanclo-sr 
il c rlons em rlom; annos, est.es rl e s·0is em seis. annos na razão no terço .. 
(Artigos 5", 23, 24-, 29 e 30 d.a Constituição de Alagôa.s. ) A eleição para 
Deputados e para a r enovação elo t erço elo Senado é feita de dons ·rm dou~ 
annos, no dia 1 d.e novembro. 

Assignalo a composir,ão elo Congres.so do Estado ne '\lagôas parfl fun-
damentar o meu modo rle pensar divergente ela opinião do illnstre Relator. 

Si até o rlia 12 de junho no corrente anno, época rlesill,"n arla para a 
successão governamental . se podi a, em fac r. da i n egulariclacl•e ele organi-
Z<tcão dos clous Senados, discutir a questií.o ela l e;2:itimiilacle dclles e a l egi-
timiüacle elos Gov·emarlores e Vice-Governn.cTríre·s., respectivamente, reco-
nheci'clos, actualmente tal rli scnssão não é mais possivel, uma vez que a 
Camara dos Deputados, ramo importante rlo Pod er Lep:i~laMvo elo mesmo 
Estado, e a cuja lep:itimidanc nenhuma cluviila póde ser opposta, poi s nií.o 
só a s.ua eleiçií.o foi feita com regularidade como tambem a verificac:.ã.o 
dos poderes rlo s seus membros teve logar ·em época e pelo morlo c1e sign ar1o~ 
em lei, reconheceu a legitimiclaclc elo Senarlo, que proclamou Governador 



~ 16S-

c Vice-Governador os Srs. Dr. João B&IJtista Ac.cioly Junior c 'Coronel Fra.n-
cisco da Hoclla C a valc.a.ntL', reBpectivamente; r econheceu tambem, como 
Govemauor c Vi·ce-Govcrnaclor aos mesmos cida:uãos, e i:':.to o fez já to-
rnando part,c no acto de posse elos mesmos cidadãos, no dia 12 de junho 
do corrente anno. no cclii'lcio elo Tribunal Superior de Justiça do Estado, 
.iú approvanrlo mo~i'ío dB soliclari eclacle com o Governador empossado já 
collaborando com o mesmo Govcmador, e com o ·Senado que o reconheceu, 
r m a:ctos o fficia es, na confecção elas leis, entre as q uaes as 1.eis do orça-
mento do Estado, conforme consta do D·iario Olficia[ do mesmo Estado. 

O f.im ela interven~ão, e.-r-vi rlos paragra.phos 2" r, 3" rlo art. 6" da 
ConstHuir:ão, é restabelecer a ordem material, legal ou constitucional do 
Estado, em casos cxcepcionaes, em que a viela institucional do Estado tenha 
clesappal"Cciclo, em que os poderes políticos se sintam embara~aclos ou 
se achem Rupprimidos, e isto certamente quando não se encontrem recursos 
nos proprios pod-eres elo Es;tado, o que não se dá no ele Alagôa~ . desde C!ll C 

a ,C amara dos Deputados elo mesmo E:;tado, por actos positivos, insophis-
maveis, rc·conheceu a legitimidad e elo Senado que havia verificado os. pock-
res c proclamado Go·vernador e Vice-<Governador os cidadãos Dr. João 
Baptista Accioly Juniàr ·e 'Coronel Francisco da <Rocha C a valcanle. 

Ac·crcsce crue o reconhecimento dos ·cidadãos acima mencionados não 
foi són1ente por parte do Poder Legislativo; não. O proprio Pocler Jucli-
ci ario, alguns de cujos membros ass.istiam á posse, ·entre os quaes o Pro-
cura.rlor Geral do Estado, reconheceu a legitimidade do Govcmaclor Dr. Jo~.n 

Bapti sta Acci·oly Junior, IJOi s a este officiou o .seu Presidente reconht -
cenclo-o como íegitimo Governador, conforme col1sta do Dia1'io Official de 
:lí&ceió, d'e '1 8· de junho do corrente anno, tendo tido igual procedimento 
varias ou quasi a totalid ade dos juizes de direito elo Estado. 

Deante · rln exposto, JliCD&anrlo que não h a no Estado rlc \lagoas 
nnomalia rlo Poil er Publico em vista dos actos ela Gamara dns Depu·tados 
e do Poder Judiciario, . c julgando que a. intervenção só se justifica em 
casos cxcepcionaes, sou de parccct· que a Camara dos Dcputa.rlu:; Fcderacs 
aélopte. em Jogar do projccto rlo illustr·e Helator, a scguint.e conclusão: 

Qne seja archivada a l\f.ensagcm do I~xmo . Sr. Pre;;iclcntc 1le Hcptt-
!JJi.ca. 

H i o, 28 de dezembro ele -H>15. - Caldas Pilho. 

Oocumentos atJresentados á Commissão de Constituição e Jus-
tiça da Camara dos Deputados sobre o caso politíco de Alagôas 

DOCUMENTO N. 1 

I\1emorial - .. O C(}ngresso do Bstado de Alagoas con1põc-se de duas C:1 mar~S': 
Canwra dos D e puta.dos e Sc-.narlo (Const., art. 5o)." 

"O Senado compõe-se d e l.!i m<·mbro' (Con stituição, art. :!9} . O m andato fie 
s~nacln l · Clllra.rá St• is ann.os, J'C ilO YCllldo - se o S('na.do pelo terçn bif'nn.aln1ente (Ct!Jl-
E;tiluisão, <\rt. ;;o). " 
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Actualmente o S e.nado a lagoano consta dos tres terços de Sen a.d ores elritos em 
1 91 0, 1912 e 1914 e r.econhecido' e empossados em 1~11. 1913 e 1915. 

Fazem parte do terço eleito em 1910, reconhecido e empossado em 1911 , ns 
Sr.s . Senadores P edro d a Cu,ha Carneiro de A lbuq u et·qu e. O rlando SucupirR , Pa-
dre Pedro Pacifi.co de Barros Bezer r a , I smael Elp i:1io Brandão e Serapião Rodri -
gues d e Albuquerque. 

Pertencem ao terç o. eleito em 1912, r econhecido e em possado em 19 1 3, os Srs . 
Senad ores Presciliano T 'avarcs de M l'n.donça Sarmen to, U lysses Vieira de A rau jo 
Luna, J osé Malta d·e Sá, Pedro Mari•nho Fal cão e Antonio Flor enti no de Cerqu eira 
Cavalcanti. 

Constitue m o terço el e ito em 1 914, r eco.nhecido e empossa do em 20 d e abrii 
do anno corrente . na vig~ncia da or.cl eJn de hab eas -cm·1n~s~ concedido a quatro elos 
Senadores do primeiro torço, eleito em 1910, pelo Supremo Tribun al, em d ata de 
10 do referido mez ele abril, o' Srs. Senadores J osé Migu el el e Vasconcell os, Jofi o 
Ferreira T avar es Lessa, Lu iz J osé d a Si lva M ello , Mnnoel .Thomaz d a Silv a e J a -
cintho Medeiros. 

"O Congr esso no di a 15 d e abril, reunir-se-ha n a capital do Estado, i" dep en-
d entc de convocação, sa lvo s e um a lei ordinaria d esignar outro 'd·ia. (Const., 
art. 8° ). " 

"No primcl ro anno elE' cada legislatura, trcs d ias antes do destina do para a 
installação do Congresso., ainda que seja domi ngo ou feriado, se reu nirão os Sena-
dores qu e não tiveren1 t erm·imado o mandato na ·casa das suas sessões, pelns 12 
h oras do dia, pa ra o reconhecimento e veri·ficação dos poderes dos mem bros eleitos 
na r enovação co t erço d o Sena -l o. (Reg im ento do Senado, art. 1•). " 

"Reunidos ell e s e1n nuw.ero de se is, pelo menos, e constituída a lV.Iesa. da ses-
são an terior pela fôrma esta'bel ecida neste Reiim ento , se procederá por escrutínio 
s ecreto á ele ição de uma Commissão d e tres membros dentr e os presentes , para 
dar parecer sobre o r econhecim ento dos Senadores eleitos. (Regimento d o Senado, 
art. 2° ) . " 

" Achando-se Senadores om nume ro de metad e e mais um el a t otalidade rlos 
membros do Se ~ ado, com poderes verificados, o iJrimeiro s ecretario fará a dev~c'! a 

communi cação ao Governo el o Estado e a C~unara elo s Deputados, declarando que 
t em n ume r o legal e agu arda id cntica communicação da mes ma Camara para ter 
lugar a i.nsta llação do Congresso no dia designado pela Consitu ição do E stad o . 
(Regim ento elo Senado. art . G•)." 

"Qu a ncio ni1o pud r.r te r lugar a i1 s t allação do Congresso no dia marcn :l o péla 
Constituição , por não haver numero legal, far -s-e -ha ide n tica commun icação e el o 
m esmo modo se procederá logo que o numero est iver completo. (Regimento el o 
d o Senado, art. 7•)." 

"Install aclo o Co,ngresso . a s sessões rlo S ena do serão pres ididas pelo Vice-Go-
vernador r. o E stado, de accôrd o con1 o prece ito con stitucional, sen1 voto !1rts deci-
sões P à t' liberações do Senado e não podendo fazer pa rtr. el aS co1nn1issões perma-
nente~ da. CaBa. (Regimen to do Senado. art . 11). " 

''Compete ao Sena:'1o n.p urar as eleiçõP.s de Governador e Vice-Governa dor, 
proclamar os . eleitos c dar-l hes posse . (Co.ns t . , n.rt. 59 e paragrapho 1•)." 

" A 12 el e jun h o de 1~12 o Sen ado reccl)eu a. P l'Omes"" legal c d eu posso arf G o-
ver !lador e ' ' ic e- -Gove rna dor, cujos mandatos expiraram a ·12 de junho corrf'nte 
(1915)." 

Bn1 novembro desse a nno. 1912 , na da ta fixada por lei (1 de novembro) rr a. -
Jiza.ram -se as ele ições esta doa es para Deputados f' renovação dr un1 t erço el o S e -
!lR..rlo, obten do votação em todo o Estado para Senacloi'<~S os Srs. Pr-esciliano Ta.v::t -
rcs d e M en :l onça Sa rmento, U lysses Vieira d e Araujo Lunn, J osé Malta ele Sá. P e-
dro · MHrinl1o F nlcão e Antonio l'i'Jore:Jtino de Cerqueira Cava lcanti. · 

"rranRcrrvo artu i os h ·echos de um a das pet içõPs de' hct.7J ects - co1·1n.t,.<g. d iJ·igictc-1 no 
S u pren1o Trlbunal Federal, en1 dias de n1aio transacto, c1n favor desses c de ou tro 15 
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Senadores, relativos ao historico organização constitucional e legal do Senado 
alagoano, com as alterações que se fizerem necessarias para a adaptação a es:w 
n1emoria l: 

" Esses cinco Senadores foram eleitos nas eleições geraes de 1912, pelo tempo · 
de "ris nnnos. Os seus pocle i'OS foram verificados pelos membros restantes elo Se-
nado, em 1913, e como tacs foram pr oclamados : prestaram o compromisso e to-
maram assen to e desde então CXC!'·CCram US l'CS]Jectivas fUl1CÇÕCS até O COrrente 
anno, como resulta dos documentos annexos . 

"A ll egrr-sc R-gora, r tardiamente. que o reconhecimento e proclamação dPsses 
cinco SenH<lorrs foram um acto ill egal e clandestino. Il'legal porque o r econhecimento 
"e deu em outubro de 1913 , f6ra do 11erioilo legislativo. que vai de 15 ele abri l a 
1 S de j u n h o; clan desti-no, porcme não se . faz publicação pela imprensa das netas 
das ~essões preparatorias que precede ram ao r econhecim!'Jlto. 

"São duas allcgacões destituídas de toda p r ocedencia. 
11 :--Ja verdaclP:. rl i~PõP o R.ee:in1 ento Interno do Senado ((U.13 a Y~rificação dos uo-

r101· e~ r1PYr ~er f eitn nelns Sl'nadtWPf' nnP n5o tivrrem t ernünacll) o nlR:ndato noR 
tre" rlias oue . nrecedem ao clia 15 el e J\ .bril. designado constitucionalmRnte parR a 
".h erturA. do r.ongresso estadual. E' tamhem verdade que o r econhecimento dos 
rl itos Srna.clores só se completou no rli e. 30 ele outubro rlaCluelle anno. Mas nã.o 
mrnos vrrcladr é que. ·nem ::1 Con:-;tituição estadual. nem o Reg·iinento I nter11o do 
~rmn, rlo. fíxnm r'latn. ccn~t·.:t n~rn. ~. conclu são dos trahalhos ele verificar.f1..o dos no-
CIPrP-~: n.ssignala-lhcs n Regoin10·nto. para con1CQO, a data de 12 de abr il. nvts nã.o 
n1arca dia certo, nem estabelece un1 prriodo tan1bP1n ce l'to para a sun conclusãn. 
Ao contrario, os trabalhos da verificacão cl~ poderes podem prolongar-se por mais 
tempo indeterminado, sendo conseouentrm c:nte cliJ.atadas e nrotrahiclas tambem 
~Jor tem no indeterminado. a con~tituir.ão elo Senaelo e a i·nstallação do Congresso. 

"Ts to é expresso nos arts. 6• e 7• do Regimento. QuaescnJeJ' desses factos. a 
const itu icã.o do Senado e a. installação elo Congt··esso. depende, pol'ém. de uma con -
rl ição. mas, esta, substancial : a existencia de un1 certo 11 (1Uorunl " . Para a v-eri -
ficação de poderes o Re~imento e:xig-0 a l"~re~n-n ç.n. dr seis Senadores. J1Plo m.Pno~: P. 

par a a, constituicão rl 0 ~0~la '"1 0 P. n instq,llação elo Cílngre~s0. a n1aioria ahsoluta 
ou sejam oito Senadores . 

"Pois bem: no dia. 13 df\ abril ele 1910. o Senado. composto clr 10 Seneclores. 
(•.njo 1n.a.ndato não havia ai'l1da ~xoh·ado, rlfi:U cotneço aos tra.halhos de verificaç;ão 
clfl poclereR, realizando a sua pr in1eira Rfssão prepara to riu . Mas~ n c5se dia. corn-
narem~ram apenas trcs Senaclorr~: no dia seg·uinte. colnDarecP.ra.rn nuatro: c 'll O 
terceiro dia. tres aprn:u;. Devin o Senado rleclarar-se dissolvido? Pod ia conUnuar 
"tn ~r·ssõcs prepai·atoria:s até a verificação de nu1nero legal? 

"Nesta hypothesc. podia u l trana.ssar o período legislativo?" 
Preciso aqui interromper a tra.nscripção do presente documento para. eqch-

rccer o segu inte po~to dr g r anel e importancia para a elucielacão rlo caso. 
A r.onst it uição de Ahvgoas deu ao senado, no ~ 2• do art. ill, a competcncia 

privativa para julgar " Governador e os m embros elo Tribunal Superior nos cri-
mes de responsab ilidades. Competindo, portanto, ao Senado alagoatJO uma attri-
buição judicin 1·ia de caracter permanente, claro é que este ramo do Co:Jgresso 
para. qu t• não haja solução de co·ntin u idade ·na existencia elos poderes constituidos 
dv Estftdo e consequente a lteração da fôrma f eder<üiv<l, eleve necessariamente 
eon"tit.uir-se dentro elo anno civil do começo ele Jegislfttura, afim <le se toi·nar apto 
n::tra. o exercício cl aque1la attribuiçã4) constitucional, n1csn1o que não fosse neccs-
saria. a :-:; ua. const ituição para o exerc icio das suas funcções leg islativa e revisora. 
n;c form11.çüo elas leis . 

Fclto este esclarecimc.nto l'eatemus a ü ; tn scripção da peça en1 que tã.o clara-
mente está exposto o caso em qu~stão. 

"Certamente que não podia o Senado declarar -se dissolvido ; podia e devia 
continuar a.s sessões preparatorias até vel'ificação tl e numer o leifa l, •não sl) para 
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li. verificaçil.o àos poderes, como para funccionar em Congresso, conju ntament~ 
co111 a camara. dos Deputados. 

·• A razil.o é porque, .. a d instar" do Congresso Nacional , ha um dia cer to para 
o seu encerratntnto. 

·· x ós estan1os pre.::;os au rac:ocinio deste sorites: "o per iodo legislati vo "de-
llendc" da installaçáu do Congt·csso; a. . installação ão Congresso ·' depenue" da ve-
rificação do::; podtre;:;; a verificação dos poderes 'ldepcnde " ·da e.x istencia de nu-
mero legal; a existencia de numero legal ·'depende '' das sessões prc-
JJa.ra torias . Logo, sem as sessõ<'S pn;) puratorias -não se v-erifica numero 
tvgal; sem numero legal não se lJrocede a verificação el e poderes; 
•em vcnri<:ação de poderes não se installa. o Cong resso ; Selll ins ral-
Jação do congresso não se inaugura o per iodo legislativo. Logo, o per ;odo 
lcgislatiYo não começa antes de terminadas as sessões preparatorias e de verifi-
cada a extstcncia ·de ".quorum " legal. 

"Ora , que é que occorreu em Alagoas? Não se verificando ·a existencia de nu-
mero legal, mos dia~ 12, 13, 14 e 15 de a·bril de 1913, o Senado cor. tinuou em ses-
sões p reparatorias, diariamente, seguidamente, ininterruptamente, de modo persis-
ten te e continuo, pelos mezes afóra de abril, maio, junho julho, agosto, setembro 
e outubro, comparec~nào, ora trea, ora quatro Senadores, até que e m 30 de ou-
tubro, presentes seis Senadores, 11 umero legal, esses seis Senadores verificaram 
os poderes dos cinco eleitos em 191 2, declarara m-n- os eleitos c deram-lhes assentos 
nas suas cadeims. 

" De cada uma dessas sessões preparatorias, r ealizadas de abril a outubro, 
lavrou-se a r espectiva acta. 

"Allegou-se tambem que essas reu niões preparatorias foram clandestinas, por-
que essas actas não foram publicadas no Dia1'io OJ['icil•l do Estado. 

" Já mostran1os que as sessões preparatorias podiam se realizar, com o se rea-
lizaram, seguidamente, até á verificação do numer o legal; na conformidade do 
disposto nos arts. 6• e 7• do Regimento. Mostraremos que elles não soffrem o 
vicio ele clandestinidade. 

"Ha, porventura, lei que torn<:J obrigatoria a publicação das actas da sessão 
do Senado? Existe alguma lei que fu lmine com a pena de nullidade, ou com o 
vici.o de clandestinidade, a falta -dessa publicação? E ' claro que •não; nenhuma lei 
existe, nem ordena·ndo a publicidade, nem fulminando com a pena de nullidade 
essa !alta de pub licação. 

"Ao contrario: h a lei, e lei federal, que diz que são i nst1'Umento.s 1ntblicos -
as a c tas das sessões -cios corpos legis la ti vos, deliberativos e administt·ativos. (lleg. 
137, de 185 0, art. 140, § 1•. llamalho, Pn•xe Bn•silei1·a, li 164. Paula Baptista, 
P1'(JC. GivU, ~ 14 3) . 

"O f im desta disposição (art. 66, § 1• da Constituição Federal) é estabelecer 
que os üctos e regis tros publicas, •bem como as decisões judiciarias de um Estado 
tet·ão effeito e valor •nos outros Estados e perante a União." 

·• O texto refere-se a documentos de natureza legislativa, admin istrativa ou 
judiciaria e isto a-brange todos os actos que se formulam, ou se authenticam nas 
repa rtições publicas, •Secr etarias de Estados, das Camaras Legislativas, nos ar-
chivos publicas, nos livros de .notas, etc . (João Barbalho, Com11•ent. ao -a rt. 66)." 

"Ora, o documento q ue comprova o direito dos r eferidos cinco Senadores rc-
~onhecidos em 1913 é uma certidão da Secretaria do Senado de Alagoas. E' um 
instrumento publico e, como tal, faz prova absoluta, ainda mesmo em relação 
a terce iros, quanto á existencia do acto jurídico e aos factos nellc certificados 
pelo official publico, como é o di rcctor da Sccr~taria do Senado. Os Estado~. 

como ·a União (como muito bem d!z João Bnrbalho), em relação a taes cl ocumell -
tos . não t êm que conhecer d.e ?nCl'itis; cabe-lhes apenas verificar a a uthc\ltici dad<•. 

"A a.ll egação de clandestinidade não bast a para de<truir a força probante 
dessas certidõe~. 
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"·'ô acto de reconhecimento de puderes de 30 de outubro ele 1913 fo i. aliás, 

um acto publico e solenu1e, un1 acto rodeado da n1aior publicidaàe, un1 acto so -
Jem nico como se verifica do jornal Con·eio !ln Tm·de, que se publica em Maceió , 
cuj a edição de 31 de outubro daquelle aimo vai a nnexa a este Memo>·i-a.l, com os 
den1ais documentos que o cO'nfirmanl. 

"Mas, não é só. O Governador aproveitou-se immecliatamente desse facto, do 
f .:.tcto rdo reco.n-hecilnento desses cinco Senadores, e ·Convidou-se, nessa. 
qua.lidade 1 para tornare1n parte em uma sessão extraorJ inaria do Congresso que 
nesse m esmo dia ao de outubro de 1913 convocára parn. 15 de novembro segu inte. 

··Si, portanto, o acto de reconhecimento praticado pelo Senado precisava acaRo 
da sancção do Governa Jor elle a teve in1media"ba, expressa e forn1al, conforme 
0 officio p.ubJicado no Dia;·io Otfi.c>nl de 31 ' de outubro, e não só ·nesse officio 
dirigido á Mesa do Senado, mas tambem no acto de convocação dos .S0na :lores para 
ton1arem parte na reunião ex tra.ordinaria convocada. 

"Mas não se limitou a iss o o ·Governador do Estado. Por u1na ·d ivergencia 
el e nature za política que não aproveita expô!', •não se fez e;;;sa reun.ião extraordi-
naria elo Congresso. Mas, em abril de 1914, isto é, em a bril do am.no seguinte, 
época designada para a ins tallação elo Con•gresso, o S enado realizou as suas 
sessõeti preparatorias, com o concurso dos cinco Sen-adores reconhecidos -em 1913 
e v'erifica·ndo a presença de .numero legal para a installação do Congresso f ez as 
devidas co1n1nunicações á Mesa da Ca1nara e ao Governador do Estado, asstgnando 
essas com•municaçõcs, na qualidade de zu Secretario in terino, o •Senador U lysses 
Vieira de Araujo Lima, reconhecido na sessão de 30 de outubro de 1913. O Go-
verna dor assignou essa communicação por officio publicado no Dicwio Ofj 'iu'lltl 
de H de abril de 1914. 

"A Camara dos D eputados, porém, 'n ão deu num ero c o Congresso não se 
i•nstallou na época marcada pe la Constituição. O Sena do continuou em sessões 
IJreparatoria~, a esper-a que a Camara reunisse nun1ero. Na sessão de 21 de maio 
de 191 4, a poiaJ o no precedente estabelecido p elo Se nado F ederal, nas sessões pre-
p a ratorias de 1 894, o Senado alagoano r eformou o seu Hegimento Interno e to-
mou outras deliberações de sua cmnpetenciu privativa, dando el e tudo sciencia ao 
Governador do E sta·j o, que respo•ncleu por o·ffi cio. Todas essas peças e o expe-
di ente dessas sessões elo Senado foram P\lblicadas no Diar io Official de 23 de maio 
do referido anno .· 

"Em 1914 continuava, portu-nto, o senado en1 con1municação dil'ectn. con1 0 
Governador do Estado. 

"Temos assi1n chegado a seguinte conclusão: 
"Em 1914 o Senado, com a collaboração (\os cinco Senadorrs reconhecidos 

em 1913, reuniu-se na época legal. A 13 de a·bril fez a sua primeira sessão prepa-
ratoria. Verificando-se a presença de numero legal, o Presidente mandou que se 
fizesse as devidas communicações a o Governador e á Camara dos D eputados. O 
Governador r espondeu d eclarand-o-se sciente e " mandou publica r pelo. Diw·io Offi-
C'ial não só os officios trocados, como todas a s actas elo Sen,ado. Este com n pre-
se:Iça ·dos cinco S e-nadores r econhecidos em 1913 fun ccionou -durante os -dous 
mezes constituciunaes, com a collaboração do Gover :-: ador do Estft.do. 

" Como negar-se a esses homens a -qualida-de de Senadores, cujas funcções já 
t inham exercido durante todo o anno t1e 1914? 

"Negar-lhes essa qualidade é destruil-a, é revoga i-a, é cassai-a, éJ depõl-os, 
privai-os da funcção, destituil-os, destruir o seu direito adquirido e concretizado 
em actos multiplos. 

"Não vale dizerem outros que esses Senadores não foram diplomados. " 
Foram, todavia, vota dos em todo o Estado e el eitos. O diploma não obriga 0 

:·econhecimento de poder es. A jurisprudencia do Congresso Nacional a esse respeito 
offerece a mais abundante cópia de exemplos. 

Quando o d.iploma é precario, 'indigente, a falta de requisitos estabelecidos na 
lei, qua·ndo foi -expedido em desaccõrdo com a verdade eleitoral, com exclusões ou 
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omissões fraudulenta s el e votos legaes ou eleições liquidas, qua ndo provém de jun-
tas apuradoras ill eg·nes ou incompetentes , ou q ua ndo encerra resultados d e elei -
ções e de votos fal sos, tal diploma é con , idera :' o illiquido e nul!o c u critcrio pa ' '"-
0 reconhecimento elos legitimamente eleitos é o criterio da s ohcranin da Ca n1 nnt 
•·econhecedora. 

A a llegação, portanto, de não terem si do diplomados os Senadores r t·eonhec i-
dos en1 1913 , nenhun1 ,·ator· te n1 pa r·a invalidar, annull a. t· ou in f irtna r o~ a c tos 
Li C'B~:.H~ reconh ec imento, quando mesm o isso fosHe pnssiYel . 

Em ubrl l elo corren te a nno, o ::.enado de Alagoas compu nha -se cln t r. rço el~ i to 
em 1910, e r ecÓnheciclo em 1 011 e elo t erço ele ito em 1912, c r econhecido em lDU. 
competindo aos S •• na dorcs desses dons t erços preexist<>n tcs, r econhecer os Se .: a _ 
do r es ele itos em 1914 para a r e novação do t er ço extinctn . E sse r econhecimento 
dar-se-hia nas sessões 1weparatorias de 12, 13 c 14 do r0fcl'iclo m cz el e abril, con-
fortne o preceito J'eg·in1ental, para, então, ter·em lugar a insta llação do CongreRso 
e a apuraçã o das eleições goyer nam entaes r ealiza das para o trienn io de ~ 9 15 

a 1918. 
A ·polí ti ca ·do E s tado, porém , a t 1·avrssa\·a utn a phase cl t" effe rvescenci~ e de 

ag·itaçã o de anitnos rn1 torno da s uccessãu goYernainental. Cada um dos par-
ticlos politico' a pri'Scntara o seu ca ndida to n a s eleições procedidas para Governa-
do r e Vice-Governador do E s t a do, :í 12 de março proximo passado e o recc>n h e-
c imento dos eleitns ia ser feito pe lo Senado, "'a fôrma constitu cional . . Entn os 
dt'Z Senadores cl <>s clou s t erços ex ist entes. aos quaes competia o reconhecimento 
dos Se nadores eleitos pa ra a r enovação do ultimo t erço pa r a então serem a pu-
•·a da s a s e leições gove rnam entaPs, o pa rtido sit uac ionista contava apen as com 
um ii os Senadores do t erço ma is antigo. para a execução cln s suas de li berações par-
tidarias, d.c fórnHt que, na imn\inrncia de utna derrota certa, o gove rno e os e le - · 
m entos que o a po ia vam en tra ram en1 con1binações pai~a. disso lyerem ou deporem 
o Senndo cln E s tado e com um só Senador orga nizarem um Senado s eu, afim de 
tornai' possíve l o r·cconhecimento do · seu Governador. Isto 1ncsm o se percebe das 
declarnções do !Ilus tre Sr . Coronel Clodoald.a da Fonseca, em uma entrcvi.sta 
por S. Ex. concedida a o l m1Ja?·cic•l, des ta Capita l, e publica da na edição desse 
jornal de 27 de março passado. O Coronel C locloa ldo da Fonseca, em o Governa-
dor el e Alagoas, achava-se nesta Capital , a passeio e antes do seu r egresso ao 
E s tado. a proposito elo r econhecimento elo seu s u ccessor, que se ia da r a 15 de 
a br il, declarou o seguinte ao r eporter ·do l?n7Ja1·cia l: 

- " O Sr. sabe tanto ou mais do que eu qu e o poder é o poder. " 
" A a etual situa ção politica de A lagoas só cahirá com a intervenção federal." 
Xão só em Yirtu cl e dessas declarações, como t a mbem em f a ce elas compressões 

quo csta Ya m sendo ex er cida s ·no E stado, nove dos dez Senadores preexistentes im-
petra r am do Supremo Tribunal Federal uma ordem de habeas-co?'7ntS preven-
ti 1·o, pane ·poderem ~x ercer, livres ele qua lquer coacção ou v iolcncia, 
as s uas fun cçõcs de Senador es, n o ed ificio proprio, em Mace·ió, espe-
c ia lmen te a <lc a purar a s eleições para Gover nador e Vice-Governador do 
J<;stado para o proximo triennio d e 1915 a 1918. O Supremo Trib u nal 
tomou conhec im ento el o pedido e a ccorclou concedN· a ordem impetrada aos 
S ena dor es Pedro ela Cunha Ca rne iro d e Albuquerque, Pa.clre P edro P acifico d e 
Barros B ezerra, I smael Elp iclio B randão, membros da Mesa do Senado, e ao Se-
nn clm· Orlando .oucup ira , deixando ele concC'cler aos demais porque, tendo aclmittido 
n m ass i~tentc por parte do Governo el o F · •.a do, este impugnou a qualida de de 
Senadores dos cin co impetra ntes r econheci 'c>s em 1913, exhibin-do o diploma que 
f oi conferido a os candidato~ t1ue .naquell a occasião ·não foram recon hecidos e 
como os impetrantes cxcluiclos não lH\Yiam juntn.do a prova do seu reconheci-
mento o Tribun a.} a chou que não u tinh::un sua situação lrgal, immune de duvi das" .. 

A ordem de lwb e.as-conms, porém, concedida a os qun t ro imp.ctrantes do terço 
preexis tente mais ant igo termina pela seguinte co·nclusão: 
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"Accórdam conceder a ordem impetrada aos pacientes Dr. P edro da Cunha 

Carneiro de Albuquerque, Padt·e Pedro Pacifico de Barros Bezerra , I smael Elpi -
dio Brandão e Dr. Orlando Sucupira, para que se possam r eunir no dia 12 do 
corrente mez e nos seguintes no edificio do Senado, em Maceió, e a hi exercer, 
livres de qualquer coacção ou v iolencia, suas funcções de Senadores, especialmente 
a ele apurar as eleições para Governador e Vice-Governador do Estado, para o 
proximo triennio, tudo nos termos el a Constituição do E s ta do e do R egim011to 
Interno elo Senado. " 

Claro era, todavia, que os Senador.es amparados por essa. medida judiciaria 
tinham ele funcciona r com os demais Senadores legaes e u nicos existentes para os 
traba lhos preparatorios de reconhecimento de poderes e os de apuração elas elei-
ções de Go·vePnador e Vice-Gover.nador, na fórma clescripta do a.ccórdam, i·sto é , 
de accôrdo com a Constituição do E s tado e com o Regimento I ntern o elo Senado. 

Na madrugruda do d ia 12 de ab ril, dia ·em que se devia real'iza r a primeira 
sessão preparatoria, o Vice-Governador do Estado, que na ante-vespera hav ia dei-
xado o exercicio de Governa dor, assaltou o e:l ificio do ·Senado, acompanhado de a1U -
m eroso grupo armado, sob a garantin da força policial do Estado, e all i, ao meio 
dia, assumio a pr.cs idencia e com o concurso de um só Senador, o Sr . Serapião 
Ro:irigucs el e Albuquerque, deu assento aos quatro cidadãos quf não haviam sido 
reconhecidos em 1913, e fez o r econhecimento destes, applicando o R<'g·imec to 
da Camara dos D eputados, conforme a declaração feita pelo proprio Vice-Gover-
nador, na edição do Con·eio dlL Ma.nhã, de 23 de maio p rvximo passadv, confir-
m a da por carta escripta elo refer ido Vice-Governador e publicada n o mesm o jorn.a l 
de 27 do a lludido mez. 

Emquanto, porém, esses factos se passavam, o Juiz Fede1·a l ela secção pro-
movia a .ex ecução do habeas- coqms, mandando· i ntimar aos ili cli viduos armados 
que, em grande massa, tinham occupa do o edifi cio elo Senado e permaneciam nas 
immediações do mesmo, para que se r etirassem a fim de tornar possivel a entrada 
dos .Senadores amparados ])elo habe(I.S-CO?"JnLS conceà ido em data de 10 de abril 
pelo Supremo Tribunà l F ederal para que pudessem exercer as suas funcções de 
Senadores. Houve resistencia por parte elos occupar.tes então amparados na força 
policial do E stado. Communicaclos os acontecimentos ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e ao Gover no da R epublica, fo ram tomadas as providenciao 
deviffas, seguindo força federal ele P ernambuco para Alngoas, de fórmn que ~ó 

a 19 de abril foi o edif icio do Senado evacua do, realiza ndo-se a 20 a primeira 
sessão preparator ia a lagoana, depois de ex ecuta do o habeas- co?·1ms. 

Reunidos os Sena dor es, quatro dos quaes amparados pela r eferida medida ju-
d iciar ia, em sessão de 20 de abril de 1915 , isto é, de abril do corrente a!1no, pro-
cederam aos trabalhos de verificação de po j cres elos Senadores ele itos elo ultimo 
t erço, realizando então o Senado assim constituído a apuração das ~!Piçõe~ de 
Governador e Vice-Governador em data ele 23 desse mesmo mez, que são os 
Srs . D1·. Antonio Guedes Nogueira e Pedro da Cunha Carne iro Ce Albuque1·que. 

Apezar dessa s ituação perfeitamen t e constitucional do Senado alagoano, o Se-
nado que tem séde e ne lla continúa funccio.nando, o Senado que tem a tradição 
legislativa, com secretaria organizada desde o inicio elo r.egimen., o Senado que 
até 1914 esteve em communicação directa com os demais poderes do Estado, o 
Governo de Alagoas, interessado nas lutas politicas daquella unidade ela F .ederação, 
deu guarida ao a juntamento de dez cidadãos, que sob a presidencia do Sr. Vice-
Governador se erigiram obstrusamente em Senado e se acham funccionando no e .i i-
f icio da Municipa lidade de Maceió, sem precedentes, sem ligações cem o pas3ado 
legis lativo e administrativo do Estado, sem secr.etaria, sem os livros convenien-
teme nte rubricados e authenticados dos tra ba lhos da Casa, t endo apenas caracte-
rizada a sua existencia pelo reconhecimento caricaturesco c n ullo de um Gover-
na·dor que não f oi eleito e se acha illegit im a men te na possé do poder, 0 sr. Dr. 
J oão Baptista Accioly Junior. 
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Instt:uem o presente memorial os seguintes documentos: 
1o, um exemplar do Regimento I•nterno do Senado de Alagoas; 
zo uma certidão da acta da sessão do Senado realizada em 30 de outubro 

de 19l3, em que foram reconhecidos •Senadores os Srs. Ulysses Vieira de Araujo 
Lima, Presciliano Tava res de Mendonça Sarmento, José Malta ele Sá, Pedro Ma-
rinho Falcão e Antoni-o Florentino de Cerqueira Cavalcanti, do terço eleito em 
1 de novembro de 1912; 

ao, uma certidão de um protesto f eito pera•tüe o Juizo Federal de Alagoas 
pelos Senadores que compareceram á sessão d\'l 30 de outubro de 1913; 

4°, um ex·emplar do Dim··io 0/ficic<l de Alagoas, de 31 de outubro de 1913, em 
que vêem publicados um officio da Mesa do Senado communicando ao Governador 
o reconhecimento de podere·s e que o Senado estava apto para funccionar ordina-
riamente e outl'O officio elo Governador, em resposta, communicando que se apro-
veitava da presença dos Senadores na capital, para convocar o Con.gresso extraor-
(Unariamente, visto achar inconstitucional a reunião elo Pod·er Legislativo, para 
os traba lhos orclinarios, fóra ela data constitucional ; 

5° uma certidão das actas oclas sessões preparatorias elo Senado de 12 de 
abril a 30 ele outubro de 1913; 

6o, um numero do Dim·io 0/fici.ctl elo Estado, ele 14 ele abri l ele 1914 , contendo 
os officios trocados entre a Mesa do Senado e o Governador, sobre a verificação 
ele numero legal para a ins tallação elo Congresso ; 

7°, um numero elo D ·im·io· O!ficictl do Estado, de 15 ele abri l de 1914, contendo 
o expediente do Senado. Uma certidão da acta da sessão preparatoria de 13 de 
abril de 1914; 

so, uma certidão .da neta da sessão do Senado em 21 de maio de 1914; 
go, um exemplar do Dia1'io 0!/'iciltl de 23 de traio de 1914, contendo officios 

trocados entre o Governador do Estado e a Mesa do Senado, bem como · o expe-
diente do ... enado da sessão ele 21 do r eferido mez de maio; 

10, uma certidão da acta da sessão preparatoria do Senado alagoano ele 20 
de abril de 1915 , em que foram reco nh ecidos os Senadores do ultimo terço eleito 
e onde estão transcriptos offidos do Dr. Juiz Seccicmal relativos á execução ruo 
habeas- ca>·pus. 

11, uma certidão •da acta do Senado da sessão do ·dia 23 de outubro de 1915, 
relativa a apuração das ele ições estacluaes para Governador e Vice-Governador do 
Estado, Sr. Dr. Antonio Guecles Nogueira e P edro da Cunha Cat,neiro de Albu-
querque; 

12, um exemplar do l?n)Ja?·ci.al de 18 de abril de 1915, em que vem publicado na 
integra o accórdão do Supremo T ribunal F ederal ele habects- C01']JUS em favor de 
quatro Senadores do Esta do de Alagoas, em data de 10 de abril do anno cor-
rente; 

13, um numero do jornal Go?Teio, clct Tanle, que se publica em Mace ió, onde 
vem a noticia ela reunião do Se.naclo alagoano, em data de 30 de outubro de 1913. 
O jornal é de 31 ele outubro do mesmo anno; 

14, um numero do Dicwio Official do Estado em que vem publicada a neta 
da sessão do ajuntamento de pessoas que o Vice-Governa dor erigio em Senado 
com o auxilio de um só Senador; 

15, um numero elo !?n)JC!?·cia l de 27 de março tra:nsacto contendo uma entre-
vista em que o Coronel Clodoaldo da Fonseca, ex-Governador de Alagoas, declara 
que não consentirá na reunião do Senado porque o poder é o poder . 

16, uma cópia da petição dirigida ao Supremo T ribunal Federal pelo advo-
gado Astolpho de Rezende, relativa ao 7wb eas- co?'1>tts de 10 de abril de 1915; 

17, uma cópia da ultima petição dirigida ao Supremo Tribunal F ederal pe!'o 
mesmo advogado. 



-176-

DOCUMENTO N. 2 

Regimento I nterno c!o Senc•c!o elo Estaelo ele ~l!agocts 

TITULO I 

DAS SESSÕES Pll.EPARATORIAS 

Art. 1.• No primeiro anno de cada legislatura tres dias antes do destinado 
para a installação do Congresso , a inda que se ja d<?mingo .ou feriado, se re uni_:·ão 
os Senadores que não tiverem terminado o mandato na Casa de suas sessoe~ •. 
pelas 12 horas do dia, para o r eco11hecimento e verificação dos poderes dos mem. 
bros eleitos ·na r enovação do terço do Senado. 

Art. 2.• Reunidos elles em nttmero ele seis, jJelo menos, e constitu ida a Mesa 
da sessão an t erior pela fôrma estabelecida nest e R egimento, se p rocederá por es-
crutinio secreto á eleição de uma commissão de tres m embros dentre os prescnte3, 
para dar parecer sobre o reconhecimento dos Sen:vdores eleitos . 

Do Regimento Interno do Se nado do Estado de Alagõas . 
• •• •• • • • • •• • • • • •• •• • • • ' •••••• • •• • •••••••• • o ••••• • •• • • o • • • 

Art. 6.• Achando-se os Senadores em numero de metade e m a is um da totali-
dade dos membros do Senado, com poderes verificados, o 1° Secretario fará a 
devida communicação ao Governo do Estado e á Camara dos Deputaos decla-
r'ando que tem numero legal, e aguaNhi. identica commu,nicação da mesma Ca-
mara para ter lugar a installação do Congresso no dia designado pela Constituição 
do Estado. 

Art. 7.• Quando não puder ter lugar a insta llação do Congresso no dia mar-
cado pela Constitu ição, por não haver numero legal, far-se-ha identica commu-
nicação e do m esmo m odo se procederá, logo que o numero estiver completo. 

Art . 8. 0 No segundo ann o das legislaturas, P. t ambem nas sessões extraor-
dinarias haverá ... sessão preparatoria, que ch~Twrá. sónte-nte clouo clias, para o fin1 
de verificar-se o numero legal de Senadores para a installação do Senado e par!t 
fazer -se ao Governador e á C~tmara dos Deputados a devida participação. 

Art . 9. 0 A sessão solemne de installação das Camaras reunidas será effe_ 
ctuada so b a · JJ>·esidenc·ia elo Vice -P?·esielente do Senado, ou; na falta deste , do 
Presid ente da Camara, que convidará a's Secretarias d>ts duas Casas .do Congresso 
para compôr !t Mesa, devendo esta sessão ser realizada no palacete da Camara 
elos Deputados. 

Paragra1Jho unico. A acta ela sessão da abertura do Congresso será lavrada 
pelo director da Seê r etaria do ·Senado, e no seu im pedimento pelo da Camara dos 
Deputa dos, sendo lida e approvada n>t mesma sessão após á leitura da m ensagem 
rlo Governador do E s ta do, extrahindo-se cópia ela' m esma para o archivo da 
Camara. 

DOCUMENTO N . 3 

ACTA DO RECONHECIMENTO DOS PACIENTES COMO SENADORES 

Certidão - Em cumprimento RO que determina a portaria do S"r. 1• Secre-
tario do Senado, desta data, a mim clistribuida pelo Sr. Director dest>t Secretaria 
certifico que elo livro d·e registro de actas e not as declaratorias do Senado d; 
verso d: folhas trinta e tres á folhas trinta e quatro, consta o que se segue: Àcta 
da s~ssao preparatoria do Seando em .tri·nta ele outubro de mil novecen to s. e treze. 
P;esiclenCia do Exm ·. Sr. Vic~-Preside.nte Coronel João F erreira T·avares Lcssa . 
A s Doz·e horas do dia, procedida a respectiva chamada, r esp 01n deram os Srs . Se-
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nadares Tavares Lessa, Enéas Araujo, Dr. Pedro da Cunha, Padre P edro Paci-
fico , I smael Bram•clão e J osé Miguel occupando a cadeira de 2• Secr.etario, o Sr . 
Senador Padre Pedro Pacifico, a convite do Presiclente, e havendo numero legal, 
foi aberta a sessão. Foram lidas e sem contestação alguma approvadas as notas 
declaratorias dos dias doze, treze, quatorze, dezeseis, clezesete, dezoito e dezenove 
ele abril; dous, cinco, se is, sete, doze, quatorze., quinze, v inte e seis e Vi1nte e sete 
de maio; dous, tres, quatr~o, cinco, nove, quatorze, dezesete e trinta de junho; 
prilne iro, sete, oito, nove, dezeseis, d-ezesete., vtnte -e dous, v inte e oito e vinte 
e nove de ju'lho; quatro, ci :1 co, doze, treze, dezoito, dezenove, vinte e sete e vinte 
e oito de agosto; tres, quatro , dez, .doze, qui111ze, dez-cscis, vinte c dous, vi·nte e 
ti·es e tr inta de seten1bro; cinco, treze, dezenove, vinte e seis, vinte e oito c v inte 
c nove de outubro do corrente anno . Não houve expediente . O .Sr. Presidente de-
clarou que na conformidade do artigo segn.ndo do Reg imento Lnterno ia proceder 
a eleição da Commissão que t em por fim dar parecer sobre a eleição havida em 
primeiro de novembro do ann o proximo findo, para a renovação d.o t erço do Se-
nado. D epos itadas na urna se is cedulas e apuradas, deram o seguinte r esultado: 
Dr . P edro da Cunha, cinco votos; Coronel I smael Brailldão, cinco votos; Coronel 
José Miguel, cinco votos; Pa-dre Pedro Pac·i~ i co, tres votos, sendo eleitos os tres 
mais votados. 

O Sr. Presidente, de accôr.clo com o artigo terceiro elo Regimento Inter no, fez 
entrega das r espectivas auth enticas e demais documentos á citada Comm issão, e 
suspendeu a sessão . Conclui·do o exame, voltou a Commissão, e apresentou o seu 
parecer depois de reaberta a sessão, opinam.clo pelo reconhecimento dos c idadãos 
Coroneis Ulysses Vieira de Araujo Lu na, Presciliano Tavar es de Mendonça Sar-
m ento, José Malt a de Sá, Pedro Mari.nho Falcão e Antonio Florent i·no de Cerqueira 
Cavalcanti . O r-a recer tendo s ido posto a di scu ssão e a votos, foi unanimemente 
approvado. O Sr. Pres idente proclamou e le itos e reconhecidos Senadores para a 
renovação do terço do Se nado, os ciüadãO·S acima menci(}nados e tendo conheci -
men to de que se achavam na .ante-sala quatro dos Senadores reconhecidos, no-
m eou uma com missão composta dos Srs. Senadores Dr. Pedro da Cunha, Ismael 
Brandão e Jc"é Miguel, para dar ingresso no r ecinto do Senado aos m e·ncionados 
Senadores Coroneis Ulysses Vieira de Araujo Ltma, Presciliano T avar es de Meul-
donça Sarmer,to, José Malta ele Sá e Pedro Marinho Falcão, que, na fôrma do 
artigo quinto .~o m esmo R eg imento, prestaram a promessa legal e. t omaram a ssento, 
mandando o S1·. Presidente em seguida que fo·ssem feitas as devidas commun ica-
ções. O Sr. Dr. Pedro da Cunha peelio a palavra , que lhe foi concedida, e felici tou 
o Senado pe·Ja ele ição dec inco collegas di stinctos que vinham honrar esta corpo-
ração e assegu rou ao Estado de Ala goas que os seus representantes do Senado esta-
vam sempr e promptos a trabalharem pelo progresso, m archan do de accôrdo com 
a lei e autoridiotdes constituidas . 

Verificado na fôrma do artigo sexto existir no Sena do numero legal pm'a 
funcc iomar e de accôrdo com o artigo cento e quarenta e quatro do mesmo R egi-
mento, o Sr. Presidente determinou que fossem feitas as communicações ao Exm . 
Sr. Governa,dor do Estado e Primeiro Secretario da Camara dos Deputados. O 
Sr . Enéas Araujo, u sando da palavra, requereu que se consultasse á Casa se era 
de parecer que f vsse approvada a presente acta nesta mesma sessão . O requeri-
men t o foi unanimemente approva do e suspensa a sessão até que fosse lavrada a 
acta. Reaberta a sessão vtnte minutos depo is, foi lida e approvada sem contesta-
ção a lg uma a presente acta . Não havendo mais nruda a tra tar, o Sr. P residente 
levantou a sessão. Do que, para constar, cu, José Pereira de Lima, a manuense da 
Secretaria elo Semcdo, lavrei esta acta. - J oüo F'e>Tci?·a Tavm·es Lessa, Vice-Pre-
s idente.-Enéas Ang1<Sto Rocl?'im<es ele ~1rct1<jo, Primeiro .Secretario.-Pad1·e Pecl?·o 
P aci.fico ele Ba?TO« Beze>Ta, Segundo Secretario interino. E' o que consta do ·livro 
de registro de actas e notas dccla ratorias do Senado, a que se refere a portaria do 
Sr. Primeiro Sccrbtario, datada de hoje. . 
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Secretaria do Senado do Estado de ~lagoas, em Maceió, 15 de abril de 1Ul5 · 
O amanuense, José Pe1·eira de Lima. 
Heconheço as ürmas e letrras supra de José Pereira de Lima e João Beneve-

nuto do Espirito Santo, e dou fé. 
Maceió, 15 de abril de 1915 . Em testemunho da ver.clade (signal publico) ta-

bellião interino, Bõnjamin Rangel. 
Heconheço ser verdad·eira a firma retro do taJbell ião i•nter ino, desta Capital, 

Benjamin Han.gel, e dou fé. 
Maceió, 15 de abril de 1915. - O escrivão federal, Ma.noe! Eustaqnio da Silva. 

DOCUMENTO N. 4 

GABINETE DO GOVER..'\TADOR 

Of!icio 1·ecebido 

Senado do Estado .cJ.e Alagoas - Maceó, 30 de outubro de 1913. - Ao Exm. 
Sr . Governador do Estado. - Na fô rma r egimental acabam de ser reconhecidos 
e proclamados Senadores elo Estado, para a renovação do terço desta Corporação, 
em vista do pal'ecer aprasentado pela respectiva Com missão, os Exms. Srs. Co-
roneis Ulysses Vkira ele Araujo Luna, Presciliano Tavares.cle Mendonça Sarmento, 
José Malta de Sá, Pedro Marinho Falcão e Antonio Florentino de Cerqueira Ca-
valcanti, te neto os quatro primeiros prestado a promessa legal e tomado assento. 

Outrosim. que havendo numero legal para t er lugar a abertura da primeira 
sessão ordinada da decima segunda legislatura do Congresso ·do Estado, vos da-
fios conhecirr1ento, para os fins convenientes . 
· Aproveitamos o ensejo para vos manifestar os protestos de estima e cO'nF-ide-
ração. 

Paz e prosperidade. - João Fenei'l·c, 1'avares Lessa, Vice-Presidente. 
Enéc!s At~.g"sto Roc!rig1tes ele A1·au.io, 1° Secretario. - Padre Pecl1·o Pacifico cte 
Bcwros Beze1-ra, 2° Secretario interino .. 

O tf'icio eX1J e cU elo 

Palaclu do Governo do Estado de A lagoas - Gabtn ete do Governador - Ma-
ceió, 30 de outubro de H/13 - Exms. Srs. Vice-·P r esidente e demais membros da 
Mesa do S8nado. - Na época legal desi·gmada no art. 8° da Constituição do Es-
tado para as reuniões ordinarias do Congresso Legislativo, reuniu-se este a nno 
a Camara dos Srs. Dnputados, verificando ·os poderes dos seu s membros, elegendo 
sua Mesa tJrovisoria, na fórma do respectivo Hegimento, e de tudo deu-me sciencia, 
~eixando de abrir-se o Congresso por não ter comparecido numero legal de Sena-
dores, não só no dia determinado pela Constituição, e bem assim durante os dias 
subsequentes, até o fim do periodo constitucional de dous mezes, como preceitúa 
claramente o art . 7° do Hegimento Interno do Senado. 

Em vista disso, considerando inconstitucional a reunião do Senado a que al -
ludis em vosso officio n. 85, de hoje da tado, deixo de tomar conhecimento da com-
municação que ·nelle m e fazeis e de vossas r esoluções, porque fóra do periodo 
constitucional qualquer r eunião do Poder L egislativo é extraordinaria, só poderá 
ter lugar mediante convocação do Governador do Estado, nos termos do art. 60, 
§ . 3°, combinado com o art. 9o da Constituição. 

Attendendo, porém, que com esta reu nião os Srs: Senadores manifestam de-
sejos de que funccione o Con.gr.esso, o que vem ao encontro "e uma constante as-
piração minha, manifestada por diversos modos, em diHerentes datas, e de todos 
conhecida, vos declaro que, por decreto desta data, .resolvi convocar extraordinaria-
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mente o Congresso para tratar de varies assumptos de interesse geral do Estado 
que pendem de estudo e solução do Poder Legislativo. 

Retribuo-vos os vossos protestos de estima e consideração . 
Paz e prosperidade. - G/.oclo«lclo d<L li'onsecCL. 

DOCUMENTO N. 

Certidão - Em cumprimento ao que determina a portaria do Sr. 1° Secretar io 
do Senado, desta data, a mim distribuída pelo senhor director desta Secretaria, 
certifico que do livro de registro de actas c notas dcclaratoria$ do Senado, de 
folhas trinta e sete á folhas trinta e Oito, consta o que se segue: .A .. cta da. sessão 
do Senado, em vinte e um de n1aio ele 1nil novecen tos e quatorze . Presidencia elo 
J.Dx1n . Sr . Coronel João Ferreira Tavares Lessa. A. o n1eio -dia, procedida a cha-
mada, responderam os Srs. Senadores Tavares Lcssa, Dr . Pedro c1a Cunha, José 
Migue'l, Padre Pedro Pacifico, Ismael Brandão, José Malta, Jacintho Medeiros, 
Prcsciliano Sarmento, Pedro Marinho e Antonio Florentino. Havendo numero le-
g-al, abre -se a sessão, occupanclo a cadeira de 1 o Secretario o Senador Padre Pedro 
Pacifico e a de 2° Secretario o Senador Ismael Brandão, a ' convite do Presidente. 
:F'oram lidas e sen1 debate approvaclas a acta da segunda. sessão pr,eparatoria elo 
dia quatorze, e as notas clcclaratorias dos d ias quinze, dczeseis, dezesete, dezoit_o, 
v int-e e clous, vinte e tres, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove de abril pro-

·ximo findo· c as do dia deus, ~quatro , cinco, sete, oito, nove, doze, quatorze, quinze, 
· dezesEiis, dezoito, d-ezenove e vimte de maio corrente . Expediente: Um officio do 
1° Secretario do ;:;e,nado da Bahia, communicando a eleição da :Mesa daquolla Casa 
do Oong-resso. - Agradeça-se e archive-se . O Senador Dr. Pedro c1<C Cunha, usando 
da palavra que lhe foi concedida, justificou lln1a. indicação assignada p ol' nove 
Senadores subre a refor-ma do Regilnento Interno do Scmado., nos seguintes tennos: 

Incl'icCf.ção 

Considerando que o preceito, consagrado no artigo CJUatorze da Constituição c1o 
Estado não faz devendcr8ln da solen1:1idacle ela instal"lação do CongTcsso os acto.s 
in heremtcs a cada un1.a das Camaras, tacs como o reconhecimento de poderes de 
seus rncm·bros, eleição da n!esa, e1a•boração, am:pliação ou n1odificação elo R egi-

. menta I<nterno respectivo e non1eação dos seus CJnprcga·Ç\.os; 
Considerando que o Senado deve constituir-se no período ela sessão orclinaria, 

desde que, por circtunstancias alheias ao 1nesn1o Senado, não se r-ealize a instal-
lação do Congresso na data !:.'SPecifica cla pela Constituiçfto; 

Consi"derando q~e, apezar de ser constitucional a in sta1laçfto do Congresso 
· em qua.lqucr data posterior a qui.nzc de abriJ, dentro 'do anno legislativo, para a 
realização da sua sessão ordinaria, o Senado não póde deixar ele constituir -se co1n-
pleta1nente logo que., en1 sessão preparatoria ver ifique .n umero legal, porque, send-o-
um pncler pennanente, tCin attribuições privativas a exercer que lhe são outhor.-
gadas pela Constituição do l~staclo, c não depenclcn1 ne1n ela col1aboração da Ca-
Jnara elos, l1eputndos e nen1 dos cleJna.is poder es ; 

Considerando, fi-nalmente, que o preceito da Constituição Federal no caso é 
identico. ao ela Constituição do :mstaclo, se·ndo, pois, lcgitin1a a interpretação con-
signada nos consiâercvnda acin1a, e já a,doptada pelo Senado Federa·1 desde-~ m aio 
de 1nil oitocentos e noventa e quatro, qu::lll'clQ 1nodi·ficou o seu Reg·bnento Interno, 
afim de se poder constituir antes da Lnstalla.ção do Congresso, reduzindo de trinta 
e dous para v inte e clous o ntunero legal para o reconhccilnento de poderes dos 
seus 1nen1bros ; 

Indicamos que:\ "Ao art igo sexto do Regilnento Interno se add icionc O ~~~
g-uintc : "Paragrapho uni co . Se a installação do Congresso não se verificar po·r 
quaesquer n1otivos, após a con1municação ao Çtovernador do Estado e a Can1cu' c""L 
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dos Deputados, ele que ha numero legal para a respectiva installação, . o Senacl_o 
elegerá a sua Mesa ~ffectiva e con1missões permanentes, devendo, ass1m cons:l-
tuido, praticar to.dos os actos que lhe são pecuhares, privativo_s e independentes na 
outra Camara e elos demais poderes. Os artigos oitavo e cle c1mo do mesmo Regi-
mento Interno substituam-se pelos seguintes: Artig·o oitavo. As sessões prepara to-
rias no segundo a:nno das legislaturas e nas sessões extraorclinarias começarão 
tres dias antes do designado para a installação elo Congresso. Artig·o decimo. No 
dia seguinte ao da abertura do Congresso, se não tiver occorrido o caso do para-
grapho unico do artigo sexto, o Senado iniciará os seus trabalhos ordinarios na 
casa das suas sessões, começando pela eleição da sua Mesa effectiva e das com-
missões permanentes na fórma deste Regimento . Sala dás sessões do Senado, vinte 
e um de maio de mil •novecentos e quatorze. - Dr. Ped1·o ckt C1mha Ca1·neiTO ;:te 
"'llbt«]tte?'q1Le. - Jo,sé Jl1igt,el ele VasconcelLo s. - José Malta de Sá: - Pedro Ma-
o·inho Falcc'ío . - Padre Ped;,·o Pacifico d e Bcwros Beze>Ta. - Antonio Flo>·entino de 
Ce,-qncira Cctvalccmte. - P1·esciliano Tavcwes de Jl1e>Hlonça Sannento. - Ismael 
Elpidio Bnt-ncWo. - Jacintho lvieclei.ros." Considerada a indicação obj cct'o ele deli-
b eração, foi submettida a discussão c a votos, sendo unanimemente approvada. O 
Sr. Presidente declara Que vai se proceder á eleição ela Mesa e das com missões 
permanentes do Senado. Depositadas na urna dez cedulas para Vice-Presidente e 
apuradas, deram o seguinte resultado: Dr. Pedro ela Cunha Carneiro de Albu-
querQue, nove voto-s; Coronel João Ferreira Tavares L essa, um voto. O Sr. Ple-
s iclente declarou eleito V ice" Presidente do Senaodo o Sr. Senador Dr . Pedro da 
Cunha e convidou-o a assumir a cadeira da presidencia, o Que foi feito. Deposita-
das na urna dez cedulas para 1° Secretario e apuradas, deram o resultado seguinte: 
Padre Pedro Pacifico de Barros Bezerra, nove votos; Jacintho Medeiros, um voto. 
O Sr . Presidente declarou eleito 1° Secretario o Senador Padre Pedro Pacifico 
CJUc assumiu a sua cadeira . De·positadas na urna dez cedulas para 2° Secretario 

.e apuradas, deram este resultado: Coronel Ismael Elpidio Brandão, nove votos; 
Jacintho Medeiros, um voto . O Sr. Presidente declarou eleito 2° Secretario o Se-
nador Ismael Brandão, qu e tambe!n assumiu a sua cadeira. Procedida a eleição 
d.a.s coinn1issões pern1ane.ntes, depositadas na urna dez cedu1as para me1nbros da 
pri-Jneira con1missão ·e apuradas, obtiveram votação: Dr. ·orlando Sucupira, dez 
votos; José Malta de Sá, oito votos; Presciliano Tavares de Mendonça Sarmento, 
oito votos; Ulysses Vieira de Araujo Luna, um voto; Luiz José ela Silva Mello, 
um voto; Pedro Marinho Falcão, um voto; Jacintho Medeiros, um voto. O Sr. 
Presidente declarou eleitos membros da primeira commissão os Senadores Dr. Or-
lando Sucupira, José Malta de Sá e Presciliano Tavares ele Mendonça Sarmento. 
Depositadas na ur na dez cedules para membros da .segunda commissão e apuradas, 
deram o resultado seguinte: P edro Mari.nho Falcão, nove votos; Ulysses Vieira 
de Araujo Luna, nove votos; Antonio Flore.ntino de Cerqueira Cavalcante, nove 
votos; João Ferrei ra Tavares Less>L, um voto; José Miguel de Vasconcellos, um 
voto ; Jacintho lVIecleiros, um voto. O Sr. Presidente declarou eleitos membros da 
segunda com1nissão os S enq.dores Pedro Ma-rinho Falcão, Ulysses Vieira de .-.'\.raujo 
Luna e Antonio Florentino de Ccrqucira Cavalcante, e Que deixava de proceder 
a eleição ela terceira comm issão, por ser esta composta ela Mesa do Sena·do. O 
Senador Isn1a e1 Brandão pediu a palavra, que lhe foi concedida, e apresentou un1a 
indicação assignacla por seis Senadores, nos seguintes termos : Indicação. - Con-
siderando que os actos peculiares- a crtda tnna das Can1aras ex-vi do artigo qua-
torze da Constituição elo Estado, se consideram perfeitos e acabados indepe-ndentes 
de pro-nunciação de outros quaes(Jucr poderes, porque fazem parte ele uma judica-
tura especial por força da Qual as corporaçües legislativas deliberam "ex-propria 
autoritatc" sobre a n1ateria in clec1inavel de suas organizações; considera!1.do qu e 
as actas do reconhecimento ele poderes para a renovação elo terço do Senado é 
posse dos Senadores eleitos e reco-nhecidos na sessão realizada a trinta ele outubro 
do anno proximo passado, dentro do an no legisla tivo, provocara1n da parte do Go-
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vernador elo Estado e da Camara elos Deputados, incabicla impugnação, dando 
lugar á que a Mesa elo Senado agisse na defesa das prerogativas constitucionaes 
deste ramo do Poder Legislativo, sustentando a verdade dos principias consubstan-
ciados nas Constituições da Republica e do Estado, sendo, portanto, . »~cessaria que 
0 Senado se pronuncie sobre a conducta da Mesa em def.esa dos :'fh,ridos actos: 
Indicamos que, submettida á apreciação da Casa, sejam approvados os actos pra-
ticados pela Mesa do Senado de Alagoas em relação á constitucionalidade <; le-
galida de dos actos de reconhecimento de poderes e posse .de Senadores, fe itos na 
sessão de outubro do anno passado e dê posse a um dos r0feridos Senadores na 
actual sessão . Sala das sessões do Senado, vinte e u m de maio de mil novecentos 
e quatorze. - Ismael E!71'idio Bnmclão. - Pedro il!a?··inho Fa!oão, . . - José Malta 
de Sá. ·- P>·csci!iano Tavct?·es dle Man<lonça Sanne.?oto. - J osé Mimtel de Vascon-
cellos. - Ja.cintho M edei?'OS. A indicação foi considerada objecto ele deliberação e, · 
submetticl<1 á discussão e a votos, foi unanimemente approvada, decla rando o Sr. 
Presidente em seguida approvados os actos praticados pela Mesa elo Senado na 
sessão de trinta ele outubro el o anno passado e o de posse do Senado>' AntO>nio 
Florentino de Cerque ira Cavalcante, na actual sessão. Não havendo mais nada 
a tratar, o Sr. Presidente levantou a ses·são . Do que, para constar, eu, José Pe-
reira de Lirna, an1anuense da Secretaria do Se=nado, lavrei a presente acta. -
Dr. Pecl>·o eLa Cttnha CanoeiA·o ele Albttqtw>·qt<e, Vice-Presidente. - Padre Ped?'O 
Paci/'ico de Bm'1·os Bezenc<, 1° Secretario. - I smael El7nirlio Bntndão, 2o Secre-
tario. E' o que consta elo livro ele r egistro de actas e votos cl ecla ratorios elo Se-
nado, a que se r efere a portaria elo senhor primeiro Secretario, desta da ta . 
Secretaria elo Senado do Estado de Alagoas, em Maceió, 15 ele abril ele 1915. 
O ama.,nue"·se, José· Pereira de Lima. Confere com o proprio original, ao qual 
m e r eporto e dou fé . Secretaria elo Senado, em Maceió, 15 de abril de 1915. -
O d ir cctor, João Benevenuto elo E s pirito Santo. 

Reconheço as firmas e lettras s upras do Sr. José Perei-ra ele Lima, amanuense 
da Secretaria elo Senado alagoano, e João B enevenuto do Espirito Santo, di-
r ector do m esm o Senado c dou fé. 

Maceió, 15 ele abril ele 1915. 

Em testemunho da verdade ( es tava o signal publico) . - Benja.mint Rangel. 
Reconheço ser verdadeira a fit·ma supra elo tabellião publico interino desta 

capital, Benjamin Rangel, e dou fé . 
Maceió, 15 de abril ele 1915 . O escrivão federal, 11d'ano,e! Eustaq11,io da 
Maceió. 15 el e abril ele 1915. - O escrivão federal, JYicmoel Enstaqui aa snva. 

DOCUMENTO N. 6 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Senado elo Estado el e Alagoas - N. 91. - Maceió , 21 ele maio _ele 1914. 
Exn1. Sr. Coronel Governador do E sta ao .., Leva1nos a o Yosso conhecimento 
que o Senado do Estado ele Alagoas, em sessão hoje realizada, com o compare-
c~mc.nto de dez <\rs . Senadores, levado pela situação anormal que a organiza-
çao politlca do E:stado atravessa, em virtude d e se não ter installado 0 Con-
gresso na data especificada pela Constitu ição, por falta de 11umero legal na 
Camara dos Deputados; se ndo este o segundo c ultimo anno da actual legisla-
tura, tornando-se, portanto, neccssa rio que o Senado se organize constitucio-
nalmente para. que possa exercer as funcçõcs que lhe incumbe na qualidade 
ele orgão Pel'manente do Poder L egislativo, deliberou votar uma·_ Jnd kação, 
msptracla PElo precedente estabelecido pelo Senado F edera l em sessão prepara-
to!'la do a.11no legis lativo de 1894, para proceder á r eforma do seu Hegimento 
Interno, afnn el e eleger a sua Mesa definitiva e as Commissões Permanentes. 
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no sentido ele deliberar sobre todos os n egocios ele sua competencia priy;itiva e 
indeclinavel não só os que affectam á sua organização interna, como· ta_:nbem 
os que diz~m respeito ás fu n·cções especiaes e ele judicatura i;nherentes a sua 
dignidade de Camara Permanente do Poder Legi~lativo odo E stado. 

A Mesa ·do Senado ficou assim composta: VJce-Prestdente, o Senador Dr. 
Pedro da cunha Carneiro de Albuquerque; 1° Seeretario, o Senador Padre Pe-

.clro Pacifico ele Barros Bezerra; zo Secretario, o Senador Coronel I smael Elpt-
clio Brandão: , o Senado conUnüa a esperar que haja 11umero legal na Camara dos ·Depu-
tados para a installação do Congresso. 

Apresentamos a v. Ex. os protestos de alta estima e distincta conside-
ração. _ Paz· e prosperidade . - Dr. P erko ela Cu,.hct Ccwnei1·o de Alb1tque1·q1te, 
Vice-Presid<'mte. - Padre P edro Pacifico ele B. B eze1·ra, 1° Secret a rio - I s-
mael ElpirUo .Brancliio, zo Secret a rio. 

O tficio expedido 

Gabinete elo Governador - Maceió, 22 ele maio d e 1914 - N. 69 -
J!:x m s. Srs . Vice-Presidente do Senado e demais m embros da Mesa Accuso 
o r ecebimento de vosso officio n . 91, de 21 do corrente. 

Sendo o Senado um elos orgãos do Poder Legislativo do E stado, poder au-
tonomo, nada me cumpre dizer a r espeito ele suas deliberações no sentido de 
r eforma de seu Regimento I nterno. 

Apreesnto a VV. EJEx. pro testos de estima e consideração. - Paz e prospe. 
r icla de, Clo cloa/.clo clct F'onsecct. 

PODER LEGISLATIVO - SENADO 

Acta ela <>eguncla sessão prepar a toria elo Sen ado do Estado ele Alagoas, em Ma-
ceió, 14 ele a bril ele 1914 - Presicl en cia. elo Exm. Sr. Cor onel J oão Ferreira 
'r a vares Lessa 
Ao m eio-d ia, procedi·da a chamada, r esponderam os senho res Senadores Ta-

vares Lessa, Dr . Pedro el a C unha., J osé Miguel, Luiz José, J acimtho Medeiros, 
P resciliano Sarme11to, José Malta, I sm ael Brandão, Pedro Marinho e Antonio 
Florentino. Havendo numero legal, foi aberta. a s essão, occupanclo a cadeira ele 
p rimeiro secretario o Senador Luiz José e a el e segundo o 'Sena;dor Jacintho Me. 
deiros, a canvite .cloo Presidente . Foi lida e sem contestação a lguma approvada 
n a·ct a ela primeira sessão preparatoria el e hontem (13). 

Expedien t e : um officio rdo Exm. Sr . Govern:vclor elo E s tado , da tado ele hon-
tem (13) so'b n. 63, accusanclo o recebimento elo officio da Mesa .d{) S<1naclo 
com,rnunicando a exis-tencia de numero legal ele Senadores para a a bertura do 
Congresso. - Archive - se. N ão havendo n1ais nada a tratar, o sen hor Presjdente 
declarou que o Senado ficava aguardando a communicação .da Camara dos D epu-
tados e s uspendeu a sessão. Do que, p a ra constar, eu , José P er e ira ele Lima., 
a manuense da Secretaria elo S enad' lavre i a presente acta- João Fc·rrei>·a Tct-
v cwes L essa, V i·ce-Prcsidente. - Padre P e<lTo PaC'ifi.co ele Bct11·os B cze1·rn, 1• Se .. 
creta.rio in terino. - I smael Bnt71)(lcio, zo Secretario. 

Acta ,ela sessão do S"n ado, em vinte c um de maio ele mi l c novecentos e qua. 
torzc - Prcsidencia do Exm . Sr . Coronel João Ferre ira Tavar es Lcss'1 

Ao meio-dia, procedida a ch::imada,. respanoderan1 os Srs. Senadores r:t"avart\:; 
Lessn., D r . Pedro ela. Cunha, J osé Migue l, Padre Pedro Pacifico, I smael Brandão, 



-183-

José Malta, Jacintho Medeiros, Presciliano Sarmento, Pedro l\~arinho e Antoni.o 
·Floi'entino. Havendo nun1ero Ieg·a1, abre-se a sessão, occupando a cadeira De 
primeiro secretario o Senador Padre P edro Paci-fico e a de segundo secretar io o 
Senador Ismael Brandão, a convite do Presidente. Foi lida e sem .ele bate appro-
va<la a acta da segunda sessão preparatoria elo dia quatorze ele abril proximo 
findo. 

Expediente: um officio elo 1° Secretario elo Senado ela Bah ia, communi-
cando a eleição ela Mesa daquella Casa elo Co•1gresso. - Agradeça-se e archivc-
se . O Senador Dr. Pedro ~la Cunha, usando <'la palavra que lhe foi concedida , 
justifi cou uma indicação, assignada por nove Senadores, sobre a ·r eforma do Re-
gimento Interno do Senado. Considerada a indicação objecto d e deliberação, foi 
submetti{1 a á discussão e a votos, sendo u>"a nimemcnte approvada. O Sr. Pre-
s idente declara que vai se proceder á ele ição ela Mesa e das Commissões P er-

. manentes do Senaclo. 
Depositadas na urna dez (10) cedulas para Vice-Presidente e apuradas, 

deram o seguinte r esultado: Dr . Pedro da Cunha Carneiro d e Albuquerque. nove 
(9) votos; Coronel João Ferr·eira T avares Lessa, um (1) voto. O Sr. Presidente 
declarou então Vice-Pres;dente o Se·"ador Dr . Pedro ela Cunha e convidou-o a 
assumir a cadeira da presidencia, o que foi feito . D epositadas na urna dez (10) 
cedulas para 1° Secretario e apuradas, deram o resultado seguinte: Padre Pedro 
Pacifi co de Barros Bezerra, 110ve (9) votos; Jacintho Me:le iros, um (1) voto. 

O Sr. Presidente declarou ele ito 1° Secretario o Senador Padre Ped ro Pa-
cifico, que assumiu a sua ·cadeira . . Depositadas ·na urna d ez ( 10) ceclulas para 
2o Secretario e apuradas, deram este resultado : Coronel I smael •Elpiclio Brandão, 
nove (9) votos; Jacintho Med eiros, um (1) voto. O Sr. Presiélente declarou eleito 
2o Secretario o Senador I s mael Bl'anclão, qu e tamhem assumiu a sua cadeira . 
Proced ida á eleição elas Com missões P ermanentes, depositadas na 'urna d ez ( 10) 
ceclu las para membros ela Primeira Commissão e apuradas, ob ti v-eram votação : 
Dr. Orla ndo .Su cupira, dez (10 ) votos; José Malta .ele Sá., oito ( 8) votos; Pres-
ciliano T avares àe Mendonça Sarmento, oito (8 ) votos ; Ulysses Vieira ele Araujo 
L una, u m (1) voto; Luiz J osé <la Si lva Mello , um (1) voto; Pedro Marinho 
Falcão, um ( 1) voto; J a cintho Medeiros, um ( 1) voto. O Sr. Presidente de -
clarou eleitos membros ela Primeira Commissão os .Sena;dores Dr. Orlando Su-
cu pira, José Malta ele Sá e Presciliano T avares .ele Mendonça Sarmento. Depo -
s itadas na urna dez (.o) ceclulas para membros ela Segunda Com missão c apu-
ra{! as, deram o resultado seguinte : Ped ro IVIarinho Falcão, nove (9 ) votos ; 
Ulysses Vieira ele Araujo Lu na, nove (9) votos; Antonio F lorent ino ele Cer-
queira Cavalca;nti, nove (9) votos; João Ferreira T avares L essn, um (1) voto ; 
.José Miguel ·ele Vasconcellos, um (1) voto; J acintho Medeiros, um (1) voto. 
O Sr. Presi.dente declarou eleitos m embros ela Segunda Com m issão os Sen adores 
Pedro Marinho Falcão, Ulysses V iei ra ele Araujo Luna e Antonio Floren tino ele 
Ccrqueira Cavalcanti e que deixava ele se p r oceder á ele ição ela T erceira Com-
missão, por ser esta composta da Mesa elo Sen ado . O Senador I s ma el B r an dão 
pediu a palavra, que lhe foi concecl id a, e aprese:-~tou un1a ind icação assignada. 
por s eis ( 6) Senadores, para seren1 approvados -os actos praticados pela Th1esa 
do Senado em relação á constitucionalià ael e e legalidade elo reconhecimento ele 
poderes e posse .ele Senadores feitos na sessão ele trinta êe outubro do anno pas-
sado e o el e posse ele um el os referidos Senadores na actual sessão. A indicação 
foi cons iderada objecto d e {1e liberação e submetticla á di scu ssão c a votos, foi 
unanimemente approvada, cl eclaranclo o Sr. Presidente em seguida appr ovaclos 
os actos prat icados pela Mesa elo Senado na -sessão ele tri·nta de outubro {lo anno 
1mssaclo e o ele posse do Senador Antonio Florentino d e Cerqueira Cavalca'll t e, 
na actual sessão . Não h avenc]o mais nada a tratar, foi SUS]lensa a sessão. Do 
que para constar, eu~ José Pere ira ele Lima, cun:am uense •Cla Secretar ia do Se-
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nado, lavrei a presente acta. - Dr. Pecko ela C1tnha Ca.ntei,.o ele A!b1tqtw,.qt,e, 
V ice-Presidente. _ Pa·dre Pec/.!'o Pcteifico ele Ba,.t·os BezetTa, 1° S ecretario. ~ 
Isma el E!piclio Bt·a.nclão, 2° Secretario. 

IncUca.ção 

Considerando que 0 preceito consa-grado no artig-o quatorze da Constituição 
do Estado não faz dependerem da solemnidade da i nstallação do Congresso, os 
actos inherentes á cada uma das C-amaras, taes como o r econhecimento de PO-
(leres de seus membros , eleição da Mesa, elaboração, ampliação ou modificação 
do Reg-imento Interno respectivo e nomeação dos seus empregados; Considerando 
que o Senado deve con.stituir-se no periodo da sessão ordi•naria , desde que, por 
circumstancias a lheias ao mesmo Senado não se -realize a inst.allação (lo Con-
gresso na .data especificada pela Constituição; Considerando que, apezar de ser 
co nstitucional a installação do Congresso em qualquer ·data posterior a qui·nzc 
de abril, d·entro do anno leg islativo, para a r ealização da sua sessão ordinaria , 
0 Sena;do não pôde deixar de constituir -se completamente Jogo que, em sessões 
preparatorias, veri.fique numero legal, porque, sendo um poder permane·nte, t em 
attribuições privativas a exercer, que lhe são outhorga·clas pela Constituição do 
Estado, e ·não dependem nem da collaboração ·ela Camara c os Depu-
t a dos, e n em dos ·demais poderes; Consideran do, finalmente, que o 
preceito da Constituição Federal no caso é identico ao da Constituição do Es-
tado, .sendo,. ]Joi.s, legitima a interp·retação consignada nos "consideranda" acima, 
e já adoptacla pelo Senado Federal, desde m aio de mil oitocentos e noventa e 
quatro, quando modi"ficou o seu Hegimento I nterno, afim de se poder constituir 
antes da i•nstallação do ·Congresso, re:luzind o ele trinta e clous para v i·nte e clous 
o numero legal para o reconhecin'lento ele poderes dos seus m embros; 

Indicamos que, ao ar.tigo sex to elo Regimento Interno, se addicione o se-
guinte : 

Paragrapho u ni co . Se a. in sta Ilação do Co•ngresso não se verificar por qual-
quer motiv-o, após a communicação ao Governador do Estado e á Camara dos Depu-
tados ·de que ha numero legal para a r espectiva installação, o ·Senado elegerá a sua. 
Mesa cffectiva e Commissões Permanentes, devendo, ass im co·,stituido, praticar todos 
os actos que lhe são peculiares, privativos e independentes ela outra Camara e 
elos demais poderes. 

Os artigos oitavo e dccin1o do 1nesn10 R egin1en to InterJo .substi tuan1-Se pe1o 
seguinte : 

Artigo oitavo. As sessões preparatorias n o segundo a.nno elas legislaturas c 
nas SC'ssões cxtraor.clinar!as con1eçarão tres dias a ntes do clesig·na;do para a instaL 
lação do CongPcsso. 

Artigo decimo. No dia scg·uin te ao da abntura elo Cong-resso se não tiver 
occorrido o caso elo paragrapho u•nico do artigo sexto, o Senado iniciará os seus 
trabalhos ordin-arios na. casa .de s uas sessões, começando pela eleição de sua 
.Mesa effectiva e das Com missões Permanentes, na fôrma c1o Reg-imento. 

Sala das sessões elo Senado, vinte e Uln de n1aio de n1íl novecentos e qua -
torze. - Dr.Pe•clro ela C'nnhC< C"'"teit·o ele il!b·t,qtte1·qne. - José Mim'e! eLe Va8-
concellos. - Jo,sé Jlf"Ua. ele Sá.. - P ecko 111cwvnho Falcão. - Padre Pec!1·o Pàci~ 
f-ico de Ba1"·os Be,zetT<!. - Antonio Flot·entvno ele Ce1·qtwi1·a Ca.va!cante. - Pr·esci-
liano Tuvm·es ele 111enclonça Sa.nnento. - Ismael El.pf;cl.io Rntnclcio. - Jcwin t ho 
1!1 ec!ei1 ·os. 

I?tcliccu;cio 

Considerando que os netos peculiares a cada UJna das Ca n1aras, "ex- viu 
elo artigo quatorze da Constituição do Estado, se consideram perfeitos e acabaclos 
in clepenclentes ele pronunciação ele outros quaesqu er poder.es, porque fazem parte 
ele uma judicatura. especial por força ela qun.l as corporações legislativas clcJi"; 



- 185 ___; 

beran1 "ex-propria autoritate" sobr-e a n1atcria i:lCeclinavel de suas organiza-
ções; considerando que os acto·s .de reconhecimento de poderes para a r:novação 
do terço do Senado e posse dos Senadores eleitos c reconhecidos na sessao reali-
zada a trinta de outubro do anno passa-do, dentro do anno legislativo, provoca-
!'am, .rla parte do Governador elo Estado e da Camara dos Deputados, insabida' 
impugnação, dando lugar a que a Mesa do Senado agisse em defe.sa das pr-ero-
gativas const itucionaes deste ramo do Poder Legis la tivo, su stentando a verdade' 
,i 0 s ]Jrincipios consubstanciaclos nas Constituições da R epublica e do E st ado, 
sendo, portanto, •necessario que o Senado se pronuncie sobr e a conducta 'da Mesa,. 
em defesa dos referidos actos; indicamos que, submcttida <á apreciaçãv da Casa, 
sejam approvados os actos praticados pela Mesa do Sena.Jo de Alagoas, em rc-• 
!ação á constitucionalklade e legalidade dos actos de reconhecimento de poderes 
e posse de Senadores feitos na sessão .de outubro do anno passado e o de posse 
de um dos referidos Senadores na actual sessão . 

Sala das sessões do <Senado, v inte e um <'!e maio de mil novece·~tos e qua-
torze. - I smael El.picUo Bnwulcio. - P ecl?·o, ll'Im·inho F'alcc'io. - José Maltn ele 
Sá. - P?·escilinno ~ra·va?·es ele Men<:lonoa Sc!?'mento. - Jos é Miguel ele 1Tascon-
ccl.los. - Jacintho Meclei?·os. 

DO-CUMENTO N. 7 

Cet'j:idão - Em cumprimento ao que determin a a portaria do Sr . 1° SeCI·e_ 
t a rio do Senado, datada de hoje, vinte e tres ( 23) -de abril de mil nov-ecentos e 
quinze (1915), a mim distr ibuida pelo Sr. director desta Secretaria, cert ifi co que 
<la acta <la 1" sessão preparatoria do Sena·do, do -dia vinte (20) deste rr.ez, 
consta o que se segue: data da 1" sessão prcparatoria ào Senado alagoano, aos 
vinte dias do mez de abril do anno de mil novecentos e quinze - Presi-clencia 
do Exm. Sr . Vice-Presidente, Dr. Pedro da Cunha Carneiro de Albusuerque. 

Aos vinte (20) dias -do m ez de abr il do anno de mil novecentos e quinze, ás 
doze horas ~la dia, no edif\cio onde fu·ncciona o Senado alagoano, á rua NoYn, 
{lesta c ida de, estavam presentes os Srs. Senadores Dr. P &:l ro 'da Cunha Car-
neiro de A lbuquerque, Padre Pedro Pacifico de Barros Bezerra, I smael Elpidio 
Brandão e o Dr. Orlando Sucupira, todos garantidos por uma ordem d e hctbeas-
C01'JlUS, emanada do Supremo Tribun3.l Federal. 

O Dr. Pedro da Cu·oha .Cdrneiro de Albuquerque assumiu a presidenc!a, oc-
cupa ndo a cadeira ode 1° Secretario o Padre P-edro Pacifico de Barros B ezerra 
e a de 2° Secretario, I smael Elpidio Brandão. 

O Sr. Pres idente declarou CJUe, apezar de amparado conjuntamente com os 
Se!laclores JH'esentcs, por uma ord-e m ele 7wbeCts-co?·pus preventiva, d-esde o dia 
dez do n1 cz corrente, ;:;ó hoje a mesma ord<~m tinha inicio de .cxecuç~o, dev ido ft. 
formal drsobedi-e ncia do Governo elO Estado, prestigiando e gara•n tindo um grupo 
<I e indi\·iduos que, chefiaélos pelo Sr•. Dr. José F ernandes de Barros Lima. Vice-
G o,·ernadoJ· do Estado, occuparam após arrombamento feito no dia doze Ú2) do 
mez corrente, o edificio do Senado e ahi se conservaram obstinadamente para 
pertul'lnu·, por todos os meios, os . trabalhos do mesmo Senado e organizar um 
outro, com a presença unica elo Senado r Serapião Ro:lrigues de Albuquerque, 
confot·me se verifica da acta publicada no Dict?·io O!!icil 'de quatorze (14) deste mez. 

Po1· estes factos se vê que estivemos, disse o Sr. Presidente, sob o impel'io 
da coacção cffect iYa, congratulando-se naquelle momento com os seus pares por 
notar que na s ua plenitude estava sendo cu mpri-da a ordem de habeas- co?·pus 
C<>m que o Supremo Tribunal Federal havia tutellado tão cfficazmente o livre 
exercicio das funcçõcs decorrentes do ·mandato senatorial do terço mais antigo 
elo St'natlo alagoano. Que essa victoria da justiça era a mais nobre affirmação 
da consciencia juridica ·do grande estadista que nesta hora pr.es ide os destinos 
ela Répu})lica., accrescentou o Sr. Presi-dente. Ai·n.da em continuação deu o seu 
modo ele enten der o hctbeCis -ao?·pus concedi-Jo aos quatro Sc.na:àores presentes, 
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dizendo que o Supremo Tribunal Fede ral estabeleceu e firmou na sua decisão o 
principio de que só a,o tm·ço mais cmtigo do ScncuLo, qne é CO'IItjJOsto dos sc;útàO-
TeS presentes e ("0 Senwào?' Sen,pião RoddgtbeS de Al.bnquerqne, CO?njJCtia decidi;· 
sob1·e a Legitimickule cLo.s aemais memb1·os da cm·po?·açcio, qtte ,-ep?·es.clntavmn, 
se111Clo esse "vereclictun1-, i?TBC"ltrsavel. E n clout·ri?~a do venera??Jclo, a .. ccórdlio tem, ev·i-
àente fwulc•mento no tn·eceito constitt,cionaL. (A1··tigo qtwton~e ela Constit?Jiçclo .àe 
Alngoc,s.) S6mente, por.tanto, aos prese•ntes, que representam o terço mais <in-
tigo do Senado, co1np~te procla1nar.en1 quaes . os seus pares, para exercerem cmn 
elles livremente as funcções decorrentes de seus mandatos senatoriaes. Assim, 
pois, na qualiclacle ele Presidente, achava que os presentes deviam funccionilr 
com os legitimas senadores reconhedd-os em sessão -ele tri•nta ( 3 O) de outubro dÓ 
anno ele mil novecentos e treze, como consta ela ada que será licla pelo 2° S e-
cretario. 

Nes tas condições, consulta-dos tres Senadores ampara-elos pelo ha-beas-c01'1ntS, 
approvaram unanimemente a delib-eração 'o Sr. Presidente, que mandou lHOCé'--
der á chan1a.<la, a que respo·ntCleram os referidos Senadores constitutiv-os do antigo 
terço e os Srs. Presciliano Tavares · ele M endonça Sat,mento, Ulysses Vieira Jc 
Araujo Luna, Jos·~ :Malta ele •Sá e Antonio Florentino de Cerqueira Cavalcante. 
que tomaram assento a convite elo Presidente, faltando sem causa justificada r-
Senador Serapião Rodrigues ele Albuquerque, tambem do a·ntigo t erço. 

Pe~liu em seguida a palavra o Senador Dr. Orlando Sucupira, qu e justificou 
por motivo el e doença o não comparecimento elo Senador Pedro Marinho Fal cão. 
Sr . Presidente, verificando haver numero leg-al, declarou aberta a sessão e Jn::t :i.-
dou o 1• Secretario ler o seg·u·inte expediente: Dous officios elo Exm. Sr. Juiz: 
Seccional Dr. A•ntonio Francisco L eite Pinclahyba, o primeiro datado .d:e on~~ 

(11) ·ele abril do corrente anno, sob numero trinta e tr.es, trazendo ao conheci-
mento elo Exm . Sr. Vice-Presidente <'!o Senado alagoa·no, para os devidos f' JOs, 
que "por tel egramma elo Exm. Sr. Ministro ·Presklente elo Tribunal Superior 
Federal hoje pela n1 a11hã recebido, o JneSi110 Exn1 . senhor COlUlTIUI1icou -m e t01· 
aquelle Egregio Supremo Tribunal concedido, hontem, habects-co?·p.,,s preventivo 
a favor elos membros elo Senado estacloal Dr. Pedro {la Cunha Carneiro el e Al-
buquerque, P a dre Pedro Pacifico d-e Barros B ezerra, I smael Elpiclio Branclã0 e 
Dr . Orlando Sucupira, para que ~.c possan1 reunir e furiccionar pac ificamente 
no dia doze (12) do corrente e seguintes, no edi ficio elo Senado e ahi excrcenm 
com s egurali.ça suas funcções , livres de qualqu.ci' coacção e violencia. Saude e 
fraterniclaclP . - (Ass ignaclo) .4.ntonio F'nmoisco Leite Pinàahyba, Juiz S eccio-
nal. Com a nota "archive-se" . - Dr. Pe:Jro ela Cunha Carneiro ele Albuquec-
que, Maceió, vinte (.20) ele abri l ele mil novecentos ·.e quinze. O segundo, <lataclo 
ele quatorze (14) de abril "orrente, ~ob ·numero trinta e sete (37), ao Exm. Sr. 
Dr. P edro ela Cunha -Carnei ro ele Albuquerque, Vice-Pr-esidente ela Mesa el o :) :l -
nado a lagoano, .elo teõr seguinte: Tendo o Gover.no Federal, por intcrmedio do 
Exn1. Sr. l\1inistro da Justiça, co.nfonne telegran1ma que h ontem, á tarde, r c:.. 
ceb i, posto á minha disposição a força f ederal para a.sseg-urar in t egralmen te :t 
execução ela ordem de habeas - coTpus que p elo Egregio Supr-emo Tribunal f >i 
concedida -a V . Ex . e aos Senadores Padr-e Pedro Pacifico ele Barros Bezerra 
Ismael Elpio Bran·dão .c D1· . Orlando Sucupira para se reunirem no ecl i-fi cio pro~ 
])rio elas SeSSÕeS ela COrporação e ahi exercerem as SUaS f uncções políticas. ih' t' ·-' S 
de qualque!' violencia e coacção, o· que, aliás, não foi possivel até hontem, pelos 
motivos ce>nsta·ntes ela represe•ntação que m e dirigiram os ditos Senadores levo 
a o conhecimento ele V. Ex. que o 1• Tenente Emygclio Montenegro, commaJ;clante 
da fo!'ça fed eral destacada n esta capital, recebeu ,c] este Juizo as instrucções Pl'"-' 
c1zas para agir , de accôrdo con1 a Mesa do Senado, e entender-se con1 'r. Ex. 
para o fi~1 ele ser asseg-urada a completa execução da sentença do Egregio Su-
prenw Tnbu.nal: Saude e fraterni.da•de. - (Assi-gn-aclo) Antonio. F . Leite P ·inc!a _ 
hyba, Jmz Seccwn~l. Com a. nota "archiYe-se ". - Dr. Pedro da Cunha, Mac->lü > 
VInte (20). de abnJ de n~nl novecentos e quinze: e um outro officio· assigna·.LY 
por clezese1s (16) Deputa-a os estacloaes, ele itos e cliplomaclos, datado de quatOJ'Ze' 
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•elo corrente, •n os seguin t.es termos ; T en do os abaixo firmados , Deputados est'l.1 
doacs eleitos e diplomados, p rotestado perante o Exm . Sr. Dr . Juiz Feder a. I 
pelo facto el e se achar violentamente occupado o salão elo palacet e ela praça c•al 
Cutlleàral, on d.~ funcc iona a Carnara dos lJeputado~ {l'c Alagoas, e sen c.l.o-lln~:-31 

obstaua a entrada do refer ido ecdficio, t ên1 a honra de solicitar cte V . Ex. pro-l 
v idencias no sentido ele lhes ser ·cl'Csig na.cla uma sala n o ccl' ificio elo Seoado par;., 
que ahi possam. exercer a funcção constitucional do recon he·.:in12ntc de l)o de....-t":St 
e outras m edidas legaes e regimcnt aes. Aprove itam o ensejo para apresentar ru 
V. Ex . protestos de consideração e estima. 

A o Exmo. Sr. Dr. P edro da Cunha Carneiro ele A lbuquerque muito clign·o Vice-
Presidente elo S en a do ele Alagoas.. Saucle e fraternidade . Maca rio elas Chagas 
Hocha Lessa, José Ulysses Luna, Gilberto ele Andrade, Mm1oel C orrêa Cost a, 
lzidro Vasconcellos, Manoe l Hodrigues ela Hocha, Manoel Bezerra Corr êa de 
Olive ira, A . Balthazar Mencl·onça, Joaquim Gomes ela Silva Hego, T heophilo 
Au gusto de Araujo Barros, Marcos ·E vangelista Torres Barbosa, Ludovico da 
Costa e Silva, L eon idas J. B arbosa, conego. J oão Machado ele Mello, Antonio 
N unes Leite, M•anoel de Miranda Cabral . Com o despacho seguinte ; "Aguar-
d em opportunidaele." Mace ió , vinte (20) ele Abril ele mil novecentos e qu inze. 
Dr. P edr:o ela Cunha . JI:m seguida o Dr. Orlando Sucupira, 11ecliu a palavnL 
e expoz c laramente a sua opinião relativa á questão do reconhecin1ent:o de seus 
·pares na sessão de trinta (3 0 ) ele outubro cl·e mil novecentos e treze, llil r não 
ter compa recido áquella sessão. O ·orador considerou leg·itimo o reconhecimento 
de seus pa res em v irtude d os artigos primeiro , segundo e set imo do regimento 
interno, protestando contra o desrespeito ele a lguns indivíduos esfranhos áquella 
Casa do Congr esso, impedindo-lh e o reg·ula r fun ccionamento, ·c contra ·cs ins ultos 
que lhe são assacaclos e aos demais m embros elo Senado. O Sr . . segundo secre-
t a rio a m a ndado elo Sr. Presidente procede a le itura da acta da seBsão de trinta 
(30) ele outubro de mil novecentos e trese (1913) . O Sr . Pres idente, declara 
que de accôrdo com o artigo segundo elo r cgimeúto interno ela Casa, vae se pro-
ced er a eleição ela Commissã,o ele tres m embros, para da r par ecet: sobre o r eco-
nhecimento elos S enadores ·eleitos em primeiro ele novembro do anno proximo f indo. 
Depositadas na urna oito ( 8 ) ceclulas para m embros da referida com missão e 
i"PUra clas, obtiveram votação: Dr. Orlando Sucupira, sete (7) . votos ; Ulysses 
Vie iera de A raujo L una, sete (7) votos; J osé l\1alta ele Sá, sete (7) votos; Pres-
ciliano Tavares ele Mendonça Sarmento, clous ( 2) vo tos ; Antonio Florentino ele 
Cerqueira Cavalcanti, u m ( 1 ) voto. O Sr. Presiclente, d ecla rou e leitos m embros 
da commissão os Srs. Senadores Dr. Orla ndo Sucupira, U lys,es V iei ra de 
A ra ujo Luna e José JYialta de Sá, a quem, de accôrdo con1 10 artigo terceiro do 
m esmo regimento interno, fez entrega elos diplomas dos S enadores eleitos e ele-

- mais documentos concernentes a eleição e suspendeu a sessão até que a referida 
commissão apresente o seu parecer. As quinze horas, reaberta a sessão, voltou a 
commissão e apresentou o seu parecer que tomou o numer-o um ( 1), opinando 
pelo 1·eoonheoimento cãos S1·s . Jo sé MigHel ele Vasconcellos, Joã.o F'e1Tei7·a Tava -' 
1·es Lttna, Ltdz José ela Silva 1lf ello, jJtfan·ael Tho1ltet.z ela Silva e Ja.ointho Meclei1·os, 
por t er em obtido maioria absoluta ele votos . O parecer foi 1tnani1nemente appro-
vado e em seguida o Sr. Presicle11te 1J1'0olamo1' eleito s e ,·econheciclos Senadores 
n a renovação do terço elo Senado, a funccionar durante as legisla turas ele mil 
novecentos e quinze (1915) a mil novecentos e vinte (1920) os oinoo (5) oicla-
<lã.os acima mencionados . O Senador Dr. Orlando Sucupira u sando ela palavra 
que lhe foi concedi ela, pediu ao Sr . Pres idente que . nomeasse uma commissão 
afim ele dar ingresso no recinto do Senado a quatro ( 4) dos Senadores eleitos 
e r econhecidos que se acham na a nte-sala. O Sr. Presidente, nomeou a com mis -
são composta dos Senadores Dr . Orlando Sucupira, Presciliano Sarmento e José 
'Malta, que introduziram no recint;o elo Senado os Srs. S enadores J osé Miguel 
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de Vasconcellos, João Ferreira Tavares Luna, Manoel Thomaz· da SiiYa e Ja-
cintho Medeiros, tendo estes na fôrma do artigo quinto elo regimento interno pres -
tado a promessa constitucional e tomado assento. Verificado na fôrma d·J 
artigo sexto do regimento interno, ex istir numero legal de Senadores pam a 
installação d•C·S trabalhos da primeira sessão ordinaria da decima terceirá legis-
latura do Congt·esso do Estado, o Sr. Presidente, mandou que se fizesse a devida. 
communicação ao Ex mo. Sr. Governador do Estado e que deixava de c ammu-
nicar á Camara dos Deputados pelos motivos expostas p·or aquelles mesmos se-
nhores no offit:io datado de quatorze ( 14) do corrente dirigido ao Vice-Presidente 
do Senado e que consta do expediente de hoje como se vê . Não t endo ( digo) 
1não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente, levantou a sessão. Do que 
para constar, eu , José Pereira de Lima, amanuense da Secretaria do Senad·o, 
lavrei a presente acta. Com a nota Approvada em sessão de hoje do Senad o, 
vinte e tres (23) de abril de mil novecentos e quinze (1915). Dr. Pedro da 
Cunha Carneiro de Albuquerque, Vice-Pre~idente. - Padre Pedro Pacifico de 
Barros Bezerra, primeiro Secretario. - Ismael Elpidio Brandão, segundo Secre-
tario . E' o que consta da acta da sessão do dia vinte (20) do corrente, a que se 
refere a portaria do Sr. primeiro Secretario, datada de hoje . Secretaria do Se-
nado do Estado de Alagoas, em Maceió, 23 de abril de 1915. - O amanuense, 
José Pereira de Lima . Confere com o proprio original, do qual me reporto e dou 
fé . Secretaria do Senado, em Maceió, 23 de abril de 1915 . - O director, João 
Benevenuto do Espirito Santo. Reconheço verdadeiras as firmas e Jettras supra 
do Sr. José Pereira d e Lima e João Benevenuto do Espirito Santo, amanue Hse e 
director do Senado Alagoano, e dou fé. 

Maceió, 26 de abril de 1915. Em testemunho da verdade, (estava o s ignal 
publico) tabcllião interino, Benjcvmin Rcmgel. 

Reconheço ser verdadeira a firma supra do tabellião interino des ta cap ita l. 
Benjamin Rangel, e dou fé. 

Maceió, 26 de abril de 1915. - Manoel E ·ustetquio clct Silva., escr ivão federal. 
Extrahido dos autos de habeas-Co!·zms n. 3.782, de 14 de junho de Hl5. 

O secretari-o, Gabriel Martins Santos Vianna. 

DOCUMENTO N . 8 

Cortidão - Em cumprimento ao que determ ina a. portari a do Sr. 1" Se-
cretario do Senado, datada de hoje v inte e quatro (24) de abril de mil nove . 
centos e quinze (1915) a mim distribuida pelo Sr. Director desta Secretaria, cer-
tifico que da acta da. sessão do Senado de hontem, consta o que se segue: 
"Acta da sessão do Senado do Estado de Alagoas em Maceió aos vinte e tres 
dias do mez de abril do a_nno de mil novecentos e quinze. Prcsidencias dos Ex-
cellentissimos Srs. Drs . Pedro da Cunha Carneil'O dé Albuquerque e Orlando 
Sucupira. Aos vinte e tres (23) dias do mez de abril do anno de mil novecentos 
e quinze (1915) ao meio dia, n a sala das sessões do edifi cio do Senado occupan-
do as cadeiras de Presidente e Vice-Presidente Senador Pedro da Cunha Ca r-
neiro de Albuquerque, a de primeiro Secretario o Senador padre Pacifico de 
Barros Bezerra e a de segundo Secretari•o o Senador Ismael Elpidio Brandão, foi 
f flita á chamada á qual responderam os Srs. Senadores Presciliano Tavares de 
Men<lonca Sarmento, Ulysses Vieira de Araujo Lima, José Malta de Sá, Pedro 
Marinho Falcão, Orlando Sucupira, Antonio Florentino de Cerqueira. Cavalcanti, 
José Miguel de Vasconcellos, João F erre ira Tavares Lessa, e Manoel Thomaz 
da Silva, faltando os Srs. Senadores Serapião Rodrigues de Albuquerque e .Ja-
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cin tho Medeiros sem causas par ticipadas. Ha.vendo numero legal foi aberta a 
sessão. Lidas pelo 2• Secretar io a acta da primeira sessão prepara to ria realizada 
em vinte (20) do conente e a nota declaratoria de hontem, foram então submet-
tidas a discussão e approvadas sem debate, por unanimidade de votos . Não 
houve expediente. 

O Presidente disse que commll'nicava ao Senado que d e. de o dia vinte (20) 
do corrente havia derigido ao Sr. Governador do E s tado um officio communican -
d <> já haver numero no Senado para a installação do Congresso e ia lêr ao Se-
nado para que tivesse conhecimento dos termos em que foi redigido. L eu o Sr. 
Presidente o seguinte: Senado do Estado de Alagoas, Maceió, vinte (20) de abril 
de mil novecentos e quinze (1915) nmnero noventa e se is (96) ·. E:xcellenti simo 
Sr. Governa dor do E s tado . O Senado do E sta do de Alagõas, em sessão d e hoje, 
a qual compareceram os Srs . Sena dores Dr. Pedro da Cunha Carneir o d e Al -
buquerque, padre P edro P acifico de Ba rros Bezerra, Coronel I smael Elpidio Bran-
dão, Major Dr. Orlando Sucupira Coronel Prescil ian v Tavares de Mendonça Sar-
m ento, Coronel Antonio Florentino de Cerqueira Cavalcanti , Coronel José Malta 
de Sá e Corone l Ulysses Vieira de Araujo Lima, corporação que em treze ( 13) 
de a bril de mil novecentos e quatorze (1914), con stituiu numero legal para a 
ins tallação do 0 Gngresso, coforme o D ·im·io 0/!ici<l l de quatorze (14) de abril 
do mesmo anno, em que se lê o officio de V . Ex. sob o numero sessenta e tres, 
(63), manifest .rndo prazer por essa communicação inductiva da funcção normal 
de um dos orgãos do Poder L egislttt ivo , tem a honra de levar ao conhecimento 
de V. Ex. que foram r econhecidos, nesta data, os pcderes dos seguintes Sena-
dores eleitos para a renovação do terço: Srs. Tenente-Coronel J oão Ferreira Ta-
vares Lessa, Coronel José Miguel de V asconcellos, T enente-Coronel Manoel Tho-
maz da Silva, Coronel J acintho Medeiros e Coronel Luiz J osé da Silva Mello, 
tendo os quatro ( 4) pr imeiros , depois de haverem prestado ,o compromisso legal, 
toma.do assento, em obediencia ao artigo trinta ( 30) da Cons tituição do Estado . 
Outrosim, ,o Senado communica a V. Ex. que sõmente hoje foi possiver se re -
unir no edificio proprio das suas sessões , porque a liberdade assegurada pelo 
Egregio Supremo Tribunal de Just iça Federal a alguns membros desta corpora-
ção, mediante ordem de ha.be<!s - corptts, só hoje (digo) só teve efficacia cem a 
intervenção do Governo Federal, na fôrm a do artigo sexto (6°), paragrapho quarto 
(\'i 4•), da Constituição da R epubl ica ; fazendo cessar a violencia exercida por 
individuas filiados a uma facção sem idéas d;t qual V. Ex. é o Presidente ho-
norario. E como a installação do Congresso não t eve legar no dia quinze (15) 
do corren te, o Senado de A lagôas de accôrdo com o artigo set im.J ( 7•) ; do Re-
gimento interno, faz sciente a V. Ex. que ha doze (12) membros presentes aptos 
para o exercicio da sua fun cção politico-constitucional. Apresentamos a V. Ex. 
os protestos de respeito e consideração . Paz e prosperidade. - Dr. Ped1·o cl<! 
Omtha Oanteü·o d e :1lb11-q·nerqne, Vice-Presidente. - Padre P ecZ,·o P<!ci! ico de 
BmTos Beze?TG, 1• Secretario. - I sm<!e! E!pic!·io B 7'<!nclão, 2• Secretario. D ecla-
r ou ma is o Sr. Presidente que deixou de fazer igua l communicação á Camara 
dos Deputados por te r r ecebido d e dezeseis (16) candidatos elei tos e di ploma-
os daquelle ramo do P.cder L egislativo um officio acompa nhado de um protesto 
judicial cuja le itura fa zia, para conhecim ento deste Senado. Foram lidos o officio 
e o protesto; tendo o primeiro o seguinte despacho: "Aguardem opportunidade ". 
No officio os r eferidos candid~tos solicita,·a m permissão do Senado para funccio -
narem n o mesmo ed ificio em que funcc iona o Senado pela impossibilidade de só 
r eunirem no edif icio onde sempre funccionou a Camara dos Deputa dos por estar 
violenta m ente occupa do, conforme tudo ficou esclarecido no pr.ctesto judicial feito 
pera nte o J uizo Federal . O Sr . Presidente declarou ainda que por "taes motivos 
claro era a impossibilidade da Constituição daqu ella Casa Legislativa e, por-
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tanto, não podia dar-se a solemnidade da installação do Congrel3so porque só se 
podia r ealiza r com a reunião das duas (2) Casas depois de t erem ambas numero 
legal dos seus membr.os para o fun ccionamento e, ass im não se podendo verificar 
essa formalidade para t er lagar a inst a llação do Congresso ia lêr o paragrapho 
unico do a rtigo sexto do Hegimento Interno deste Senado : "Si a insta llaçã,o do 
Congresso não se verificar por qua lquer motivo, após a communicaçáo ao G o-
vernador e á Camara dos Deputados, de que ha numero legal para a respectiva 
installação, o Senado elegerá a sua Mesa effectiva e commissões permanentes, 
devend,o, assim con s tituido, pra ticar todos os actos que lhe são peculiares, pri -
va tivos e independentes da outra Camara e dos .dema is Poderes." N esta s condi-
ções era imprescindive l que o Senado se constituisse e procedesse á ele ição da 
sua Mesa e das Commissõcs permamentes. para dar inicio ás suas funcÇÕ/lS pri-
va tivas . Sendo acceito ; por todos ·O m esmo Sr . Presidente d eclarou se ia pro·ce-
der á eleiçã o de Vice -Presidente. 

Depositadas na u r na doze (1 2 ) cedulas par a Vice-Presidente e apuradas, d e-
r am o resulta do segu inte : D r. Orla ndo Sucupira, onde (11) v otos ; pa dre Pedro 
Pacifico de Barros Bezerra, u m (l) v eto. 

O Sr . Presidente decl a rou eleito o Sr. Dr. Orla.ndo Sucupjra,' Vice-Presidente 
do Sena do, e convidou -O a assumir a ca deira da prcsidencia, o que foi fe ito. 

O Sr. P residente declara que . vai se proceder a eleiçtw para 1• S ecretario. 
Deposit a dos na urna doze (1 2 ) cedulas para 1• Secretario, e apuradas deram 
este r esultado: padre Pedro Pacifico d e Ban'os Bezerra, onde ( 11) votos; Coro-
n el U lysses Vieira de Araujo L una, um ( 1 ) voto. O Sr. Presidente d eclarou r e-
el eito 1° Secretario, o Senador padre Pedro Pacifico d e Barros Bezerra. O Sr. Pre-
s idente decl ara que vai se proceder a eleição de 2• Secretario . Depos itadas n a 
u rna doze ( 12 ) cedulas para 2• Secr et a rio, e apuradas, obtiveram votação : Co-
ronel I s mael E lp idio B randão, onde (11) votos; Cor,onel Joã.o F erreira T avar es 
L essa, um ( 1 ) voto . O Sr. Presidente declarou reeleito 2• Secreta rio, o Senador 
I smael E lpid io Brandão. O Sr. Pres idente declara que vae se proceder a eleição 
das Commissões Per manentes. Depositadas n a urna doze (12) cedulas para mem-
bros da primeir a Com missão e a puradas, deram o resultado seguinte: Dr. Pedro 
da Cunha Carne iro de Albuquerque, nove ( 9) votos; Co1·onel José Malta de Sá, 
( n) votos; Coronel P r esciliano Tavares de Mendonça Sarmento, nov e (9) v otos; 
Coron el J osé Mig u el de Vasconcellos, tres ( 3) votos; Coronel Ulysses Vieira de 
Araujo Lu n a , dous ( 2 ) votos ; Coronel J acinth o Medeiros, u m ( 1) voto. O Sr. 
Presiden te declarou ele itos m embros da primeira Commissão, ,os Senador es Dr. 
P edro da Cunha Carneiro de Albuquerque, José Malta d e Sá e Presciliano T a -
v ares ele Mendonça Sarn1ento. 

Proced id a com a~ m esm as formalidades a eleição da segunda Commissão, 
clep csitadas na un\a doze ( 12 ) .cedulas para m embros ela segunda Commissão e 
apurHrla~ d eram este resu ltado : Senad•cr P e dro Marinho F alcão, nove (9) votos; 
Senador Ul ysses V ieira ele Araujo L una, n ove ( 9 ) votos; Senador Antonio Flo-
r en t ino de Cm·queira Cavalcant i, nove ( 9 ) votos; Senador João F erreira T. 
L essa, tres ( 3 ) votos; S enador .José Miguel de Vasconcellos, tres ( 3) votos; Se-
n ador Jacintho Medeiros, tres (3) votos . O Sr. Pres idente declarou eleitos mem-
bros da segunda Commissão, os Senadores Pedro Marinho Falcão, Ulysses Vieira 
d e Arauj o Luna e A n ton io F lorentino de Cerqueim Cavalcanti, e que deixava de 
proceder á eleição da t erceira Commissão p.or ser esta composta é:a Mesa do 
Senado . 

Em seg·uidil o Presidente, 'Senador Orlando Sucupira declarou que ia se 
proceder á apu ração da eleição rea lizada a doze (1 2) de março d o corrente anno, 
para os ca.rg ns ele Governador. e Vice-Governador, no periodo constituciona l que 
se inicia a doze (12) de junho ele mil novecentos e quinze (1915). e termina a 
d oze (12) de junho de mil ·novecentos e d ezoito (1918) , exercendo a ssim o S e -



nado a attribuição que privativamente lhe confere o artigo cincoenta e nove 
(59) da Constituição do Estado de Alagoas e, que nos termos dos artigos quinze 
(15) da lei numero quinhentos e trinta e seis (536), de dezeseis (16) de junho, 
vinte e sete (27), do decreto numero quatrocentob e trinta " :oito (43-8), de vinte 
(20) de junho, tudo do anno de mil novecentos e oito (1908), ia o Senado pro-
ceder á alludida apuração, pela fórma e modo estabelecidos na Constituição do 
Estado, lei e decreto supracitados. Obtendo a palavra o Senador Pedro da Cunha 
pediu que a Mesa mandasse inserir na acta qut: elle se retirava do recinto para 
não tomar parte mais da presente sessão ele hoje por ser um elos candidatos v,o-
tados para o cargo de Vice-Governador, cuja eleição ia tambem ser apurada. O 
Sr. Presidente declal'ou que estava attendido o pedido do referido Senador 
e mandou que se inserisse na acta. Comparecé o Senador Jacintho Medeiros. 
Annunciou o Presidente em seguida que conforme o .quadro apresentado á Mesa 
peLo director da Secretaria elo Senado, foram recébidas pelo alludido director, na 
conformidade dÓ artigo quatorze (14) da lei . numero ·quinhentos e trinta e seis 
(536) já citada, cento e trinta e seis (136) authenticas referentes á mesma elei -

ção, as quaes iam ser abertas pelos membros a Mesa e immediatamente apura-
elas, como determinam o artigo quinze (15), da mesma lei numero quinhentos 
e trinta e seis (536), e vinte e sete (27,, do decreto numero quatrocentos e trinta 
e oito (438), todos de mil ·novecentos e oito (1908). 

Distribuindo o trabalho pelos dous Secretarias, foi o Presidente abrindo uma 
p or uma, todas as authenticas que S6 conservavam em envolucros fechados e as 
lia em voz alta, depois do que as passava aos primeiro e segundo Secretariof!:, 
que serviam de escrutadores, os qua.es tomávam separadamente a votação .de 
cada candidato por algarismos successivos da numeração natural, publicanct.o sem-
pre o ultimo numero correspondenté a cada nome e respectivo cargo. Concluída 
a apuração o Presidente fez escrever em resumo, depois de verificados os resul-
tados parciaes, o resultado geral o qual foi o seguinte: para Governador, Dr. 
&ntonio Guedes Nogueira, dez mil e quarenta e seis (ltl. 046) votos; Dr. JoãJo 
Baptista Accioly Junior, quinhentos e quinze (515) votos; Dr. Miguel Soares 
Palmeira, dezesete ( 17) votos; Dr. Manoel de Araujo Góes, tres ( 3) votos; Co-
ronel Jacintho Paes Pinto da Silva, dous (2) votos; Dr. José Fernandes de 
Barros Lima, um ( 1), e para Vice-Governado!', Dr. Pedro da Cunha Carneiro 
de Albuquerque, dez mil e sessenta e sete (10. 067) v.otos; Coronel Francisco 
da Hocha Cavalcanti, quinhentos e oito (508) votos; Coronel José Malta de Sá, 
seis ( 6) votos ; Dr. Miguel Soares Palmeira, dous ( 2) votos ·e Coronel Ismael 
Elpldi,o Brandão, um ( 1) voto; pelo que o mesmo Presidente submetteu á dis-
cussão e a.pprovação a apuração feita, e que foi unanimemente approvada. 

Em seguida proclamou eleitos Governador e Vice-Governador, os Drs. Anto-
nio Guedes Nogueira ·e Pedr,o da Cunha Carneiro de Albuquerque, na ordem es-
tabelecida, os quaes ·obtiveram maioria ·de v'ltos para o perlodO que inicia a doze 
(12) .de junho de mil .novecentos e quinze (1915) , e termina a doze (12) de ju-
nho de mil novecentos e dezoito (1918), e mandou que na fôrma do artigo quinze 
(15) da lei numero quinhentos e trinta e seis (536) , de dezeseis (16) de junho 
e artigo vinte e sete (27) do decreto numero quatrocentos e trinta e oito (438) 
ambos de mil novecentos e oit,o (1908), se extrahissem cópias desta acta para 
serem enviadas aos eleitos. 

Os trabalhos elo Senado na presente apuração abrangeram o exame circums-
tanciado elas authenticas recebidas em ns. de cento trinta e seis (13 6) como 
ficou acima mencionacl,o e procedente elas mesas eleitoraes dos seguintes muni-
cinios: Agua Branca, Alag·õas, Anaclia, Atalaia, Camaragibe, Coruripe Leopoldina, 
Limoeiro, !Vfurecy, Pão de Assucar, Palmeira dos Indios, Parahyba Paulo Affonso, 
Penedo, Pissabussú, Piranhas, Porto Calvo, P ·orto de Pedras, Porto Heal do Col -
Jegio, Santo Amado, Ipanema, Santa Luzia do Norte, S. Braz, São José ela Lage, 
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Siio Luiz do QulLUnde. S , Migueí de Campos , Tralpú , Triumpho, União, Viçosa e 
Vicloria. 

Não f.o ram recebidas authenticas dos municip!os el e l\Iaceió, Bello Monte, Ma-
ragogy, Pilar e Junqueiro. Das a u th en ticas apuradas acham-se em duplicata os 
municípios ele P i.assabussú, Sant'Anna elo Ipanem a e Porto R eal do Collegio, por 
procederem ele duas ( 2) m esas eleitoraes diversas pelo que na fórma elo a rtigo 
cinooenta e tres (53) elo citado decreto quatrocentos e tr inta e oito ( 43 8) entrou 
a m esa na a nalyse de umas e outras e o Senado decidiu considerar validas a pe-
nas aq uellas que, na fôrma elos numeros um ( 1) e clou s ( 2) do artigo oitenta. 
(80) elo mesmo decreto quatrocentos e trinta e oito (438) f oram celebradas pe -
rante mesas constituídas pelo modo estabelecido n a legis latura eleitoral vi -
gente e realizadas no dia designado pela le i e leitoral do Estado, des presando 
por estes fund ameütos todas as •outras e considerando nullas as votações cons igna-
das n a quellas a uthent icas, v isto procederem de mesas installadas em conformi-
dade elo decreto do Governador numero setecentos e trinta (730) de vinte e oito 
(28) de setembro de mil novecentos e quatorze (191 4 ) , d ecreto cuja nullidaéle 
foi pronunciada pelo venerand o accórdão do Supremo Tribunal Federal ele trinta 
e um (3 1) de outubro do m esmo anno, em confirmação da decisão proferida pelo 
juiz secciona l dest e Estado. 

Procedeu-se á apuração das votações parciaes seguintes por municípios : 
Ag·ua Branca (cinco secções): para Governador Dr. Antoni o Guedes N ogueira, 
quinhent,os e setenta e um (571) votos; pa r a Vice-Governador : doutor Pedro 
ela Cunha Carneiro de Albuquerque, quinhentos e setenta e um ( 571) votos, Ala-
g·oas: (quatro secções recebidas sómente authenticas de duas (2) segunda e 
quarta), para Governador : Dr. Antonio Guedes N ogueira, duzentas e v inte e u m 
(22 1) votos; Dr. João Baptis ta Accioly Junior, vinte (20) V·Otos; para Vice-Go-
vernador : Dr. Pedro da Cunha Carneiro de Albuquerque, duzentos e v inte um 
(221) votos; Coron el Fran cisco da Rocha Cava lcante vinte (20) votos. Anadia: 
(quatl'o secçõ,es), pal'a Govern a dor: Dr. Antonio G uedes Nogu eira, duzentos e 
quatro ( 204) votos; pat'a V ice-Governador: Dr. Pedro ela Cunha Carneiro de 
Albuquerque, duzentos e quatr-o (20 4) votos. Atalaia : (quatro secções ), para 
Governador : Dr. Antonio Guedes Nogueira quatr.ocentos e sete ( 407) votos; Dr. 
João Baptista Accioly Jun ior , onze (11) votos; para Vice- Governador: D r. Pe-
dro da Cunha Carne iro de Albuquerqu e, quatrocentos e set e ( 407 ) votos . Ca-
maragibe : (duas secções), pa r a Governador: Dr. Antonio Guedes N ogu eira, du-
zentos e vinte e clous ( 222 ) votos; pa r a Vice-Governador : Dr. Pedro da Cunha 
Carneiro de Albuquerqu e, duzentos e vinte e dous (222) v otos . Cururipe: (tres 
secções ), para Governad.or : Dr. Antonio Gued es Nogueira, duzentos e quarenta 
e oito (248) votos; Dr. João Baptista Accioly .Junior, cen_te e vinte e cinco (125) 
votos; para Vice-Governa dor : D r. Pedro da Cunha Carneiro de A lbuquerqu e, 
duzentos e quarenta e oito ( 248) votos; Coron el Francisco da Roch a Cavalcante, 
cento e vinte e cinco ( 125) vo tos . L eopoldina: (tres secções ) para Governador: 
D r. An~onio Guedes Nogu eira, cento e noven ta e oito (19 8) vot os ; Dr. J oão 
Baptista A ccioly Juniot·, um ( 1) voto ; Dr. J osé Fernandes de Barros Lima, um 
( 1) voto ; para Vice-Governador: Dr. Pedro da Cunha Carneir o ele Albuquerque, 
duzentos (200) votos. L imoeiro : (tres secções), para Governador: Dr. Antonio 
Gu edes N ogueira, quatrocentos e trinta ( 430) votos; para Vice-Governaclr: Dr. 
Pedro ela Cunha Carn eiro de Albuquerque, qu atrocentos e trinta ( 43 0) vot os. Mori -
cy: ( seis secções ) , para Govern a dor: Dr. Antonio Guedes N ogu eira, quinhentos 
( 500 ) votos; para V ice-Governador : Dr. Pedro da Cunha Carneiro ele A lbuquerque, 
'(500) votos. Pão de Assu car: (cinco secções ) , para Governador: Dr. Antonio Gu e-
des Nogu eira, trezentos e quarenta e cinco ( 3 •!5) votos; para Vice-Governador: 
Dr. Peclro da Cunh a Carneiro el e · Albuquerque, trezentos e quarenta e cinco (345) 



votos. Palmeira dos Indios ; ( se is secções ), para Governador: Dr. Antonio Gue-
des Nogueira, quinhentos e setenta e tres (573) votos; Dr. Miguel Soares Pal-
meira, dezesete (17 J votos; Coronel Jacintho Paes Pinto da Silva, dous (2) 
votos; para Vice-Governador: Dr. Pedno da Cunh21 Carneiro de Albuquerque, 
quinhentos e oitenta e sete (587) votos; Coronel José Malta de Sá, cinco (5) 
votos . P a rahyba: (tres secçõJes), para Governador: Dr. Antonio Guedes No-
g·ueira, trezentos e quinze (3Ü) votos ; Dr. João Baptista Accioly Junior, trinta 
(30) votos; para Vice-Governador: Dr. P edro da Cunha Ca rneiro de Albuquerque, 

trezentos e quinze ( 315) votos; Coronel Francisco ela Rocha Cavalcante, trinta 
(30) votos. P a ulo Affonso: (cinco secções ), para Governador: Dr. Antoni•o Gue-
des Nogueira, trezentos e trinta e quatro votos (3 34); para Vice-Governador: 
Dr. Pedro ela Cunha Carneiro de Albuquerque, trezentos " trinta " quatro (334) 
votos. Penedo: (sete secções), para Governador: Dr. Antonio Gut>des Nogueira, 
trezentos e setenta e dons (372) votos; Dr. João Baptista Acciooly Junior, no-
venta e nove (99) votos; para Vice-Governador: Dr. Pedro da Cunha Carneiro 
de Albuc1uerque, trezentos e setenta e clous (372) votos; Coronel Francisco da 
Rocha Cava lcante, noventa e nov e (99) votos . Piranhas: (duas secções), para 
Governador: Dr. Antonio Guedes Nogueira, duzentos e um (201) votos; para 
V ice-Governador: Dr. Pedro da Cunha Ca rneiro de Albuquerque, duzentos e um 
(201) votos. Porto Calvo: (tres secções), para Governador: Dr. Antonio Gue-
des Nogueira, duzentos e oitenta e tres (28'3) votos; para Vice-Governad"Or: Dr . 
Pedro da Cunhá Carneiro de Albuquerque, duzentos e oitÉmta e tres (283) votos. 
Porto de Pedras. : (duas secções), para Governador: Dr. Antoni•o Guedes Nogueira, 
cento e sessenta e um (161) votos; para Vice-Governador: Dr. Pedro da. Cunha 
Carneiro de Albuquerque, cento e sessenta e um (161) votos. Porto Real do Col-
legio: (dua s secções ) , para Governador: · Dr. Antonio Guedes Nogueira, duzentos 
e vinte e quatro (224) votos; pa ra Vice-Governador: Dr. Pedro da Cunha Car-
n eiro •de Albuquerque, duzentos e vinte e quatro (224) votos ; Sant'Anna <l o Ipa-
nema : (tres secções), para Gov-er n-ador: Dr. Antonio Guedes N ogueira, duzentos 
e quarenta e sete (217) votos; para Vice-Gov-e rnador: Doutor Pedro da Cunha 
Carneir-o de Albuquerque, duzentos -e quar.enta e sete (-247) votos . .Santa Luzia 
do Norte: (cinco secções) para Governa•clor: Dr. Antonio Guedes Nogueira, qui-
nhentos e setenta e se is ( 576) votos; para Vice-Governador: D.r. Pedro da Cunha 
Carneiro Ide Albuquerque, quinhentos e set-enta e seis (576) votos . S. Braz (duas 
secções): para Governador: Dr . Antonio Guedes Nogueira, duzentos e tres (203) 
v otos ; pal'a Vice-Governa dor: Dr. Pedro da Cunha Ca rneiro de Albuquerque, 
duzentos e tres ( 203) votos. S . José •el a L a g.e ( seis secções , falta•nclo a authentica 
da primeira) : pa ra Governad or: Dr. Anton io Guedes Nogueira, trezentos e no-
venta e seis (396) v otos; Dr. João Baptis ta Accioly Junior, v in t e e cinco (25) 
votos; '))ara Vice-G.overna•dor: D r . P e'Clro da Cunha Ca rneiro -ele Albuquerque, tre-
zentos e noventa e seis (396) v otos ; Coronel Franc isco da Rocha Cavalcante 
vinte e cinco (25) votos. S. Luiz elo Quitu•nd·c (quatro secções ), faltand o a au~ 
thcn tica da terceira) : }Jara Governador: D r . A ntonio Guedes N ogueira, duzentos 
e quatro (204) votos ; Dr. J oão Baptista A ccioly Junior, vinte e sete (27) votos; 
para Vice-Governador: Dr. Ped ro da Cunha Carn€iro de Albuquerque, duzentos 
e quatro (204) vo tos ; Coronel Fra ncisco Id a R ocha Cav.a.lcante, v inte e sete 
(.27) votos. S. Miguel de Campos (,qua tro secçõ.es ): para Governador: Dr. Anto-
·nio Guedes Nogueira, duzentos e sessenta e oito (268) votos; para Vice-Governa -
dor·: Dr. P e dro da Cunh a C arneiro d•e Albuquerque, duzentos e sessenta r oito 
(2G8) votos. T'l'a ipú (cinco secções): para Governador: Dr. Antonio Guedes No-
gueira, tr-ezentos e qua r enta e oito ( 348) votos ; Dr. João Baptis ta Accioly Ju-
nior, cincoe.ota e seis (56) votos ; para Vice-Governador: Dr. P.e{lro ela Cunha 
Carneiro .de Albuquerque, trezentos e q uaren ta e oito (348) votos ; Coronel Fran-
cisco {la Rocha Ca v-alca nte, cincoenta e s ei s (-56) votos . Triumpho (dua s secções): 
para Governador: Dr. Antonw Guedes Nogueira, duzentos e trinta e oito (238) 
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votos; para Vice-GO'Vernador : Dr. Pedr o da Cunha Carn eiro de Albuquerque, 
duzentos e trinta e oito (238) votos . União (oito secções ): para Governa·dor: Dr. 
Antonio Guedes Nogueira , quatrocentos e setenta e q uatro (474) votos; Dr. João 
Baptista Accioly Junior, quarenta ( 40) vot os ; para Vice-Gov·erna clor: Dr. Pedro 
da Cunha Carneiro de Albuquerque, quatrocentos e setenta e sete ( 477) votos; 
Coronel Francisco da Rocha Cavalcante, trinta e set e (37) V·Otos. Viçosa (sete 
secções) : para Governador: Dr. Antonio Guedes Nogueira, setecentos e quinze 
(715) votos; Dr. João Baptista Accio ly Junior, setenta .e c in co (75) vo tos; p a r a 
Vice-Gov.ernador: Dr. Pedro -da Cunha Carneiro de Arbuquerque, setecentos e 
quinze (715) votos; Coronel Francisco da Rocha Cavalcante, set en ta e cinco (7 5) 
votos . Victoria (quatro secções): para Governa·à or : Dr. Antonio Guedes No-
g ueira, quinhen tos e sessenta e oito (568) votos; Dr. Manoel de Araujo Góes, tres 
( 3) votos; para Vice~Governador: D1·. P e :lro da Cu·nha Carneiro de Albuquerque, 
quinhentos .e setenta (570) votos; Coronel I sm ael Elpidio Brandão,, um (1) voto. 
Estas votações parciaes formam o resultado g.eral j á menciona·do na presente 
acta. Durante os traba lhos da presente sessão não foi feita qualquer l'eclamaçãu 
pelos •Sena•dores presentes ou qualquer cidadão interessa-do na <: leição . E h aven do 
por tal fórma conclu ido a apuração geral da mesma ·eleiçã o, •O Pres idente mandou 
la vrar a presente acta, da qual extrahir -se-hão as cópi·as necessarias para depois 
de assignados pelos membros da M esa ·e m a is Senadores que o quizerem fazer, te-
rem o destilno e fins legaes . Sala <las sessões ·do Senado el e Alagoas, em Maceió , 
aos vinte e tres (23) .c]i.as do m ez de a bril do anno de mil novecentos e quinze 
(1915). Eu, José Pereira de Lima, ama nuen se da Secretaria, encarregado da re-
dacção das actas, a escrev i. - Dr. 0>'lai>Hlo, s,~ct~pi>·a, Vice-Presidente. - Padre 
Ped1·o Paoif'i,co· de Ba?YOS Bczen·a, 1° Secretar.i o. - Ismael El71i.dio B?Yl-ndão, 2o 
Secretario. Com a nota. Approvacla na sessão ·dO dia vinte e quatro (2 4) ele abril 
ele mil novecentos e quin ze (19 15) . E' o que consta da acta da sessão de hontem, 
a que se r ef·ere a portaria do Sr. 1 o Secretario, d atada de hoje . 

Secretaria do Sen a do, em Maceió, 24 {!e abril de 1 915 . - O amanuense, Jo sé 
Pe,-eiTa de Lima. 

Confere com o propr.io original, ,elo qual m e reporto e dou fé. Secretaria do 
Senado em M·aceió, 24 d e abril de 1915 . - O director, João Benevem•to clu Espi-
>·i.to Santo. 

Reconheço ·as firmas e lett ras s u prn 'Cios S.rs. José Pereira de Lima e João Be-
nevenuto do Espirito .Santo, e d ou fé . 

Maceió, 2 6 de a b r il de 1915 . Em testemunho da v erdade (estava o s ignal pu-
blico ). - Benjamin Rwngel. 

R econheço ser venclad eira a firma supra, do tabellião pu blico inter ino , desta 
cap ital, Benja min R angel; e dou fé . 

Maceió, 2 6 de abr il de 191-5. - .Manoel E"staqnio ela Silv a, escrivão 
federal. ( •) 

DOCUMENTO N. 10 

Acta da Jn sessão preparatoria el o Senado a lagoano realizada no dia 12 de abril 
de 1 915 - Presidencia do Dr. José Ferna~des 1cle Barros Lima 

. . Aos <loze (1 2) dias ,.Jo mez ·de a bril de 19M, á h ora regimental, presen t es n o 
ecltftcto do Senado, o Exm. Sr . Dr. Jos·é F ernandes de Barros Lima, Vice-Go~er
nador do Estado e PresJcl.ente constitucional do Senado, e os Senadores Sera pião 
Ro.d.rtgues ele Al buquerque, Francisco Ma noel dos ,Sa·ntos Pacheco, l~ernando Au-
gu~to. de Albuquerque Sarmento , Pedro Rodrigues de Oliveira Ribei ro, Ladisláo 
P e t8lt a da Costa, ~s tes quatro u ltimos eleitos e diplomados sem contestação em 
1912, para renovaçao do t erço do Senrudo o Dr F ernandes Lt'ma · d cadeira ]a 'd · . . ' · , assum1n o a .c prest encta , declarou que, competindo-lhe, ex-vi do art. 43 da Constitui----

(•) O documento n . 9 (Accórdão elo Supremo Tribun·a l) eonsta dos A nnexos, 
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ção elo Estado, presidir as sessões {lo Senado, assim o fazia, tendo tambem e_m 
consideração que esta Casa do Congresso, não se reunindo ha dous annos, nao 
existia mais a sua Mesa, cujos membros haviam perdido o mandato, e, atten-
-clenclo ainJa que, por esse facto, a falta de r eu·nião., não foi possível o reconheci-
mento dos Senadores ele itos em 1912, para a renovação elo terço, e estando pre-
sentes quatro desses cidadãos, dos cinco unicos ·d iploma·dos sem contestação, os 
convidava para. tomarc1n luga res no recinto. 

Em seguida, o ·Presi·dente designou uma commissão composta do Senador Se-
rapião Rodrigues ele Albuquerctue, ,Fernando Augusto ele Albuquerque Sarmento 
e Lacl isláo Perei ra da Costa., para examinarem os diplomas, authenticas e todos 
os documentos relat ivos ã eleição procedida em 1 ,cJe novembro de 1912, suspen-
dendo a sessão até que a refeTicla comm'issão apresentasse seu parecer. 

Uma hora clepois, reaberta a sessão, foi apresentado pela referida eommissão 
um parecer. que tomou o numero 1, concluindo pel-a approvação da eleição pro-
cedida naq~ella época e pelo reconhecimento dos cinco (5) u nicos ·diplomados sem 
contestação: Candido Augusto de Mendonça •Sarmento, Dr. Fernando Augusto ele 
Albuquerque Sarmento, Coronel Francisco Manoel dos Santos Pacheco, Dr. La-
disláo Pereira da Costa e Coronel Pedro Rodrigues ele Oliveira Ribeiro. 

SUbmettido á discussão o referido parecer e, não havendo quem o impugnasse, 
foi s ubmetUdo a votos, sendo approvado. 

Estando presentes os Senadores reconhedclos Dr. F ernan :lo Augusto de Al-
buquerque Sarmento, Coro·nel Francisco Manoel dos Santos Pacheco, Dr. Laclisláo 
Pereira da Costa e Coronel Pedro Rodrigues de Oliveira Ribeim, o President~ 

convidou-os a prestarem a promessa legal. o que foi feito , repetindo os men<'to- -
né\l c~os Senadores a seguinte u.ffinnação: 

"Prometto g uardar a Constituição da Republica dos Estad-os U nidos ·dO Bra -
sil e a deste Estado, desempenhando fiel e lealmente o cargo que me foi confiado , 
promovendo o bem geral e sustentando a união, integriclHle e inclepenclencia do 
Estado .ele Alagoas. " 

Feito Isto. o Presidente clesig·nou a mesma commissão para clar parecer sobre 
a ele ição procedida em 29 elo novembro de 1914 , para renovação do terço do Se-
nado, ·no periodo de 1915 a 1918 , e suspendeu ·novamente a sessão até ·que a refe -
rida com missão apresentasse o >'eU parecer. Uma h ora depois , foi r eaberta a ses-
são, apresentado e lido o parecer da com1nissão; o Presidente submett.eu-o á di s -
cussão,, sen. ~lo u !lanimemente approvado. 

O Presidente cleHignou en tão uma commissão para clar entrada no recinto 
aos novos Senaclores r0conhecidos Dr . José Julio Bezerra. Can san ção, Coro nel 
Francisco Silva, Conego Manoel Capitu lino ele Carvalho, Clemente Magalhães ela 
Silveira e Corone1 Othon ·C:e Ba.:rros Corre ia, que fizeran1 áquella mestna affir-
n1ação. 

Logo após, occupa :-: do suas cadeira~ no recin to o~ mesrrtos Srs . Senadores, o 
Presiclente a nnun ciou que se ia proceder á eleição .ela Mesa provisoria, que terã cc 
presidir ns sessõPs preparaturias e tambcm a sessão so lemne das Can1aras reu-ni-
das, de accôrdo com o art. 9" do R egimento. 

Correndo o escrutin io, verificou-se o seguinte resultado: Para Presidente, 
Francisco Manorl elo s Santos Pacheco, nove (9) votos,, e Conego Manoel Capitu-
Iino de Carvalho, um (1) voto. 

Conhecido e proclama:lo este r esultado, o Presidente do Senado convidou o 
Senador Francisco Manoel dos Santos Pacheco a assumir a cadeira da presicJ.encia, 
para cujo cargo acabára de se r eleito . 

Agradecend o a disti ncção que acabava ele receber ele seus par.cs. o Presidente 
da Mesa provisoriã .declarou que se ia procet: er á eleição para secr.etarios, a qual 
foi f eita por escrutínio secreto, cla·ndo o seguinte resultado: Para 1o Secretario, 
Serapião Rodrigues de Albuquerque, r. o v e ( 9) votos, e Fernando Augusto de. Al -
buquerque Sarmento, um (1) voto; para 2° Secretario .. Dr . José Julio Bezena 
Cansanção, nove (9) votos, e Dr. J~adis l áo Pereira ila Costa, um (1) voto, 
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Depoi-s de occuparem os seus respectivos lugares na M-esa os dous Secretarios 
eleitos 0 Presidente deu por termina-elos -os trabalhos do dia, suspendendo a ses-
são, d~clarando que a Mesa ia . officiar ao Exm. Governador do Estado, commu-
nica.ndo a constituição do Senado e a existencia de numero legal de Senadores 
para a installa·ção do Congresso, fazendo igual communicação á Mesa da. Camara, 
bem como telegraphar ás principaes autorida d-es da R epublica, dando sCienCia do 
que se .passára. 

E eu, José Julio Bezerra Cansanção, Secretario Interino, escrevi a presente 
acta, que será assignada por mim e pelos demais membros da Mesa . - FTG/11.cisco 
Manoel elos Santos Pacheco, Vice--Presidente. - Se?·apião Rod,..igt<es c•e Albt<q<te?'-
que, to 'Secretario. - Dr. José h<lio Beze>'l'a Cansanção, 2° ·Se-cretario. 

Approva.da na sessão prepara to ria do dia t3 de abril. ( *) 
(*) O doc. n. 11 (Acc6rdãos) consta elos Annea;os . 

DOCUMENTO N. t2 (*) 

Auto ele promessa e posse dos Excellentissimos S enhores Governador e Vice-Go-
vernador eleitos , Doutor João Baptista Accioly Junior e Coronel Francisco 
d-a Rocha Cavalca-nte 
Aos doze (12) dias do m ez de junho do anno de mil e novece-ntos e quinze 

(t9t5), vigesimo setimo .da Republica dos E stados Unidos do Brasil, n esta cidade 
de Maceió, capital do Estado de Alagoas, em a sala das sessões do Tribunal 
Superior, ·ao meio-dia, reunido o Sena-do sob a presidencia do Excellen tissimo Se-
nhor Vice-Pres i-dente Coronel F .rancisco Manoel dos Santos Pacheco, comparece-
ram os Excellent i-ssimos Se·nhores Doutor João Baptista Accioly Junior, Gover-
nador eleito, e Coronel Francisco c1a Rocha Cavalcante, Vice-Governador tambem 
eleito, e aos mesmos foi a])resentada a fórmula da a ffi rmação consagrada no ar-
ti-go ci-ncoenta e tres (53) da Constituição do Estado, e, por sua vez , cada um dos 
ilustres cidadãos proferiu, em alta voz, pera·nte o Sena-do e pessoas presentes, a 
fórmula seguinte: 

"Prometto guardar a Constituição e as leis da União e cleste Estado e c.;um-
prir fielmente, quanto em mim couber.. o mandato de Governador e Vice-Gover-
nruclor." 

E aceita a promessa assim solemnemente feita, -o Excellcntissimo Senhor Vice-
Presidente do ·Sena.clo declarou que estavam •empossa-dos os Excellentissimos •Senhores 
Doutor João Baptista Accioly Junior e Coronel Francisco ela Rocha Cavalcante 
nos cargo·s ·d•e Governador e Vice"Governador para o períod-o constitucional de 
doze do corrente a doze de junho do anno d·e mil -novecen tos e dezoito (19t8). 

Do que, para constar, se lavrou o presente auto, que foi, depois de li do, as-
s ignado pelos cida•dãos ·eleitos oGcwer.nador e Vice-Governador deste Estado, bem 
como pe los membros da Mesa do referido Senado . Eu, Virginio de Campos, ama-
nuense interino da Secretaria do Senado, o escrevi. Eu, Dr. José Julio Bezerra 
Cansanção, to Secretario, o fiz escrever e subscrevi. 

F>·anoisoo Manoel ebo{J Santos Pe<cheoo, Vice-President·e. - Engenheiro civil Joüo 
Baptista Aooioly J <mio>·. - F?·anoisoo ela Rocha Cava!ca1tte. - Dr. José Julio 
Beze>·>·a Cansanção, to Secretario. - FeTna?~cl'o Augusto ele Albuqt<e?·qt<e Sa.?'?nento. 
2~ Secretario. - Conego jJ!anoel Ce<pitulinw ele Ca?·valho. - Pecl?·o Ro;el?'ig1ws ele 
Olivei?·a Ribeir·o . - LeLdisláo Pe?·eira ela Costa. - Clemente Magalhües ela Sil-
vei>·a. - Se1·apião Rodrigues ele Albuq1oe1·que. - Fnmcisoo Silve<. - Othon ele 
Ba1TOS G01"'1~eia . - Monsenhor José Mawricio fla, Ro:cha·) representa nte C: o Ex111 . e 
Revdm. Sr . Bispo Diocesano. - Desemba rgador Jaointho Menelonçe<. 
Desembargador B enna.relo Li>tdo-lpho :ebe lJ!Ien:clonçe<. - Desembargador r1rlal -
be>·to E. de Albuqt<erque Figt<ei.Teelo. - Ben.ia.mi~t Pm·ci:i·a <lo Cm··m.o. 

Dr. Joüo Fi?">nino <los Reis Lins, Vice•Presi•dente -ela Camara elos 

(*) Os do cumentos ns. t2, t3 e t4 acompanham o voto em separac o do Sr, 
Caldas Lins, membro qa Comm)ssão ele Constituição, 
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Deputados. - Edgctr clct Cntz Fer'l'ei1·n, 1° Secretario. - Dr. Lttiz JV[O?'eir·~ Filho, 
2o Secrétario . - Dr . A.iexm>clr·e Entbdo Pompillio Pctssos. - Bacharel Ltt·I·Z Mes-
qui tct. - Frcmcisco dct Rochct Hollctndet Cnvctlccmte. - Angelo Grncia.no Ma.r·tins. -
Tibm·cio Nernesio . - Franc·isco Vasco . - Dr. L ttiz Maclwdo. - Ltttz Ccwlos de 
Sottz a, Ne/.to . - José L eonel de 1vieUo. - .tido!phu An,gusto <he Cnrner·ino. - Messict s 
de Gttsrnão . - O:cUlon Attto Cr'1.tZ Oliveint. - José Ig~ I·CtCio P er·ei?'et Rego. - Fnvn -
cisco dn Rochct Scmto.s . - Vicente Alves clet Gmnn. 

(Do Diw·io O!!icictl do Estado de Alagoas, numero de 15 de junho de 1915.) 

Aúta da sessão do Congresso Legislativo do ll:stado de A lagoas, em 14 de ju n11o 
ele 1015 - Presidencia do Exm. Sr. Co ronel F r ancisco d·a R ocha Cavalcante, 
Vice-Governador do E st a do e Presidente do Senado a lagoan o 
A' hora r egimental, reunidos n a Camara dos Deputados os Srs. Se nadores e 

Deputados ao Congr esso do Estado para ·deliberarem sobr-e o projecto de proroga-
ção da actu a l sessão legislativa, assume a presidencia o Exm . Sr. co .. 
rollel Francisco da Rocha Cavalcante, Vice"Governador do Esta<lo e Presidente do 
Senado a lagoano, occupa·ndo as cadeiras .de Secretarias os primeiros e segundos 
Secretarias do Senado e da Camara dos Deputa dos, respectivamente, os Srs. Se-
nadores J osé Julio e Fernand o Sarmento e os Srs . Deputados Edgard Ferreira 
e Moreira Filho. 

O Sr. Presidente manda proce·der â chamada, a que r espondem os 1Srs. Sena-
dores .José Julio, F er nrundo Sarmento, Santos Pach eco, Othon Corrêa, Francisco 
S ilva, Clemente Silveira, Serapião Rodrigu es, Ladisloáo Costa, Conego Capitulino 
d e Carvalho ·e Pedro Rodrigues, e os ·Srs. Depu tados J ,oão Firm>no, Eldgand· Ferreira, 
MoreinL F ilho, Carlos Araujo .. Odilon Auto, Luiz Carlos, Angelo Martin s, Eraldo 
Pa;;sos, Ignacio Sarmento, Adolpho Camerino, Luiz Mesquita, Rocha Santos, 
vV·cncesláo de Almeida, Pereira R ego, Ho·norio de Carv·alho, Tiburcio Nem esio, 
Mes, ias de Gusmão, José L eonel, Francisco Vasco, Luiz Torres, Vicente Gama, 
Luiz Machado e Hollanda Cavalcante . 

Havendo numero legal, o Sr. Presiden te ab re a sessão . Em seguid·a ~xpõe 

o motivo da r eunião e manda que o Sr. Senador José Julio, 1° Secretario do Se-
nado , 11roceda á leitu ra do proj•ecto de lei •n. 1, que decreta a pro rogação das ses-
sões ord inarias da 13" legisl·atura, por trinta ( 30) dias, contad os do dia dezese is 
do corrente ao ldia quinze (1·5) d e julho do corrente anno . · 

O Sr. Pres idente põe em discussão unica •e em seguida .em votação o pro-
jecto n. 1, que é approvad·o por uona·nimidade, indo em seguida á Com missão de 
R<:dacção. 

l!;m seguida o Sr. Presi dente nomeia os Sr s . Senado!'es Santos P-acheco e 
Deputados João F irmin o e Luiz Torres par a constituírem a refer ida commissão 
à e red:;tcção e levanta a sessão por meia hora . 

Reaberta -a sessão, o Sr. Preside·nte co·mn1unica 1qu e, achando-se na ante-sala 
os Exms. Srs . Coronel Clodoaldo da Fonseca, ex•Governador , e D r. J osé Fernan-
des c1e Barros LiJna, ex -\.Tice-.Governador do E stado , nomeia uma c01nmissão com-
posta dos Srs. Senadores ·Sruntos Pach eco e Fra-ncisco Silva, e Deputados Eraldo 
Passos, Odi lon A uto e Bollan cla Cavalcante, para introduz il-o ·no r ecinto. 

A commlssão cumpre o .seu dever. 
Pede a palavra o Sr . D eputa do Tiburcio Nemesio c pronuncia longo discurso 

de saudação aos dignos visit a·ntes, sen·do calorosamente appla udido. 
Pede a palavra o S r. D eputado João Firmino e procede á leitura da redacção 

final do proj.ecto de lei ". 1. Em seg"Ui·da o Sr . 1° !Secretario do Sena<lo procede 
á segunda leitu ra do r efer id o projecto, que é a pprovad o u nan imem ente. 

N a ela mais havendo a t ratar, o Sr. Pr.esidentc levanta a sessão. D o que, 
para co nstar, e u , Francisco José Cavalcante, official da Camara dos Deputados, 
lavre i a presente acta. E eu, F ern ando A ugusto de A lbuquerque Sa rmento, 2o Se-
cretario do Sen ado, a subscrev i. - Francisco tLa Rocha Cavetlcante, Pres ide.nte · 
el o Senado. ·- Dr, José J rt.lio Ca.nsançci.o, l" Secretario do Senado. - Fentaru:lo A n -
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gusto, ele Alb?tque?'q?te Sarmento, 2• Secretario do Sen~do. -. Edgm·cl clct Gntz_ F'c:·-
,·eira, 1• !Secretario da Camara. - Dr. L1tiz 1\'Jo?·et>·a F'1lho, 2• Secretano c a 
Camara. 

(Do Diario Off·iaial do Estado, de 16 de junho de 1815.) 

DOCUMENTO N. 18 

CAMARA DOS DEPUTADOS - ACTA DA SESSÃO NOCTURNA DO DIA 13 DE JUNHO DE 
1915 - PRESIDENCIA . DO EXM. SR. DR. JOÃO FIRMINO 

A' hora regimental, procedida á chamada, respondem os Srs, Deputa•clos .João 
Firmino, Presidente; Edgard Ferreira , 1 o Secretario; ~oreira Filho, 2° Secretario; 
Carlos Araujo, Odilon Auto, Angelo Martins, Aclolpho <Camerino, Luiz Mesquita. 
Tito de Barros, Rocha Santos, \Vencesláo de Almeida, Pereira Rego, Honorio de 
Carvalho, Tiburcio Ne.mes io, Messias de Gusmão, Josê Leonel , Francisco Vasco, 
Luiz Torres, Vicente Gama e Hollancla <Cavalcante, faltando sem motivo justificado, 
os Srs, Deputados Eraldo Passos, Ignacio Sarmento, Bezerra Montenegro, Luiz 
Car.neiro, Luiz Machado, Vieira de Brito, .Jovino Ma1'ques e .Jacintho do Nasci-
m ento, e com causa participada, o Sr. Rob erto Machado. Havendo numero legal, 
o Sr. Presidente abre a sessão e manda proceder á leitura ela acta da sessão no-
cturna do d ia 9 e a nota declaratoria do dia 10 de junho ele 1915, -o que é feito 
pelo .Sr. 2• ·Secretario. Postas em discussão a acta e a ·nota declara to ria, não so.ffre-
ram impugnação, sendo a pprovadas. Não ha leitura de expediente. Pede a pala-
vra o Sr. D eputado Tiburcio Nemesio e propõe á Camara á inserção na acta de 
hoje cie um voto de appla usos ao Exm. Sr. Coronel Clodoaldo da Fonseca, ex-
Governador, pela sua honra da e fecwn·d a gestão no governo do Esta-do ; um voto 
de satisfação pelo feliz regresso do Exm. Sr. Dr. .José Fernandes ele Barros 
L ima, ex-Vice-Governador, chega-do hontem da 'Capital da Republica, e um voto 
d e solhlarieda"de ao Exm. Sr. Dr. .João Baptista Accioly .Junior, Gover-nador 

. eleito, reconhecido e empossado. Esta proposta foi approva-da por unanimidade. 
Pede a palavra o S<·. Deputado Edgar.el Ferr·eira e scientifica á Camara que a 
Mesa representou a Casa na posse do novo g·overno el o Estado e chegada elo Exm. 
Sr. Dr . .José Fel'nancles de Barros Lima. Passa-se á primeira parte ela ord·em do 
dia. O Sr. Deputa.do Luiz Carlos, pede a palavra. e procede á leitura de um pro-
jecto que envia á Mesa. Est-e projecto é co a. siC!erado objecto de deliberação, em 
virtude do numero de assignaturas que contém. Passa-se á segunda parte da 
or-dem do dia. O Sr. Presidente põe em terceira discussão o projecto n. 24. Pede 
a palavra o Sr. Deputado E'Clgard Ferreira e pronuncia breve discurso co~ncitando 

a C amara a approvar este projecto . Pede a palavra o Sr. D eputado Luiz Torres e 
declara ser dever da Camara votar pela approvação à o referido projecto. Pede 
a palavra o Sr. Deputado Luiz Carlos e justi·fica o seu voto em favor do citad-o pro-
jecto. Pede a 1mlavra o Sr. Deputa:d.o Carlos Araujo e faz consid erações sobre o ·dever 
de se1• approvado o já citado 1)rojecto. Posto a votos é approvaclo em 3" discussão 0 
projecto n. 24, tendo apenas dous votos contra. Postos em 3" discussão, separa.da-
mente, os projectos ns. 55, 56, 57 e 58, são approvaclos por unanimidade. Oraram 
em favor rlo projecto n. 58 , os Srs. Deputados Carlos Araujo ·e Luiz Torr.es. o 
Sr. Presidente põe em 2" discussão os pro j ectos ns. 59 e 60 que, postos a votos 
são approvados unanin1emente. Em seguida é posto em segunda discussão 0 pro~ 
jecto n. 61 , que é approva-do contra o voto elo Sr. Deputado Tito de Barros, que 
declarou votar contra este projecto. Em seguida o Sr. Presidente põe em pri-
meira discussão, separadamente, o.s projectos ns. 1 e 2 do Senado alagoano, os 
qua·es postos a votos são approvados unanimemente . Pede a palavra o Sr, Depu-
tado Honorio de Carvalho, " requer dispensa de interstício para os projectos ns 1 
e 2,_ do Senwdo, e .59, 60 e 61, da Camara, entrarem em di.scussão na proxi~a 
sessao. Este r.equenmento é approvado. Nada mais havendo a. tratar, 0 Sr. Pre-
S}den~e le:runta _a sessão, dando para a proxima sessão a segui-nte ordem do dia: 
terceu·q. q1scljssao elos projectos ns. 59, 60 e 61, c1a Camara, e 1 ~ 2, do Se:Jad o. :p0 
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que, para constar, eu, Francisco José Cavalcante, official, laYroi a presente acta · 
E eu. Dr. Luiz Moreira Filho, 2• Secretario, a subscrevi. - Dr. João Finn*llo. 1" 
Vice-Presidente. - Dr . Eclganl ela C?"t'Z Ferrein•, 1• Secretario. - Dr . Luiz Mu-
1'ci1·a Filho, 2• Secr-etario. 

(Do Die•l'io. Officie•l, de 16 de junho de 1915.) 

DOCUMENTO N. 14 

OFFICTOS E TELEGRAMMAS DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL E DE: JUfZES DI~ DlRE[TQ 

p. Assucar, 13. - :Qr. Baptista Accioly - Maceió - Agradeço penhorado 
gentileza communicação ter-des assumid o cargo Governador, pondo vossas dispo-
sições meus leaes serviços aguardo respeitaveis orden s, cidade em festa desd<· 
hontem, grande regosijo. Saudações attenciosas. - J!ntonio A?·eci1>JiO, Juiz el e 
Direito. 

T1·aipú, 13. - Exm. Governador Dr. Baptista Accioly - Maceió - Scicntl' . 
Felicitações. - Jui z de Direito. 

Juizo de Direito da 2' Vara c e Maceió, em 15 de ju·nho de 1915. - Exm. Sr. 
D1·. João Baptista Accioly Ju nior - Tenho a honra de accusar o recebimento d n 
officio por meio do qual V. Ex. se dignou me commun icar que assumiu no dia 12 
do corrente o exercício do cargo de Governadot· deste Estado. Retribuo a V. Ex . 
os protestos 'de consi-der ação e apreço com que me distinguiu. Paz e prosperidade. 

JVfrtnoe l LO.)JCS Fe>.,·ei?·a Pinto . 
Juizo de Direito do município de Santa Luzia do Norte, 14 de junho de 1915. 

Exm. Sr. Dr. Governador do Estado - Tenho a s ubida honra de accusar re-
cebido. nesta data, o telegramma c e V . Ex. , communicawlo-me haver, no dia 12 
do corrente mez, prestado a promessa legal e assumido o exercício elo cargo d e 
Govel'nador dn Estado. 

Grato pela fineza da participação, apresento a V. Ex. os meus s inceros protestos 
de a lta estima e eli stincta consi-ee1·ação. 

Saude e ·fraternt ·Jade. - José Zeti>"ino ele ilienelonça Uchôa. 
Viçosa, 13. - Dr. Baptista Accioly - Maceió - Minhas sinceras felicita -

ções. Saudações. - Silve• lWonte, Juiz Direito. 
Anadia, 14. - ·Exm. <Dr. Baptista Accioly - M ace ió - Sciente haver{les as· 

sumido exercício cargo Gover,nador Estado . FaÇo votos prosperida-des vosso g(l .. 
vel'l1o. Sau dações. - Jui z direito. "' 

Coru 1·ipe, 13. Dr. Baptista Accioly - Maceió - Scientc. FelicitaçõPs. --
Juiz Direito. 

Macr ió. 15. Dr. Baptista Accioly - Maceió - Agradeço commun ica. 
ção e felicito V. Ex. pela posse cargo Governador. - Ame1·ico P•nto, Juiz ele l.J . . 
rei to elo Pilar. 

Mnragogy, 13. - Exm. Governador Dr. Baptista Accioly - Maceió - Grato 
communicação . Faço votos prosperidades vossa a··! ministração . Saudações. 
~tntonio Jo>·ge, Juiz de Direito. 

Juizo ele Direito da 1 ' Vara elo municip io de Maceió, 15 de junho ele 191 G 
- Exm. 'Sr. Dr. João Baptista Accioly .Junior-Accuso o recebimento do offici0 
el e V. Ex., de 12 do corrente, me communican·do ter prestru·lo a promessa legal 
e assumido naquelle dia o exerci cio do cargo de Govepnador deste Estado. 

Agradeço e r etribuo a V. Ex. os protestos de estima e consideração contülo-; 
no fina l do mesmo officio. 

Paz c prosperidade. - O Juiz de Dire ito , Antoni.o E ·nstm·gi.o ele O!ivein• e 
Silva. 

. Gabinete do Presidente do Tri·bunal Superior do Estado de Alagoas _ Ma-
ceió, 15 ele JUnho de 1915. - Illm. Exm. Sr. Dr. João Baptista Accioly Jut1ior. 
- Accuso o receb1mento do officio de V. Ex . , de 12 do corrente, communica•n dc.J 
me ter prestado a promessa legal r assumido o. exercício do cargo ele GoYernador 



200-

do Estado. Reitero a V. Ex ·. os protestos contidos na parte final do mesmiJ 
officio. Saucle e fraternidade. - F1·ancisco José âia Silva Po1·to. 

Paulo Affon so 13. - Exm. Govemador Dr. Baptista Accioly - Maceió. 
Sciente ter V. E~. a ssumido Governo E s tado. Aceite minhas felicitações. 
Thomaz Gusmão, Juiz de Direito. 

A. Branca, 13. _ Exm. Govei'naclor Dr. João Baptista Accioly - Maceió. --t 
Agradeço v. Ex. communicação éiig.nou-se fazer-me ter assumido exerci cio car-
go Governador Estado. Queira por esse motivo aceitar minhas sinceras feli cita-
ções e votos prosperidades vosso governo. Saudações. - Juiz de Direito, Miguel 
To1·res. 

OPFICIOS DE AUTORIDADES FEDERAES NO ESTADO 

Escola cl'l l1.prendizes Marinheiros do Estado de Alagoas, em 16 de junho d~ 
1915 . ::.__ Exm. •Sr. Dr . .João Baptista Accioly Junior, Governador elo Esta-do de 
Alagoas. - Accusando o r eceblmento da circular {]e 12 do corrente, em que V. Ex. 
me participa haver ;,ssumid·o o car.go de · Govei' DaJdor deste Estado, agradeco a 
gentileza •cl'essa participação, a!Jresantando a V. Ex. os meus protestos de co 1-

s ideração e apreço. 
Saude e fraterni da·cle. - Lniz Bez e?'I'C! Gavc!loanti, Capitão -Tenente comman-

dante. 
Juiz Substituto Seccional do Estado de Alagoas - ·Maceió, 14 •ele junho de 

1915. - Exm . Sr . Dr. Governador deste Estado. - Accuso recebido vosso offL 
c io, sen1 numero, com ·::lnta de 12 do cornente, no qual me co.mmu1nicaes haverd.•s 
assumido em igual data, depois de prestardes a devida. promessa, o exercício do 
cargo 'd·e Governador <leste Estado. Gra.to pela gentileza ele vossa consid.eração re-
tribuo os protestos ele •apreço e consideração ·que m e clirigistes no final d.e vosso 
officio. 

Paz e prosperidade. - José de Alcam.tcwa Lvma Bua1·que, 1• Supplente em 
ex-ercicio . 

Ministerio da Marinha. - N . 156. - Da Capitania do P-orto do Esta<'Io de 
Alagoas, em 1 4 de junho de 1915. - Sr. D1·. Govermador do Estado. - T enho 
a honra de accusar o recebimento ,a·a circular de 12 do vigente, com a qual vos 
dignastes de me communicar haverdes, naquella data, assumido o exercício ·d .J 
carg.o de Governador deste Estado. 

Pr.evaleço -me da opportunidade para aprese·ntar-vos os meus protestos ·de 
elevada estima clistincta crmsi-cleração. 

Saucle e fraterni<lade. - A1!g?,tsto Cesctr B1;rlam.aq1d, Capitão do Porto. 
Repartição Geral dos Telegraphos. - N . 266. - Districto Telegraphico dr 

Alagoas. - Maceió, .em 14 de junho de 1915. - Dou recebi•cl o o vosso attencioso 
officio-circular sem .numero, de 12 do corrente, em o qual communicaes ter pre-
st3,do o compromisso legal e assumtdo o cargo de Governador deste Estado. Ut;li-
zo-·me deste pretexto para vos apresenrar os protestos de minha estima e elevar! , 
consideração. · 

Saud.e e fraternidade. - Ao Sr. Dr. João Baptista D.D. Governador deote 
Estado. - O EngenheirO-chefe elo districto Alvaro A Gosta 

Comman•d'() do ·destacamento ·ela força 'federal -· Quart~l em Maceió 5 de 
.Junho de 1915. - Illm. Sr. Dr. J -oão Baptista Accioly Junior, Palacio do Go-
verno. - T-endo J'ecebiodo hontem a vossa ·circular de 12 Ido corrente, fiquei sciente 
de terdes assumido, nesta data, o exercício do cargo de Governrudor d.este Estado. 

Apresento-vos os meus protestos de consideração e respeito. 
Saurle e fraternidade. - A.ntonio Luiz Gcwctlcante ele Alb1!q1terq11e, Capitã,,. 
Maceió, 5 de junho de 1915. - Exm. S1·. Dr. João Baptista. Accioly Junior. 

M. D. Governador deste ,Estado. - Tenho a subi·da ho·nra de a.ccusar a recepç1í.o 
do vosso officio -·circular de 12 do corr.('nte, ~~m que me scientifica·es ha.verde'>, 
nessa data prestaC.o conl JH'Olnisso 1eg':1l r assun1iclo o e:xercicio rl o cargo de Gover .. 
nado r deste Estado. 
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Agradeço penhorado as vossas a ttenções . Sauchtções. - O Inspector etr. c) t-

missã{), lYI m·io Guan:vná. 
Maceió, 16 de junho de 1915. - Exm. Sr. Engenheiro J oão Baptista Accioly 

Junior, M. D. Governador do E stado de Alagoas. - T enho a honra de accusar 
o r·ecebimento d·a vossa circular de 12 d o corrente, em que vos dignaes de com-
municar-me que na m esma data prestastes a promessa lega l e assumistes o exer-
cício do cargo de Governa dor deste E s tado . 

Agrruclecendo-vos a attenção da referida participação, apresento- vos os meus 
protestos de dis tincta cansideração e a lto apreço. 

Saude ~ -fra t ernildade. - Ricm,c!o Ca!mon de Se1·queint, Inspector de Saude do 
Porto. 

Maceió, 16 de junho de 1915. - Exm. Sr. Dr. João Baptis ta Accioly Junior, 
M. D. Governador -a·o Estado. - 'Tenho a honra de accusar r ecebidos os officios-
circulares de 12 do corrente em •que se me communica q ue V. Ex. assumiu o Go-
verno deste Estado . 

Retribuo, penhora do, os vossos protestos de consideração e alto ap reço . 
Saude e fraternidade. - ·J. Go•t!m·t ele A?vdnKlie, Director. 

Esta d·o d.e Alagoas. - Delegacia F iscal do Thesouro Nacional. - N. 139. -
Maceió, 14 de ju•n ho de 1915 . - Exm. Sr. - Tenho a honra e o prazer de 
accusar o recebimento da circular de 1 2 do corrente, em que V. Ex. me commu-
nica que nessa data pres t ou a promessa legal e assumiu o exercício do cargo 
de Governa,dor deste Estado . Agradecendo a gentileza da participação de V . Ex., 
e os protestos de cons ider ação e apreço com que distinguiu-me na parte f inal 
da a lludida circular , retri·bu o a V. Ex. esses cumprimentos , fazen do sinceros 
votos para que a administração que se i nicia, seja promissora de muita f<•licirla-
des parn. este Estado. Saude e fratern idade. - Exm. Sr. Dr. João Baptista Ac-
cioly Junior, M. D. Governador do Estado de A lagoas. - O Delegado Fiscal, 
Gemtl1Jho F1·evrc clct Fonseca. 

OFFICIOS DE CONSULES E AGENTES CONSUL A RES 

Raiserlich Deutsches Viz·ekon sula t in Maceió - J . r. 16 - Maceió, 21 de 
junho de 1915. - D e posse de vosso officio de 1.2 do corr ente mez, a gradeço-vos 
a communicação <le haverdes prestrudo a promessa legal e assumido o exercício 
do alto cargo de Governa dor dest e Estado. Fazendo votos que a vossa ·a,dm inb-
tração seja a mais prospera e ·f eliz , retribuo-vos os p.rotestos d·e cons ideração c 
apreço. - O. J ensen, Vice-·Consul da All emamha. - Exm. Sr. Dr . J oão Baptista 
Accioly Junior, ·cl'ignissim o Governador do E stado. · 

Royal Norwegian - Vice-Consulate - J. N. 2 i15. - Maceió, 21 de junho 
de 1915. - JJ.e posse de vosso officio de 12 d o corrente mez, agradeço-vos a com -
municação de haverdes prestado a promessa legal e a ssumido o exercício do cargo 
de Governador deste Estlliclo . F'azen do votos que a vossa 3Jdmini·Stração seja a 
mais prospera e feliz , retribuo-vos os protestos de cons ideração e apreço. - O. 
J ensen, Vice- Consu l da Noruega. Exm . Sr . 1Dr. J oão Baptista Accioly Junio-, 
dignissimo Goveroa dor do Estado. 

Hepublica Portugueza. - Vice,Consulado em Maceió, J araguá, 18 de junho de 
1915 ~ E x m. Sr. Dr. J ·oão Baptista Accioly J unior, lVI. D. Governador do· Estado. 
- Dou em meu poder o officio-c ircular ele 12 do corr·entc, em o qual V. Ex. se 
d ignou com,unicar- m e haver prestado a promessa legal e assunüclo o cargo de 
Governador do Estado. 

Agradecendo essa communicação, faço votos pela felicidade elo governo de 
V . Ex. e retribuo os prot estos de consideração e apreço. 

Saude e fraternidade. - l l'lanoel A. Vicmtna, encarregado. 
Rébublique Français e. - Agence Consulaire de France, a Mace ió, lc l'G ele 

Junho de 191-5. - Illm. Sr. Dr. João Ba ptista Accioly J unior. - Ten ho a honr-a 
de lhe accusa r a recepção do seu aviso <l e t er assumido 0 ca rgo ele Govern ador 
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deste E stado e espero que nossas relações serão as mais cordiaes possiveis , como 
fora m sem1)r·e com todos os governadores deste Estado, seus predeces~ores . . 

Prevalecendo-m e da opportunicl:~>de, apresento-lhe os meus protestos de consi-
deração e apreço . 

P az e prosper ida de. - Wanàesmet. 
Da Agcnzia Consolare d'Italia. - Maceió, 15 de junho de 1915. - Illm. 

Exm. Sr. Dr. J oão Baptista Accioly, M. D. Governador deste Estado.- T enho a su-
bi-ela honra de accusar o recebimento do vosso prezado officio doe 12 ·dO flu ente, com 
o qual vos dignastes communicar-me haverdes assumido o exercicio do cargo de 
Governador deste Estado . Agradetlendo-vos pela gentileza, a guardo desde já as 
vossas or·dens, e, aproveitand o o ensejo, retribuo os protestos de estimR e consi -
deração. 

Paz e prosperidRde . - G. A. Laurict, Regente. 
Vice-Co nsulado de Hespanha. - Maceió, 16 de Junho de 1915 . - Illm. Sr. 

Dr. João Baptista Acci oly Junior, M. D. Governador do Estado. - Tenho a honra 
de accusar o r ecebimen to de vossa circular sem numero, com a data de 12 do 
cuncnte, na qual m e communica-cs haverdes prestado a promessa lega l e assu-
mido o cargo de Governador dest e Estado. Prevaleço-me da opportunidade para 
agndec •r a V. Ex . a gentileza da par ticipação e os t ermos que nella contém, 
a presen to-vos os meus protestos de elevttda <'!S tima e distincta consideração. 

Paz c prosperidade . - Cancliclo Soto Fontan, Vice-Consul interino. 
K. U. K. Ostern -Ungar - Vice-Co nsulat. - J araguá, 14 de junho de 191 5. 

Exm. Sr .. - T enho a honra e prazer de accusar o recebimento da circular de 
12 õ o corrente, em que V . Ex. se dignou m e communicar t er assumido o governo 
deste Es tado, para o qual foi eleito e reconh ecido pelo poder competente . Agra -
d-ecendo a honroso commu nicação •ele V. Ex., a proveito a opportunidade para 
apresen tar os meus mais ·sinceros protestos de estima e disUncta consid~ração, 

desejando completa felicidade para o governo de V . Ex. 
Saude c fraternidade. - J oão Tava•·es ela Costct, Vice"Consul. Ao Exm. Sr. 

Dr . João Baptista Accioly Junior, D .D. Governador deste Estado. 
British Vice-Consulate, Maceió. J araguá, 22 de junho .ele 1915.- N. 16.- Exm. 

Sr . -Tenho a honra de accusar a r ecepção da circul ar de V. Ex., datada ·em 12 do 
corrente, na qual m e commm11icou ter 1Jrestado a p'l'omessa legal e assumido o exer-
c i cio do cargo de Governador deste E s tado . 

Agradecendo esta communicação, apresento a V . Ex. os meus protestos de 
estima e alta cons id•eração. - K enneth C. lYiacnty, Bristih, Vice-Consul. Exm . Sr . 
Dr . João Baptista Accioly J unior . Maceió . 

Agencia <lo Consulado Belga. - Maceió, 18 d.e junho de 1915. - Exm. Sr. -
'l'enho a s ubida honra de a ccusar a recepção da vossa circula t" de 12 do cor rente, 
na qual se dignou communicar-mc haverdes assumido o ex~rci c io do cargo de 
Governa;dor d~ste Estado. Agradecenõ o a communicação, r ei tero os protestos de 
al ta estima e consideração . 

Saude c fratemidade. - Ame•·ico lJ!I ello, Encarregado do Consulado BeJg·a. 
Ao Exm . Sr . Dr. João Bapti·sta Accioly Junior, D .D. Governador do E s tado . 

DOCUMENTO N. 15 (*) 

Juizo Seccional de Alàgoas - Protesto eleitoral - Au tua ção de um reque-
rimento do Dr. Afra nio de Araujo J orge e outros, m emb1;os effectivo e supp].entes 
d o Conselho Municipal desta cidade, pedindo para s er tomado por t ermo 0 pro-
testo que, para r esalva <! ga.r a ntia de seus direitos, vêm fa zer pera nte o Juizo 
Seccional, como adiante se vê : 

O escrivão, Manoel E ustaquio . 

( • ) Os documentos ele n s . 15 a 20 fo ra m in seridos nos Annaes a pedido do 
Sr . A lfre:lo ela Maya, Deputado pelo Esta :lo de Alagoas. 



An.no elo nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo de 1914, aos 18 dias elo 
mez de novembro, em m eu cartorio, n esta cidade, autoe1 o docu1nento que e1n 
seguida vai, do que para constar, fiz o pre_:;ente auto .. 

Eu, Manoel Eustaquio- da · Silva, escnvao, o .escre.v1. . . 
Exm. Sr. Dr. Juiz Federal neste Estado. - Dizem os ab~1xo flrmad~s, 

membros effectivos e supplentes do Conselho Municipal desta cap1tal, que vem , 
peramte esse Juizo protestar contra · a r eunião conv~cacla pelo Pr:s1dente do mes~o 
Conselho e realizada hoje (17 do corrente) no ed1flcw da Intendenc1a, com a pre-
sença de alguns m embros effectivos do mencionado Conselho Mur;r:_1pal desta ca-
pital, para 0 fim d e proceder-em, tumultuariar.:' ente, á eJ.e1çao das mesas 
que devem presidir, neste município, ás ele1çoes estadoaes, i.r~itamente 
adiadas pelo decreto n. 730, ele 29 de s et embro de 1914, ]'a nulhfiCaclo, de 
ple.no direito, pelo venerando accórdão n. 3. 363, do Supren;:o Tribu~al Federal. 

Os protestantes justificam o presente protesto nas razoes de drrerto que pas-
sam a expôr: 

E' preceito de nossa Constituição Estadoal (art. 102) que o "p1·ocesso eleito-
1'al se1·á ,-egul(IJ[lo po1· uma lei o11dina,.ia, em que se garanta a mais completa liber-
dade de voto e a represe·n tação elas minorias". 

Essa lei reguladora da especie existe e determina que "a ·eleição ordinaria para 
os cargos de Deputados e Senadores se procderá em todo o Esta-do no d.ia 1 ele 
novembro do ultimo anno ,cJ•e legislatura ". (Art. 6° da lei n. 536, ·d·e 16 de junho 
de 1908.) 

Assim sendo, é obvio que fallece ao Governador com~Jetencia para revogar essa 
lei a d iando, como fez, pelo citado decreto n. 730, para o dia 29 do corrente mez 
e anno a r -elerida eleição -pa-ra o Congresso do Estado. 

Accrescendo que o decreto .n. 438. de 20 de junho ele 1908, baixado em vir-
tude -de autorização contida .no art. 44 da lei n. 536, -do mesmo mez, fuJ.mina com 
a nulliclade a ' eleição feita fóra do dia designado pela lei (art. 8°, n. 2). 

Em obeclie ncia, portanto, ao preceito legal, os protestantes, doze dias antes 
de 1 -de novembro, se dirigiram ao edificio da I ntend-encia, para, no salão onde 
funccio.na o Conselho Municipal, eleger-em a·s mesas que tenham ·de ]Jl'esidir, neste 
municipio, no dia legal, ás -eleições a-o Congresso Estadoal, na conformidade do 
art. 43, combinado com o art ·. 44 , paragrapho u.nico elo citado decreto n. 438, 
ele 20 de ju·nho -ele 1908. 

E, por t erem sido obstados de exercerem essa funcção politica, por estar fe-
chado aquelle ed•ifici-o, impetraram os pro-testantes {le-sse Juizo a garantia d-e um 
habeas-co?'pus, que foi concedido e confirmado em grão •de recurso pelo Supremo 
Tribunal F ederal, sob o fundamento de que, sendo o -decr-eto. n, 730, que adiou 
as eleições estadoaes c municipaes, um acto inconstitucional e, portanto, nu!lo .d e 
pleno direito, as provid·encias delle emanadas, constituem um abuso -de pod er e, 
como tal, um constrangimento illegal . 

Apezar od e assim nullificado por um aresto do mais alto Tribunal da Repu_ 
blica, o Poder Executivo Estacl•oal quer manter ó s eu acto, com formal desrespelto 
á sentença daquelle colendo Tribunal, contando, para isso, com a criminosa co-
participação do Presi-dente do Conselho Municipal e Intend·ente desta capital. 

Não € só. 
R ealizada, em todo o Estado, a eleição para o Congresso Estadoal, no dla 

marcado pela lei, o Gover no, para satisfazer aos interesses da situação domi-
nante, qu er, por todos os meios, criar uma dualidad·e de pleito, jil. que não quiz 
se arriscar aos azares ~o as ur.nas. 

Com esse fim, o Presidente do Conselho Municipal desta capital, em uma 
acintosa obediencia ao deoreto n. 730, já nullificado pelo Supremo Tribunal con-
vocou os membros effectivos e supplentes do Conselho deste municipio para' hoje, 
17 do corrente, elegerem as mesas que têm de presidir á eleição que o Governador 
adiou illegalmente para o dia 29 deste mez. · 

E como tal procedimento era um ma·nifesto desrespeito ao habeas-co>·p1•s co·n-
cedido po r esse Juizo e confirmado pelo Sup-remo. Tribunal, os peti-ciona-ri-os com-
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pareceram áquella reunião para o fim exclusivo de protestarem, como protestn-
ram, contra aquella desobediencia ao mais alto Tribunal d este pa1z, e ped1rem que 
fosse consignado na acta o ref·ericlo protesto. . 

Por isso vêm respeitosamente pedir a V. Ex. que, para: fins eleitoraes, seJa 
tomado por termo 0 presemte e delle intimados o Governador d·o Estado, o Presi -
dente elo Conselho Municipal e o Intendente desta capital , o Procura·clor GeTal do 
Estado e 0 Procurador .rla R epublica e publicado pela imprensa, para os devidos 
effeitos. 

Assim, pedem deferimento. . 
Ma ceió, 17 de novembro ele 1914 . - Dr. Afnmio, ele Antttjo Jo?·g c. - Ootctmn 

Roclw .cDc Lemos Lessa. - Antonio Mcwtiins Mtwta. - Ltr.i.z Pontes ele M·i.?'mrula. -
Joaqtti?n Coelho Filho. 

Termo de protesto- Aos dezeseis dias· do m ez de nov embro de rhil novecentos 
e quatorze, n esta cidade de M·aceió, ca pital do Estado de Alagoas, ·em meu car-
torio, compareceram •o Dr. Afrani'O de Araujo Jorge, o Dr. Octav1o Rocha deLe-
mos L essa, Antonio Martins Mur.ta, Luiz Pontes de Miranda e Joaquim Coelho 
Filho; e por elles me foi dito , em presença das testemunhas abaixo assignadas, 
que r eduziam a t ermo, como effectivamente reduzem, o protesto que fazem, con -
s tante de sua petição r etro, da qual o presente termo fica fazendo parte inte-
grante. E , de como a s sim o di ss eram, do que dou fé, assignam . 

Eu, Manoel Eustaquio da Silva, escrivão, o escrevi. - Dr. Af?·anio ele A?·attjo 
Jo?·ge. - Qctavio Roolw ele L emos Lessa. - Joaqui1n ·coelho Filho·. - Anton~o 
Mcwtins Mtt?·ta. - Lui.z Pontes c/.e Mint.1tela. - Testemunhas : Olavo Jnoá. - Cin-
evnato Es)>inclola SaC?·amento. 

Ce1•tifico que, nesta data, e fõra do cartorio, i.ntimei o protesto retro ao Exm. 
Sr . Coronel ·Clodoalclo da Fonseca, Governador elo Estado ; ao Intend·ente do mu-
nicipio , Coronel Firmino de Vasconcellos; ao Dr. Benjamin Pereira d·o Carmo 
Procu ra dor Geral do Estado; ao Dr. Josê Affonso Valente de Lima, Procuradrw 
da Republica nesta secção, todos em sua propria pessoa, .deixando ele intimar 
pessoalmente ao Presidente elo Conselho. Municipal, ciclac1ão Francisco Xavier de 
Assumpçã o, .em cuja casa fui por ires ·vezes, notando qu·e elle se occultava, afim 
de ·não receber a i ntimação, pelo que mandei scien.tificar-lhe o objecto da intima-
ção por uma carta r egistrada no Correio desta capital, o que ê verdade e dou fê. 

Maceió, 18 de novembro ele 1914. - O escrivão, lli"anoel Etostaqttio ela Silvct. 
Recebimento - Aos dezoito dias d•o mez de novembro de mil novecent os e 

quatorze, em m eu cartorio, re·cebi a petição , com despacho, que adiante se vê, do 
que lavro o pres e.nte .termo. Eu, Manoel Eustaquio .da Silva, escrivão, o escrevi . 

Juntada - Aos dezoito .dias do mez de novembro <1<l mil novecentos e quator -
ze, em meu cartorio, junto a estes autos a petição e documento que em segu ida 
vão a fl.s. 6 e 7, do que lavro o presente termo. Eu, Ma noel Eustaqu io da Silva, 
escrivão, ·o escrevi. 

Exm. Sr. Dr. Juiz F ederal ela secção de Alagoas- Como r equer. Maceió, 18 
de novembro de 1914. - Leite Pi?ulahybct. - Diz o abaixo assignado que, a bem 
d'e seu direito, vem respeitosamente pedir a V . Ex . que se dig.ne de mandar juntar 
aos respectivos autos de protesto que, peTante este Juizo, fizeram O·S membros 
effcctivos e .supp1entes do Conselho Municipal desta capital - inclusive 0 suppli -
ca nte - o "Jonnal de Alagoas" desta d ata, ·sob n. 257, e que a .est!e acompanha: 
d·e onde se •eviclencia a creação tumultuaria de mesas ·Pa~·a presidirem ás eleições 
irritamente adiadas, PO·r decreto do Governador do Estado, para o d ia 29 do cor .. 
rente , o que con stitue mais um desrespe ito a-o habeas-oo?'1JtOS concedido por este 
Juizo e confirmado, em grão de recu rso, pelo accórdão n. 3. 363, de 31 de outubro 
ultimo, pelo •Supremo Tribunal Federal. 

Outrosim, para conhecimellito deste Juizo , o su pplicantc ·constata a aggressão 
partida d•e um grupo ele cles'Ordciros que enchia a sala- das sessões elo Conselho 
Municipal e o edifício cln Intendencia, àerramando-s_e ain~la pelas suas immeclia-
ções, pois o predio não comportava o seu avultado numero, tudo isto feito com 
o auxilio ela força publica, o que é manifesto, não só pela situação do predio da 
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Intenc1encia, que demora a uns 15 metrüs c1a área do Palacio d o Governo, onde 
existe uma g uarda ultimamente reforçada, como tambem pela presença, entre os 
desordeiros, do Major commanda.nte da Policia MilitM', João Saraiva de Albu-
q uerque, do 1• commissario de policia da capital , Sr. Alfredo A lves . Sampaio; 
'llo Sub-Insp"'ctor da Guarda Civil, Sr. J osé Moreira da Silva Lima; e, o que ê 
mais, meritiss imo Juiz, com a assistencia do Sr. Governador do Estado, que, de 
uma das janellas do palacio, se deliciava com as vaias e im1noperios que os seu s 
conel igionarios atiravam , in sultuosamente, injuriosamente, ao supplicante e ao.s 
seus companheiros: Dr. Octavio Lessa, Luiz Pontes de l'<Hranda, J oaquim Bar-
reto Coelho Filho .e Tenente-Coronel Antonio Martins Mu rta, quando acabavam 
de protestar contra a rennião que se estava .r.ealizando, para a eleição das mesas 
acima referi·clas . 

Pede deferimento . - Maceió, 18 de Jlovembro de 1914. - Dr. A.fl·ami.o de 
Anmjo J01·g e. 

TELEGRA:rviMAS OFFICIAES 

O Exm. Sr. Governador do Estado r ece'beu e transmittiu no dia 15 do co r-
rente os .segu intes t elegrammas: 

Rio, 15 - 191 4 - Sr. Governador de A lagoas, Maceió. Communico -vo~ 

qu e passei nesta data o govenno ao meu s ubstituto legal. Saude e fraterni•:lndt•. -
Marechal Hennes Rod?·igttes ela Fonseca. 

Rio, 15 - 1914 - Coronel Clodoaklo, Maceió.-Eu, Monte, Barros e Accioy, as-
s istimos posse Dr. Wences láo; acompan hando Cattete, onde apresentamos 1nom c· 
V . E x., Estado, partido, cumpriment os votos bom governo. · - Fenwncles L ima .. 

Em 15 - Novembro - 1Ul4 - Exm . Sr. Marechal Hermes . P etropolis -
1\o deixa·rdes suprema adlnini.straçào paiz, ,nesta •data anniversario procla1nação 
Repu blica, congratu lo-me comvosco como collaborador qu e fostes não só desta 
grande obra, como tambem da libertação deste Estado dos governos olygarchas . 
So!idario com .os nossos camarachvs Exercito, Armada, nas provas justas conside-

. rações, respeito a vós mapifesta,das, acceitai protestos .reconhecimento gratidão 
povo a lagoano, os de m inh a verdadeira estima. - Clocloalclo cl'a. Fe1nsecct . 

Em 15 - Novembro - 1914 - Exm. Dr. ·vven ces>áo Braz. Palacio Cattete. 
Rio. - Queira V . ·Ex. aceitar, com os appla u sos geraes Nação, cordiaes saudações 
duplo motivo a,nn iversario pr-oclamação Republica e posse vosso governo, que pro-
11ll' tte nova éra vida RepubHca, de accôrdo nossa civilização. - Clorlioalclo clct F'un-
seca. 

Em 15 - Novembro - 1n4 - Exm. Sr. Governador. - Reci·~e - Co n-
gratulo-me V. Ex . duplo motivo proclamação Republica posse \ Vencesláo Braz, 
presidencia quatrienn i o h oje iniciado que promette boa execu ção regimen c poli-
tica vise bem gera l. - Clocloalclo clct Fonsecct. 

- Identico a todos os Governa,clores dos Estados. 

Em 15 de novembro d e 19Í4. - Sr . Intendente. - Alagoas - Congratulo· 
me comvosco e municipes pela gTa ncle data da proclamação Repu blica qu e hoje 
transcor·re. Saudações. - Clocloaldo ela Fonseca. 

- I<leJüico a todos os intenrlentes d os m u nidpios do Estado. 
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CONSELH<J MUNICIPAL 

De confonni dade com 0 decreto elo Exm. Sr. Coronel Gov~.rnador do Estado, 
sob 

11
. 730, de setembro ultimo, e que transferiu as eleições municipa.es e es.tadoa~s 

r.cuniu-se hontem, á hora legal, o Conselho Municipal , na sua quast unamm_:dade, 
t en c1

1
o elegido as mesas que têm d e presidir as eleições estadoaes que se tem dr 

proceder no dia 29 do corrente .e durante o biennio ·a seguir. · _ . 
· Por .nos t er chegfl!cl o já tarde a lista dos mesarios eleitores, só amanha a publt-
caremos. 

Guia ele sello - Tem a se !lar as fls . 1, 4, 5 e 8 destes autos na importancia 
de mil e duzentos réis . 

Maceió, 18 de novembro de 1914. - 1vicmoel E"'staqtdo da Silva. 
certifico que o pr-esente protesto foi publicaclo para s•ciencia ele quem interes-

sar possa, por edital d esta data, inserto no jornal O Alctgoas, n. 257, que se publica 
diariamente nesta capital. 

Maceió, 18 de novembro de 1914. - O escrivão, Ma.no,el Etustctquio àct SUva. 
Entrega - Aos dezoito dias do mez ele novembro de mil novecentos e qua-

torze, em meu carta rio, entrego estes autos, em original, ao requerente Dr . Afra-
c io ele Araujo JoTgi? , ficando em cartorio ·o resp.ectivo traslfll:lo. Para constar 

· lavro o presente termo. Eu, Manoel Eustaquio Ida Silva, ·e'3crivão, o escrevi. 
Juizo Seccional de Ala goas - Protesto eleitoral - A situação de um req,p-

rimento ele diversos cidadãos eleitores no município desta capital, pedindo para 
sc·r tomado por t ermo o protesto que, para r esalva e garantia ele seus direitos, vêm 
fa zer perante o Juizo Seccio·nal; como adiante se vê. - o escrivão, JlfctnoeZ EtLs -
Wq'!Lt. 

Anno do nascimento ele Nosso Senhor J .esus Christo de 1914, ao 1° dia do 
n1ez de .noven1bro , em meu cartorio, nesta cidade, autoei o docum·ento que ,em se -
guida vai ; <Joo _que para constar fiz o presente auto. Eu, Ma•noel Eustaquio da 
Silva, ,escrivão, escrevi. 

Exm. ·Sr . Dr, Ju iz Federal neste Estrudo - Dizem os abaixo assignados, 
cidadãos eleitores n este município e •no goso ele seus direitos civis " politicos, que: 

ct) sendo, ]Jor força do art. 6° da lei .estadoal .n. 536, ele 16 de junho cl•e 1908, 
hoje, 1 -ele novembro, o dia fatalmente d.esignaclo para ter lugar em todo o Es-
tado a t-leição para os cargos de Deputado e Senador ao Congresso esta-cloal, aqui, 
na capital, deixaram de s er cumpridas todas as formalidades preliminares que a 
citada lei determina para a realização elo pleito; 

b) a omissão >d·e taes formalidades exaradas no art. 27, ·§§ 1°, 2°, 4°, 5o e 6o 
cht ref.erida lei n. 536 e co1nstantes da designação de edi•ficios pelo Presidente do 
Conselho Municipal, edital convidando os eleitores a dar o voto, d·eclarando o -clia, 
lugar e hora da -eleição e o numero elos nomes que ·o eleitor deve incluir .em cada 
cedula, a eleição das mesas eleitoraes e a designação e distribuição d•os ta:belliães 
cu/. hoc para a transcripção da acta ela eleição nas r.espectivas secções, impossibi -
litam, por completo, aos supplicantes exercer-em seu direito ·de voto baldados 
todos os esforços e remedios legaes usados por parte ·d·e alguns membro; effectivos 
c supplentes do C0111selho Municipal desta -capital, no tocante a exercerem a prin-
cipal das funcções politicfl!S a •cima indicada·s á ·eleição •elas mesas; 

c) apezar de impetrada e por esse Juizo concedi·da uma ordem -ele lwbects-
cor2nts não foi possível aos impetra.ntes (consellheiros e supplentes) procederem 
á eleição das mesas pelo <lesrespeito fo.rmal ,por parte •elo Governa•dor " Presi-
dente elo Conselho á orcl·em concecli·da, os quaes se dizem ampara·dos no decreto 
n. 730 ultimamente baixado pelo Pod•er Executivo estadoal, adia.ndo a referida 
eleição; 

d) preceituando a Constituição esta·cloal (art. 102) que o processo eleitoral 
será •·egulctclo po1· u11w lei o>·dincLrict, e ex-vi elo citado art. 6° da r.eferida lei esta_ 
doa! n. 536, de 16 de ju nho ele 1908, estando marcado o ·d-ia cl·e hoje, 1 de novem-
bro, para que se proceda á eleição para os cargos •de Deputado- e S>enador ao Con-
gresso •elo Estado, é evidente q·ue qualQuer .acto do Pod-er Executivo estadoal a! -
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t erando esse dispositivo legal, attenta con t ra a Constituição € torna nullo o pleito 
r ealiza do em outro qualquer dia, o que b urla manifestamente o d ireito do voto 
amp lam~nte assegurado aos su pplicantes ; 

e ) a null idade do pleito r ealiza·clo fóra do dia legalmente designa·do é com -
·minada r.o. a rt. ·80, n . 2, do ·decreto n . 430, de 20 de junh o (' e 1908, baixado em 
virtude ela autorização contida no a rt. 44 ,r]a c ita da lei n. 536, o q u e .demonstra 
a intenção inilludivel em que p ermanece o Governador do Estado de valer-se dessa 
penalidade para inut:lizar a eleição onde é evidente a victoria ·ela chapa elo Par-
tido Rep ublicano Co noervador; 

f) o :v1iaJnrt1to d·e qu e Fie trata é o l'L'mate dad o a un1a série ele actos c vto-
lencias que, partidos elo Governo elo Estad o~ alvejan1 o afug-enüune.nto das urnas 
pela a m eaça e pelo terror ao elei tor que não quei ra s ubm etter-se á impos ição de 
vo t a r nos candidatos of.f iciaes. 

E porque esse facto constitua um crime politico, e sendo os lclelic tos ele tal 
na tureza da jurisd icção ela J ustiça Fe ·l:eral, ex-vi da Constit uição da Republlea, 
art. 60, lettra i, e m a is art. 137 ( a lei federa l n . 1.269, de 15 ·ele novembro de 
1904, embazados da jurisprudencia uniforme do Supremo T ribu nal, os supp!i .. 
camtes, reconl:ccen : o a competc.ncia de V . EX . para conhecer -elo caso, vêm pro-
testar p·erante esse Juizo contra o acto illega l e nullo do Poder Executivo es -
tacl oal, que ad iou a ele ição para os cargos de Deputado e Senador ao Congresso 
do E stado, contra o preceito claro da le i. 

E, como em co"·sequencia desse acto se conservem fechados to :J:os os edifi-
c io s onde devcria1n func oionar as respectivas secções eleitoraes , de n1o:lo que os elei-
to res se acham impedidos de ex ercer em o su direito soberano de voto nesta capital. 
d eclaram eis abaixo assignados eleitores deste município ele Maceió, capital du 
E s tad o de A lagoas , q u e votam nos cn•nclidatos cuj os n om es seguem para exerce-
r em os cargos de Senador e Deputa do estadoal . 

Pa• a Senadores : 
Coronel José Miguel de Vascon cellos, p r opric tario , r esidente e m Atalaia . 
Coro !1 el João Ferreira Tavares Lessa, propr ietario , rcsi·rlente em Penedo . 
Coron·el Luiz José da Silva Mello , p roprictar io , residente em Pão ele Assucar. 
Coronel Jadntho Medeiros, proprietari o, residente em Maceió . 
Coronel M a n oel Thomaz ela Silva, prop rietari o, r esidente em Santa Luzüt . 

.;i o Norte. 
Para D eputados: 
Coronel Macario ·das Chagas Rocha Less a, proprictario, residente em Co-

ruripc. 
Dr. Pedro .da Fonseca CarvaJ.ho, funcc ionario federal, r esidente na Capital 

Federal. 
Coronel Leonirla s ela Silva Barbosa, proprietari o, residente em A lagoas. 
Bacha rel Gilberto r\morim de A ndradc, advogado, resid·en te em Maçe ió. 
Coromel Joa quim Gomes da Silva Rego, propri etario, res idente em Cama-

i~agib c. 

Bacharel Francisco Cava lcante Pontes de lVIiranda, a dvogado, residente na 
·:::apita i F ederal , 

Coronel Lu -l ovico da Costa e S ilva, prop "o' etar io, r esiden t e em L eopo)dina. 
Co nego J oão Machado de Mello, viga rio, residen t e em Maeeió. 
Coronel Manoel Correia da Costa, propr ietario, residente n a Parahyba. 
Bacharel Carlos Pomtes Marques el e Almeida, jornalista, r esident e na Ca -

·pital F ederal. 
Coronel Ildefonso Mello, proprietario, r esidente em Traipú. 
Bacharel José J a nuario de Carvalho, advogad o, residen t e em Maceió. 
Coronel A ntonio Machado D ias, proprieta ri o, residente em Muricy. 
Bz char·el Anton io Nun·es L eite, jornalista, r es idente em Maceió. 
f; oronel Manoel Rodrigues da Rocha, proprietario, residente em Sant'Anna do 

1pan ema. 
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Coronel Marcos Evangelista T orres Bar bosa, a dvogado, resicTente em S. José 
da Lage. 

PharmaceuUco I zici ro Vasconcello.s, proprietario, residente em V içu::;,L-
Coronel Manoel Porfirio ele Britt9, proprietario, . residente em Piranhas. 
José Ulysses Luna, academico , residente em Agua B ranca . 
Major Manoel de Miranda Cabral, proprietario, r esidente em Atalaia . 
Nestes termos e pa ra fins eleitoraes, r equerem os, supplicantes q u e V. Ex. · 

se dig.ne de mandar tomar por t ermo este protesto, sendo clelle intimado o Go-
vernador .d-o E s t a do, o Dr. Procu r aclor da Republica e pu blicado p ela imprensa, 
para os devidos fins . 

Assim pedem -deferimento. 
Maceió, 1 de novembro d e 1914. - Je•oi.ntho Pa.es Pilnto e~a Silva. - Dr. Atra._ 

nio, de A?·attjo Jo1·ge. - L"'i-.~ ele 1vledeiros S. Po1·to. - Joaqt<im Alves clie Arattjo 
Rego. - JI!Iano el Pinto do Amantl Lisboa Filho. - Jl!I ew>oel Bw:wqtte ele Gttsmao . 
- José Betrbosa ele Arattjo P m·eira htnior. - Seve?·imv Ro.el?·igttes Lins clio Albtt-
qtterqtw. - JWanoel de B1aga.lltães JI!Io1·aes. - Jocío Beneve1mto el'o Espi?·ito Santo, 
- 01·lanelo Valeriano ele Jlrattjo . - L tti.'.i Lecío Xavier da Gosta. - Jo sé Gtte-
d es Ribei?·o Lins . - Enéas A ttgttsto de Al?neida. Belmiro J osé de 
A mo1·im. - Apo!lina?·io Onofre ele Omenn. F1·ancisco flie< Oostct. 
Ores tes Sa1·aivn de Oa?·valho Neivet. - Jonas d<õ Almeiela Gosta. Penedo. 
- Manoel de Jlfinme~a S etmpaio . - P ed,·o Oo?TCiet da Si!vet Bo?Jtf'int. - Felisbe!lo 
de AlbttqtteTqtte Ma1·anhão . - Pio Jet?"dim . - Antonio Pe,·eint de Om·valho. -
Joaqttint Jo,sé PetSsos. - Joaqttim Pontes de llfiranela Netto. - Vicente Gtic-
eles. - Ettgenio Te!les e~a. Silvei?·a Fontes. - AntOJtio Ignacio da Gosta. - Att-
gusto 1Wenelonçe• .ele' O!iveh·a. - Gonçalo Ped1·a. - .'J!lainoel de A.ranjo Góés Fi-
lho. - L ttiz Pontes ele Mi?·anelet . - Jl!Icwio· A.1tg1tsto Gtter?·a htcá. - Arthtw Al-
Va?'O Passos. - Lttiz Antonino de Oa,·va.Uto. - Anna.nelo ele Araujo Placido. -
il1igtwl S a1·aivct ele M ou?·a. - Jo.s é Rttbens B1·itto eLe Menezes. - José Augusto 
P m·eü·a ele• Oostn. - João 1'ei,xeint Menclonçct. - Fel-icio OorTêet da Si/.va .. -
Plewielo Rocha ela Silva. - Pa.cif ico Lins ele Albttqtte?·que. - Leulisláo VieiTa D e!-
gae~o Pe?Kligüo. - B1·atüio Fentandes Tav aTes . - Lttiz Lessa. - Al·vm·o Oa.lhei-
?·os Leitão. - A!vm·o Jlttg?,LSto Passos. - Man•oel Gctbr·iel ele Olivei?·a. - Jfainor; l 
ele A lbttqtteTqtte Mara.nhão. - Antonio Nttnes L eite. - Jlme?·ico Jo sé tle Azevedo. 
- Olyrnpio ele A?·att,io JWnchado . - Jov ent·ino Caldas. - Jo sé Ilelejonso Pereint 
ele Lttcena. - .Alqtd.niemo Machculo, ela Otmha Pantnhos . - • Jemtw?'io Lopes d-a 
Silva Netto .. - Alpiniano Machnelo ela Ottnha Pcwemhos F ilho . - P eelr·o · [gnaci-<" 
ele Sottza. - João Agnel!o lJ!Iarques Ba1·bosa. - Antonio P m·ei?·a el e Anl!Taflc. -
José Machaelo ela Cunha Par·anhos. - Al/?'edo do N ascimento Lins . - J oeio 
Finnino de A sstt?npçeio . - p .mc!Te J u lio FerTeint ele Albuqtwrqtte. - Leopoldo 
Octavio B1·azilei1·o. - José Coelho da Si.lva. - Fr·ancisco d e Almeida P eneclo. -
Manoe l Rodrigues de Mello. - Antonio Pi?·es Fe?'reiTa. - Ne lson ela S·ilva Jucá. 
- Antonio :Pinhei?·o. - J oão Nwtes L eite Sob?'i?tho. - Snlustieino d e Alrneicla: 
Ja2JietSsú. - José Teno1·io de Holla.nela. - José Estevcío ele Genovet. - hüio Peeko• 
ela Silva. - João J11alta ele AlencaT Fi.lho. - José Z efeT·ino ele Sowza. - Antonio· 
R i beiro da Si/.vet. - A.velino elct Silva Reis. - Oonego João ilfachaelo d e Mello. 
- João Mano el da Silva. - Ltâ.z Quintino i.ln Silva. - AlfTeclo BibeiTo Lins ele• 
A.lbttquerque. - Rosctlv o B1·azilei?·o . ' - Sepiüo Tavar·es de Mendonça Setnnento .. 
- 1'aoi.ano OnlheiTos. - Leoncio Mm·tins Chaves. ·- Belchior· Cavalcante .Motta ... 
- JonetS Rodr·ignes (la, Silva. - Memoel A lves da Silve•. - J octqttim F1·ancisco 
jllm·eno. - Eeltwnlo L-ima. - Jonas ela Oostn Montes . - M emoel. Fer"Teü·a Alves . 
- José A.lve8 1Ze A.gniaT. - Agostinho BeneeUcto d e Oliveint. - Joüo Soa.i·es cte> 
~1lbttqne?·que PetSsos. - Joaqttim José ele Mello . - Joüo Malta ele Alencar·. 
P edro Hennescnelo ele Olivei1·a. - L uiz SeveTiano Oavetlcante. - Seve?··ino ele 

Albuquer·qtte Filho. - A.ntonio P e?·eü·a i.la Silva. - llligttel Sympho1·ozo de• 
A.Ta.ttjo·. - J·osé Pe1·eh·e, Accioly. - Fnmcisco Lima. - J oão Prisco do Rego. 
Jocio F entaneles Fi.lho. - Jo sé Eustorgio ele O. e Silva. - Joaq ttim Gonçalves 
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ele• Si lva Panganá. - lvlanoel Jttstino Telles Mach aelo. - lvlanoel de Aqttino Filho . 
....:__ Ji'?·ancisco Augttsto eLe Athuyele. - Antonio elu Rochu Sottza Ltwe.s. - Domim-
g·os ele Almeidet Costek - José Gomes ela Rocha Lucas . - L tdz Oo?Tei<t d:e• 
A?'attjo. - F1·anaisco Domingttes ela Silva. - Octavio Rocha de Ltwas Lessa .. - · 
José J oaqt;im dos P Cósso s. - J osé PCóntCóleão ele CeTqt<ein<. - J oão CCóLheiTos ela- · 
SiLva Gatto. - Hennenegilclo Jo sé ele LintCó. - Ete!vino Alves ·Lima. - Leove-
gilcLo At;gusto eLe OliveiTa. - Antonio elCó P aixcio Pe<Ln<. - Roset!vo B,-azi!ei?·o . -
T·1uLe ele O!ivein< Cost<ó. - D1·. Heb?'eli<óno Memric·io W<ó?ULeT!ey. - M<ónoe ! Be1·., 
newelo eLe LyrCó. - EelnaHLo ele Campos Bm·bosCó. - Ltd.z de lVIascm·enha.s. -
Antonio Q·nintili-<tno de Sott.Z<ó. - Jovino J eronymo da Cost" P<tes. - A!v<t?'o MaUeo 
<!e A!encw·. - P Cóttlo ele Limw vVanele?·!ey. - J oTge Lt<iz ele A•·auj-o·. - Pem!o 
Vnlente Ribei?·o .. - 111anoe! Ro!a?·igttes de Lima. - lvla.noe! Gera!cLo Bn<gCó. - · 
J osé Tavm·es Sannento . - Albe1·ico Valente Ri.bei?'O. - F'enta.ndo Mo'tta de Cam7 

pos. - Democ1·ito BnmeUío GT·aci.?tdo . - Sane!vCó Ro7wn ele A?'Cóttjo SoCó1·es . - · 
João Gomes Ga bnü. - GassiCóno 1Ticto•· dos Semtos. - Jemttm·io ele Vivei>·os . -
A . T . M onteiTo r!e Ge•·qttein< Valente . - ViTgi!io T h eophi!o eLe Almeida. - Pe<L?'o 
Baneleira ele Mel lo. - Fntncisco Goston VCólego. - A!exanelTe PiTes eLe F•·eitas. --
J onathe.s Oliveira de · A•·attjo. - Jo{io Se"veriCón o eLe Sottza Roeki.gues. - ALjTeclo 
ele Arag ã;o; Lisboa. - J oaqttim Lisboa So1J1·inh o. - A ntonio E ttlalio Bello. 
F1·ancisco Ribeiro Lins. 

TERMO DE PROT ESTO 

Ao pr imeir o dia do mez de novembro de m il novecentos e quatorze, em meu. 
car torio, nesta cidade do Alagôas, compareceram d iversos eleit ores do m u nicipl<>, 
desta cidade, cu jos nomes vão abaixo assig11ados, e pera n te m im e as testemu -
nhas in f ra assig nadas, d isseram que redu ziam a termo de protesto a ·pet ição 
retro, que fica fazendo part e integrante do a lludido protesto. E, como assim o 
d·isseram e protesta r am, assignam com as r eferidas testemunhas. Para constar' 
lavrei o present e termo. Eu, Manoel Eust ac1uio da Si lva, escrivão elo Juizd. · 
Federal, o escrevi. - Jacintho · Paes Pinto eLa SiLva. - D1·. Ajl·anio ele A . J 01·ge., 
- Lttiz ele 111ontes Silva Po1·to. - Joaquim Alves eLe Anmjo Rego. - iJ!Janoet 
Pinto elo Amewa! L-isbo<ó Filho. - Manoel B"'m·qtre ele GttÚnão. - J osé BaTbosa 
ele Antttjo Penna Jtm·io1·. - Seve1·ino Ro~!ngttes Lins de A!bttqtte?·qtte. - Jl[anoel, 
ele Magedhii.es Montes. - Jocio B. elo Es7Ji1'•ito Semto. - 01·lan<Lo 1TCóle1·iano eLe 
Anw,jo. - Lttir.; Leão XCóvie1· cLCó Gostet. - A•·thu•· Thoma.z Passos. - M<ó?''ic>< 
.,h,gttsto G·~te?·,·a Jtteá. - Fe!icio GO?'?'ê(t elCó Silva. - JY!anoe! eLe MiTan<La SmntJai&. 
- J uventino Gal<!Cós . - Agostinho Benee!icto de O!ivei;·a. - Leoncio Mewtins: 
Cha.ves. - J oüo Soet>·es ele A!bt,querqtte Passos. - Joaquim J osé ele Mello. ~ 
O•·estes Sm·aiva de Gm·nei?·o Viei?·"· - Joüo 1lie1lo ele Alenca?'. - Antonio Ribeinl! 
ela Silva. - PetlTo FlennesineZo de O!iveint. - A!vm·o Augttsto Passos. - Lt<i.?i 
Seve>·iano Gava!cemti. - Seve1·ino de ALbttq1WTqtte Filho .- Antonio FmTei>·a cZ<t 
Si!v Có. - Attgt<sto Men<Lonça. ele OHveiTa. - Lttiz LessCó. - ApjJollinCó?'iO Onofn', 
ele 01nen<ó. - ilHgne! Symp h oToso ele A?'Cóttjo. - Be!mi1·o José ele A 1no1·im. - Gon-; 
Ç<ólo PeeL''"· - A.ntonio Ign Có cio Gosta. - João Nunes Leite So vrinho. - J o.<.5: 
TenoTilo ele Ho!!anela . .....:... Pacifico Lino ele A!bttqtteTque. - P·io J m·elim. - O!ympio 
ele A?'at;jo Machado. - Leopoldo Octavio B1·aP.!iLeiro . - J o8é Pm·ei?'Có A ccio!y. -
Francisco Li?na. - Avelino ela Silva Rios. - Joüo Fi1'1nino de Assttmpçã.o. ,_.,. 
J oãd Pinto do Rego. - João Fenwnc!es FiLho. - Lttiz Antonino ele Carvalh o. -
J osé Ettst o?·g·io de O. e Silva. - J oaquim Gonç<ólves da ... Si!v" PCóngm·á. - 1l1wnuel 
J estóino T e!les ilfa chaclo. - iJ!I anoel ele Aquino F i lho . - F1·ancisco Attgust o · <l6 
AthCóyele. - João TeixeiTCó de Menelonça. - S Cóltts tiCóno ele A lmeiela J CótJiCósSÚ. _J 

Ma•·iano Jlolachallo da Gttnha B1·mulão . - Antonio ela Rocha Souza LucCós. 
M<ónoe! RodTigt;es Mendes . - Domingos ele A!1neielCó Gosta. - J o·sé Gomes dCó 
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J~oclw Lucas. - L uiz Co>Têa ele A1·aujo. _;_ V icente Guedes. - F?'attcisco Do>nin-
mtes ela .Silva. - Alf>'eelo Ribei>·o L ins ele Alb"qttcrqtte. - Mano el ele' A>'attjo, 
Góes Filho. - F>·ancisco XavieT clet Cos.ta. - José Zetm·ino ele Sottz a. - J oaquim, 
lc>·ancisco JVIo>'ei>·a. - Alva>'O Ga.lheiros Leite. - Annemcl.o ele Souz a P.lacielo . -
João ~1guella Marqne.s Bewboset. - Octavio Roclw ele Lemos L esset. - Joaqttim, 
José elos Petssos. - Ne ls on ela Silva Jttcá - Joamti.?n Dantas ele Mintnclet Netto,' 
..,- José Joaqnim elos Petssos. - BnttLlio Fe>-naneles Tavcwes. - Antonio Pe>-eiraj 
tle Gm·v alho. - Antonio Nunes Leite. - Luiz Pontes ele Minmela. - Laelisláo 
Vieira Delgado P erdigão. - José Pantaleão ele Gerquei>'a , - Jodo1 Calheiros ela. 
Silva Getlvüo . - H ennenegilelo J osé ele L ima. - Etelvilno Alves Lima. - L eo-
vigi lclo A1tg"sto ele OliveiTa. - Joüo Manoel ela Silva. _:__ Antonio ela Paixii.o. 
Pe>·ei>·a. - BelchioT · Gaveâcanti Metlta . - Plnciclo Rocha ela Silva. - Rosalvo· 
BrnzileiTO. - T uele ele Oliveint Costn. - Dr. Meb>'elinno Mntwicio Wanelerley , -
11-lanoel ele .ilb"qtte?'q?te MaTa-nhdo. - L "iz Quintino clet Silvn. - Joaquim ele · 
4-l>ne-iclet Gosta P entenclo . -Manoel Benwnlo ele LyTa. - José E stevão de Genova. 
--:-- Antonio PiTes Fe?'t'ei>·a. - Enéets Attg?Lsto ele AlmeieLa. - Edttnrelo Gnmpos 
Ba.>·bosa. - José Ilclefonso PeTei>·a ele L?Lcena. - Peel>'o Go>-rêa ela Sil·va Bontfi>n. 
- A>neTico. José ele Azevd.<l.o - Peel>·o I .(l>tetcio ele Souza. - Alf>·eclo elo Na.gc~

m.ento Lins. - L"i-"' de ll!Cctssena. - A>·th?W Qttintiliano Si lva. - Jovino Jeronymo 
elet Costa Paes. - A.lv<m·o Malta ele Alencm·. - Pemlo ele L ins 1VancleTley. - João 
!l'la.lta ele Alencm· Filho. - José Coelho ela Silve<. - Jo>·ge L "i.z de Araujo. -
Petttlo Yalente RibeiTo. - José Alves ele Aguiew. - Ma.noel Rocl>·ige"s ele Oliveira 
Linut. - lllanoel Fe>Tei>·a .1lves. - Felis bello ele Salles Me<>·mthão. - José RibeiTo 
Pinto de A lencar. - 11-lanoel Ge>·alclo ·B,-aga. - José TavaTes Sm-mento. - Albe-
?"ico Yalente Bibei?·o . - FeTnanclo JJ!Ietlta de GamJJOs. - José ll'lachaclo da Gttnha 
PaTanhos. - Alf>·eninno Machado ela Gttnha Pm·anhos Fi.lho . - Jantta?'io Lopes 
ela Silva Netto . - Antonio Pe>·ei>·et ele Anel?'acle. - De?nocrito B>·anelão Gracinelo. 

- Sanevet Rohan ele Antttjo Soa>·es . . - Eclttanlo Lima - João Gomes Cabral. -
Cassiano 1,-ictoT elos Santos. - Jan?LaTio ele Yivei>·os. - Aminão de Montei?'O de 
Jttnq?teint A>·antes. - Ignncio Tava>·es ele !l'lenelonça Sm·mento. - Yi>·gilio Theo-
tonio ele Alme'irlet. - Peel>·o Bemelei>·a ele M ello. - F?·ancisco Go ston Yalga. ~ 
PacL1·e Jtdio Fer?'ei?'a ele Albuqote?'q?te. - Alexanel?'e Pi>·es ele F>·eitas. - J oetlharn .. 
Olivei?'CL ele A>·aujo. - João Seve>·inno de Sottza P e?'ei>'a. - Jonas ela Gosta ll'lo-
1'aes. - Jo sé Gttecles Ribei?'O L ins. - ALfTedo ele A>·agão Lisboa. - Joaqt~ün 

L isboa Sob>·inho. - Antonio E tdetlio Bello. - Mano el Gab1·iel ele OliveiTa. ~ 
Conego J o·ão Machado ele Mello. - Migttel Sa?'edva ele Motwa. - José Attgttsto-
I' e?'ei?·a. ela Gosta. - Fntncisco Ribei?'o Lins. - Eotgenio Telles ela Silva Fontes . 
- Jonas Roel?'igttes eLa Silva .. - Ma.noel Alves ela Silva. - J ttLio P eel?·o ela Silva. 

Antonio P inheiro. T est emunhas: Manoel Cavalcanti Mello e Bellarmino Corrêa 
<le Oliveira. 

A . Tome-se por t ermo o protesto com as intimações r equ eridas e publ ique-se 
pela imprensa. 

Maceió, 1 de novembro de 1914. - L eite P inelahybet. 
Certifico que, nes ta data e fór a de cartorio, intimei do p rotesto retro ao 

E xmo. Sr. Governador do Estado, Coronel Clodoaldo da Fon seca e ao Dr. José 
Affonso V icente de Lima, Procura dor da Hepublica, nesta Secçã o, sendo feita a 
int imaçã o ·em suas proprias l)essoas e declarando-se ambas intimadas e scientes 
dos t ermos do mesmo protesto ; o que é verdade e dou fé. 

Maceió, 1 de riovembro d'e 1914 . - ó escrivão, Manoel Ettstaq?tio ela su,m. 
Guia de sello - Tem a sellar dez folhas destes au tos na importancia de 

ttes mil réis . 
Maceió, 1 de novembro de 1914. ---:- Manoel Ettstaqttio da Silva. 
Entrega __: Aos. cinco dias do mez de novembro de mil novecentos e q,ua.... 

torze, eu meu cartorio, entrego estes autos, em original ao Sr. Dr. Afranio de 
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·Araujo Jorge, um dos s igna tar ios da petição de protesto, tendo extr a hido o tras-
lado r espectivo qu e fica em m eu poder e carta rio ; o que é verdade e dou fé. 

Mace ió, 5 de novembro d e 1914. - O escrivão, Mcmoel E ttstaqt<io ela Si.lvu. 
·Cópia - Acta da sessão do Senado do E s tado de A)agôas, em Maceió, aos 

·vinte e tres dias do m ez de a bril do anno de mil novecentos e quinze. Presidencias 
Exocllentissimos Senhores Doutores Pedro da Cu n ha Canneiro d•e Albuqurrque e 
Orla ndo Sucupira. A os vinte e tres (23) dias do m ez de a bril do anno de mil 
novecentos e quinze (1915) , ao meio-dia, n a sa la das sessões do ed if ício do 
Senado, occupando as cadeiras de Presid~tlte e V ice-Presidente, Senador Pedro 
<ltt Cunha Carneiro de Albuq u erque, a de Primeiro Secret a rio, o Senador Padre 
Pedro Pacifico de Barros Bezernt e o de Secretario o Senador I smael 
l'i lpidio Brandão. foi feita a chamada, á q ua l responderam os Senhores Senador es 
Prescilia no Tavares de Mendonça Sarmento, U lysses Vieira ele A t·aujo LUIHt, José 
Malta ele Sá, Pedro Marinho Falcão, Orlando Su cupira .. Anton io Florentino ele 
Cerqueira CaYalcante, .José Migu el el·e Vasconcellos, J oão Ferreira Tavares Lessa, 
Manoel . Thomaz ela Silva, faltando os Senh or es Senadores .Serapião R cdrigues de 
Albuquerque e Jacintho Medeiros, sem causas justificadas. Havendo numero legal , 
foi aberta a sessão. Lidas pelo Segundo Secretar io a .acta da pr imeira sessão pre -
paratcria realizada em v inte (20) do corrente e a nota eleclaratoria de hontem, 
foram estas submettidas a discussão e approvadas sem debate, por unani midade de 
\·otos. Não houve ·expediente. O President e disse que communicava ao Senado que 
desde o dia vinte do conen te h avia dirigido ao Senhor Governador do Estado um 
officio communicando já haver numero no Senado para a insta llação do Congresso 
e ia lêr ao Senado para que .tivesse conh ecin1ento dos t.ern1os ~em que foi red·i-
gido. L eu o Senhor Pres idente o seguinte : ·' Senado do Estado de Alagôas -
Maceió, vinte (20) de abril de mil novecentos e quinze ( 1915 ) numer o noventa e 
seis (96) . Excellentissimo Senhor Governador do Estado. O Sena·do do Estado de 
Alagôas., em sessão de hoje, á qual compareceram os Senhores Senadores Doutor 
Pedro <la Cunha Carneiro de A lbuquerqu e, Padre Pedro Pacifico ele Barres Bezerra, 
Coron el I smael Elpidio Brandão, Major Doutor Orlando Sucupira , Coronel Pre~ciliano 
T avar es de M'C··ndonça Sarmento, Cot·onel A nto·nio F lorentino ele Oerqueira Cavalcanti 
.Cor onel .José Malta cl•c Sá e Coronel Ulysses V ieira el e· Araujo Luna, corporação que 
em treze (13) de abril <le mil novecentos e quator ze (191 4) constituiu numero legal 
para a install ação do Congr<osso, conforme o DicL?·io Official d e quatorze ( 14) de abril 
do mesn1o a nno , em que se lê o offic io ele Vossa IDxcell enc ia sob o nun1ero sessenta 
e tres ( 63), manifestando prazer por essa communicação indicativa ela funcção 
normal de um elos orgãos do Poder Legisla tivo, t em a honra de levar ao conhe-
cimento de V ossa Excellencia que foram r econh ec idos nesta data os poderes dos 
seguintes Senadores eleitcs para a renovação do terço : Senhores Tenente-Coronel 
.Toão Ferreira Tavares Lessa, Coronel José M ig u el ele Vasconcellos, T enente-Cor on el 
Manoel Thomaz da Silva. Coronel Jacintho Medeiros e Coronel Luiz J osé ·da Silva 
Mello, tendo os quatro ( 4-) primeiros, dep ois ele haver em prestado o compromisso 
legal, tomado assento, em obecliencia ao artigo trinta (30) ela Constitu ição elo 
Estado. OutrosiJn, o Senado con1 tnunica n \Tossa Excellencia que són1ente hoje fo i 
possível se reunir no edifício proprio elas suas sessões, porque a liberdade pol ítica 
asseg·urada pelo EgTegio Sup r emo Tribuna l d e Ju stiça F ederal a a lguns mem bros 
desta corporação, mediante ordem de hnbeas- c01 '}J1!S, só teve efficacia com a. in ter -
venção do Gov,'r no F'ederal. •na fórma elo artigo sexto ( 6°) pat·agrapho quarto (-~ 4•) 
ela Constitu ição da nepublica, faz e ndo cessar a violencia exercida por individuas 
f ilia dos a uma facção s_em ideaes ela qual Vossa Excellencia é o pr&sidente hono-
rario. E como a installação do Congr esso não teve Jogar no dia quinze ( 15) do 
corrente. o Senado de Alagôas de accôn:J.o com o art igo setimo (7•) do R egimento 
Interno, faz sciente a Vossa Excellencia que ha doze ( 12) membros p r esentes. aptos 
para o exercício ele sua funcção politico-constitucional. Apresentamos a Vossa 
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Excellcncia •OS protestos de respeito e consideração. Paz e prosperidade. - Doutor 
Ped1·o da C?tnha Canwi?·p de Alb?Lq?Le?'q?Le, Vice-Presidente - Padre Pecl?-o Pacifico 
ele BmTos Beze?Ta, Primeiro Secretario. - Ismael Elpidio BTandão, Segundo Secne-
tario. Declarou mais o Senhor Presidente, que deixou de fazer igual communicação 
á Camara d os Deputados por ter recebido de dezeseis ( 16) candidatos eleitos e 
diplomados daquelle ramo do Poder Legislativo um officio acompanhado de um 
protesto judicial cuja leitura fazia para conhecimento deste Senado. Foram lidos 

.'o· officio e o protesto, t endo o primeiro o seguinte despacho : "Aguardem opportuni-
dade." No officio, os referidos candidatos solicitaram permissão do Sena~do para 
funccionarem no mesmo edifício em que funcciona o Senado~ pela impossibilidade 
de se reunirem no edifício onde sempre funccionou a Camara dos Deputad'<'s, por 
estar violentamente occupado, conforme tudo ficou esclarecido no protesto judi-
cial feito perante o Juizo Federal. O Senhor Presidente declarou ainda que. por taes 
motivos claro era a impossibil idade da constituição daquella Casa Legislativa e, 
"poi·tanto, não p·c.dia dar-se a solemnidade da installação do Congresso, por-
_que só se podia realizar com a reunião das duas (2) Casas, d epois de terem 
an1bas nu1nero legal dos seus n1embros~ para o func'cionamento e, assin1, não se 
podendo verifícar essa formalidade, para ter Jogar a installação do Congresso, ia 
Jêr o paragrapho unico do artigo sexto do Regimento Interno deste Senado (lê): 
"Si a insta1lação d o Congresso não se verificar, por qualquer motivo, após a com-
_municação ao Governador e á Camara dos Deputados, de que ha numero legal 
·para a respectiva installação. o Senrudo elegerá a sua Mesa effectiva e commissões 
:pennanentes, devendo, assin; constituido, praticar todos os actos que lh'e são 
peculiares, privativos e independentes da outra Camara e dos demais poderes. " 
Nestas condições era imprescindível que o Senado se constituísse e procedesse á 
eleição d e sua Mesa e das Commíssões Permanentes para dar início ás suas fun-
cções privativas. Sendo acceito por todos o mesmo Senhor Presidente declarou que 
.ia se proceder á eleição de Vice-Presidente. Depositadas na urna doze ( 12) cedulas 
para Vice-Presidente e apuradas deram o resultado seg-uinte: D outor Orlan"Clo 
.Sucupira onze ( 11) votos; Padre Pedro Pacifico de Barros Bezerra, um ( 1) voto. 
O Senhor Presidente declarou eleito o Senador Doutor Orlando Sucupira.. Vice-
.Presidente do Senado e considerou-o, digo, convidou-o a assumir a cadeira da pre-
sidencia, -o que foi feito. O Presidente declarou que vae se proceder á eleição do 
Primeiro Secretario. Depositadas na urna doze (12) cedulas para Primeiro Secr-e-
:tario e apura:das deram este resultado : Padre Ped ro Pacifico de Barros Bezerra, 
"onze (11) votos; Ooronel Ulysses Vieira de Araujo Luna, um (1) voto. O Senhor 
Presidente declarou reeleito Primeiro Secretario o Senador Padre Pedro Pacifico 
de Barros Bezerra O Senhor Presidente declara que vae se proceder á eleição do 
Segundo Secretario. D epositadas na urna doze (12) cedulas para Segundo Secre-
tario e apuradas obtiveram votação: Coronel Ismael Elpídio Brandão, onze (11) 

·votos; Coronel João Ferreira Tavares Lessa, um (1) voto. O Senhor Presidente 
.declarou r eeleito Segundo Secretario o Senador Ismael Elpidio Brandão. O Senhor 
,Presidente declara que vae se proceder á eleição das Commissões Permanentes. 
Depositadas na urna doze (12) cedulas para membros da primeira commissão c 
a1mradas deram o resultado seguinte : Doutor Pedro da Cunha Carneiro de Albu-
querque, nove ( 9) votos; Coronel J ,csé Malta de Sá, nove ( 9) votos; Coronel Pres-
ciliano Tavares de 1\'Iendonça Sarmento, nove ( 9) votos; Coronel José Miguel de 
·v<esco ncellos, t~Ce s (3) votos; Coronel Ulysses Vieira de Araujo Luna, d eus (2) 
.votos; Coronel Jacintho Medeiros, um ( 1) voto. O Senhor Presrdente declarou 
eleitos membros ·da primeira commissão os Senhores Senadores Doutor Pedro ela 
Cunha Carneiro de Albuquerque, José Malta de Sá e Presciliano Tavares ele Men-
donça Sarmento. Procedida com as mesmas formalidades a eleição da segunda 
.con11nissft.o, depositadas na urna d·cze ( 12) ceclulas para rnembros da segunda 
comm issão e apuradas dera.m este resultado: Senador Pedro Marinho Falcão, noye 
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( 9) . votos; Senador Ulysses Vieira de Araujo Lunà, nove ( 9) votes; Senador An-
tonio Florentino de Cerqueira Cavalcante, nove ( 9) votos; · Senador João Ferreira 
Tavares Lessa, tres (3) votes; Senador José Miguel de Vasconcel.;.,s, tres (3) 
votos; Senador J acintho Medeiros, tres ( 3 ) v otos. O Senhor Presidente declarou 
·e leitos membros da segunda commissão os Senhores Senadores : Pedm Ma rinho 
·l"alcão, Ulysses Vieira de Araujo Luna e Antonio Florentino de Cerqueira Cava!-
. cante, e que de ixava de proceder á eleição da t•erccira commissão Por ser esta 
·composta da Mesa do Senado. Em seguida o Presidente, Senador Orlando Sucupira, 
declarou que ia se proceder fc apura ção ela eleição realizada a doze (12) de m arçC> 
d C> corrente a nno pa r a os cargos de Governador e Vice-Governador no periodo 
constituciona l que se inicia a doze (12) de jun ho el e mil novecentos e quinze (1 915) 
e termina >l doze (12) ele junho de mil n ovecentos :e d ez:Jito (19 18) , exercendo 
assim o Senado a attribuição que privativa m ente lhe confere o a rtigo cincoenta e 
·nove ( 5~) c1a Constituição do Estado de Alagôas e que nos t ermos dos artigos 
quinze (15) el a lei numero quinhentcs e trinta e seis (536) de dezeseis (16) d e 
junho e vi nte e set e do decreto numero quatrocentos e trinta e oito (438) , ·de v inte 
(20) d e junho, tudo do anno de mil novecentos e oito (1908), ia .o Senado proceder 
á a lludida apu ração p ela f ôrm a e modo estabelecidos n a Constituição do Estado, 
·le i e decreto supracitados. Obtendo a palavr a o Senador P edro da Cunha p ediu que 
'a Mesa mandasse inserir na act a qu e ell e se retirava do r ec into para não tomar 
parte m "ais ela presente sessão de hoj e por ser u1n dos ca ndidatos votad·o·s para o 
·cargo de ·vice- GovernadorJ cuja eleição ia tambe.m ser apurada. O SenhJr Presi-
·dente declarou que e'tava attencl iclo o pedido do r eferrdo Senador e mandou que 
se inserisse na acta. Comparece o Senador J ac intho Medei ros. Annunci.cu o Presi -
·clente em seguida q ue, conforme o quadro apresentado á Mesa pelo Dircctor da 
Secretaria do Senacl.o, foram recebidos pelo a llucUcl.o director, na conformidade do 
artigo quatorze ( 1·1 ) ·ela lei numero quinhentos e tri nta e seis (536) já citada, 
·cento e trinta e seis ( 136) >.l uthenticas r eferentes á mesm a ele ição, as quaes iam 
·ser abertas pelos membros da Mesa e immediatarnente apuradas corno ,determinam 
·os artigos qu inzc (15) da mesm a lei numer.o quinhentos e trinta e se is (53 G ) .• 
·e vi n te e sete (27 ) elo decr eto numero qu a trocentos e t r intà .e oito (438) todas 
de mil novecmltos e oito 0908). Distribuindo o trabalho p o·los dou s (2) Secretaries, 
foi o Pres idente abrindo, u ma por u1na, todas as authenticas qué se conservavam 
em envolucros ft:~chados e as l ia en1 v oz ülta depois do que as passava aos Primeiro 
e Segundo Secretarias~ qu e servia n1 d e escruta·dores, os quaes ton1uvafn separada-
·Jnente n .. vota.çã.o ele cada candidato por algaris1nos succcss ivos de numeração 
natura l, publ icando sempre o ultimo numero correspondente a cada nome e r espe-
·ctivo cargo. Cancluida a operaçã.o, o P residente faz escrever '€! 111 restnno, depois 
de .. ver ificado os resultados parciaes, o resultado gera l, o qual fo i {) seguinte : P a ra 
Governador , Doutor Antonio Guedes Nogu eira, cl ez mil e quarenta e se is (10. 046) 
votos; Doutor .Joã o Baptis ta Accioly Ju n ior , qui n hentos e quinze ( 515) votos ; 
Doutor íVJ:igue l Soai·es Palmeira , cleze,ete (17) votos ; D outor Manoel de · Araujo 
-Góes, tres ( 3) votos ; Coronei .Ta cintho Paes Pint.J ela Silva, •dous ( 2 ) v otos; 
Doutor José Fernan d'cs de Barros Lima, um (1) voto, e para V ice-Governador, 
Dou tor Pedro •da Cunha Carn eiro de Albuque1·que, dez mi l e sessenta e sete 
(10 . 067) v otos; Coronel Francisco ela Rocha Cavalcante, quinhentos e oito ( 508) 
votos; Coronel José Malta de Sá, seis (6) votos; Doutor M iguel Soares Palmeira, 
l1ou s votos e Coronel Ismael Elpidio B randão, um (l) v uto; pelo que o mesmo 
l 3 res iclente subn1etteu a di scussão e approvação a apuração f e ita! que · foi unani-
memente approvada e em seguida proclamou ele itos Governador e Vice-Governa dor 
os Doutores Antonio Guedes Nogueira e P edro da Cunha Carne iro de Albuquerque, 
na ordem estabelecida, os quaes obtiveram maioria de votos para o período que 
se inicia a doze de junho ele 1915 e t ermina a doze de junho de mil novecentos e 
dezoito ·(1918 ) e mandou que na fôrma -el o a rtigo quinz!l (15) ela le i numero ·qui-
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.nhentos e trinta e seis (536), de dezeseis (16) de junho e artigo vinte e sete (27} 
cl'o decreto numero quatrocentos e trinta e oito ( 438), ambos de mil novecentos e 
oito (1908) ,_ se extrahissem cópias desta acta para serem enviadas aos eleitos. 
Os trabalhos . do Senad.o na presente apuração abrangeram o exame circumstancia>do· 
·das authenticas recebidas em numero de cento e trinta e seis (136) como freou 
_acim~ mencronado e procedente das mesas eleitoraes dos seguintes municifios: Agua 
,Branca, Alagôas, Anadia, Atalaia, Camaragibe, Coruripe, Leopoldina, Limoeir.v, 
Muricy, Pão de Assucar, Palmeira dos Indios, Parahyba, Paulo Affonso, Penedo,, 
·Piassabussú, Piranhas, Porto Calvo, Porto de Pedras, Porto Real do Collegio, 
Sant'Anna do Ipanema, Santa Luzia do Norte, São Braz, São José da Lage, flão 
Luiz do Quitunde, São Miguel de Campos, Traipú, Triumpho, Unifuo, Viçosa e 
Victoria. Não foram recebidas authenticas dos municípios de Maceió, Bello Monte, 
Maragogy, Pilar e Junqueiro. Das authenticas apuradas acharam-se duplicata as 
elos municípios de Piassabussú, Sant'Anna do Ipanema ·e Porto Real do Col!eg~o·,. 

por procederem ele duas (2) mesas eleitoraes divefrsas, pelo que na fôrma do artigo 
cincoenta e tres (53) do citado decreto quatrocentos e trinta e ;o-ito ( 438) entrou 
·a Mesa na analyse de umas e outras e o Senado decidiu considerar vali-das apenas 
aquellas que, na fórma dos numeras um (1) e dous ( 2) do artigo oitenta ( 80) do 
mesmo decreto quatrocentos e trinta e oito ( 438) foram celebradas perante mesas 
constitui-das pelo modo estabelecido na legislação eleitoral vigente e realizadas 
no dia designado pela lei eleitoral do Estado, desprezendo por estes fundamentos. 
todas as outras e c onsiderando nullas as votações consignadas naquellas a uthen -
ticas, visto proc:ederem de mesas installadas em conJ\Jrmidade do decreto do Go.-er-
na-dor numero setecentos e trinta (730), de vinte e oito (28) de setembro de mil 
novecentos e quatorze ( 1914), decreto cuja nullidacle foi pronunciada pelo vene-
rando accórdão do Supremo Tribunal Federal, ele trinta e· um ( 31), ele outubro 
elo mesmo anno, em confirmação da decisão proferida pelo Juiz Seccional deste 
mstado. Procedeu-se á apuração das . votaçõe~ parciaes seguintes por municípios: 
Agua Branca (cinco secções) para Governador, Doutor Antonio Guedes Nogeu ira, 
quinh entos 'e setenta e um ( 571) votos; para Vice-Goveraclores, Doutor Pedro ela 
Cunha Carneir-o ele Albuquerque, quinhentos e setenta e um ( 571). Alagôas ( qua-
tro seções, recebidas sómente authenticas •de duas, ela segunda e da quarta.) para 
.Governador, Doutor Antonio Guedes Nogueira, duzentos e vinte e um (221) votos;. 
Doutor João Baptista Accioly Junior, vinte (20) votos; para Vice-Governador,. 
Doutor Pedro da Cunha Carneiro ele A lbuquerque, duzentos e vinte e um (221) 
.votos; Coronel Franci~co da Rocha Cavalcante, vinte (20) v;otos. Ana dia (quatro· 
~ecções) para Governador, Doutor Antonio Guedes Nogueira, duzentos e quatro 
(204) votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha Cai-neiro de Albu-

querque, duzentos e quatro ( 204) votos. Atalaia (quatro secções) para Governador, 
Doutor Antonio Guedes Nogueira, quatrocentos e sete ( 407) votos; Doutor João 
Baptista Accioly Junior, onze (11) votos; para V ice-Governador, Doutor Pedr.J 
da Cunha Carneiro de Albuquerque, quatrocentos e sete ( 4z7) votos; Coronel 
Francisco ·ela .Rocha Cavalcante, onze (11) votos. Camarag·ibe (duas secções) para 
Governado·r, Doutor Antonio Guedes Nogueira, duzentos e vinte e dous (222) 
votos; para Vice-Governador: Doutor Pedro da Cunha Carneino <'le Albuquerque,. 
duzentos e vinte e dous ( 222) votos. Coruripe (tres secções) para Governador, 
Doutor Antonto Guedes Nogueira, duzentos e quarenta e oito (248) votos; Docltor 
.João Baptista Accioly Junior, cento e vinte e cinco ( 125) votos; para Vice-Gover-
nador, Doutor Pedr-o da Cunha Carneiro -de Albuquerque, duzentos e quarenta e 
oito (248) votos; Coronel Francisco da Rocha Cavalcante, cente e vinte e cinco· 
(125) votos. Leopoldina (tres secções) para Governador, Doutor Antonio Guedes 
Nogueira, cento e noventa e oito (198) votos; Doutor João Baptista Accioly Ju-
nior, um (1) voto ; Doutor José Fernandes de Barros Lima, um (1) voto; para 
Vice-Governa:clor, Doutor Pecl ro da Cunha Carneiro de Albuquerque, duzentos (200). 
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votos. L imoeiro (tres secções) para Governador, Doutor Antcnio Guedes Nogueira, 
quatrocentos e trinta ( 430) votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha. 
Carneii··Q de Albuquerque, quatrocentos e trinta ( 430) votos. Muricy (seis secções) 
para Governador, Doutor Antonio Guedes Nogueira, ·quinhentos (500) votos; para. 
Vice-Governador, Doutor Pedro da. Cunha Carneiro •de Albuquerque, quinhentos 
(500) v·ctos. Pão de Assucar (cinco secções). para Governador, Doutor Antonio 
Guedes Nogueira,~ trezentos e quarenta e cinco ( 3·15) votos; para Vice-Governador, 
Doutor Pedro da Cunha Carneir& de Albuquerque, trezentos e quarenta e cinco 
( 354) votos. Palmeira dos Inclios (seis secções) para Governador, Doutor Antonio 
Guedes Nogueira, quinhen tos e setenta e tres (573) votos; Doutor Miguel Soares 
Palmeira, dezesete (17) votos; Coronel .Jacmtlio Paes Pinto da Silva, dous (2) 
votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha Carneiro de Albuquerque, 
quinhentos e oitenta e sete ( 587) vot: s·; Coronel .José Malta de Sá, cinco ( 5) 
vot:·s. Parahyba, (tres secções) para Governador, Doutor Antonio Guedes Nogueira , 
trezentos e quinze (315) votos; Doutor .J•C·ão Baptista Accioly .Junior, trinta (30) 
votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha Carneiro .de Albuquerque, 
trezentos e quinze (3~5) votos; Concnel Francisco da Rocha Cavalcante, tr inta (30) 
votos. Paulo Affonso (ci>nco secções ) para Governador, Doutor Antonio Guedes 
Nogueira, trezent: s e trinta e quatro votos; Óara Vice-Governador, Doutor P edro 
ela Cunha Carneiro d e Albuquerque, trezentos e trinta e quatro (334) votos. Penedo 
(sete secções) para Governador, Doutor Antonio Guedes Nogueira, trezentos e 
setenta e dons (372) V•ctos; Doutor .Jaão Baptista Accioly .Junior, noventa e nove 
( 99) votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha Carneiro de Albuquer-
que, trezentos e setenta e dous (372) votos; Coronel Francisco da Rocha CaYa l-
cante, noventa e nove (9a) votos . Penmhas (duas secções) para GoVernado!', 
Doutor Antonio Guedes Nogueira , duzentos e um (201) v.otos; pa.ra Vice-Gover-
nador, Doutor Pedro da Cunha Carneiro de Albuqu erque, duzentos e um (201) 
votos. P erto Calvo (tres secções) pa.ra Governador, Doutor A ntonio Guedes No-
gueira, duzentos e oitenta e tres (283) votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro 
da Cunha Carneiro el e Albuquerque, duzentos e oitenta e tres (283) votos. Porto 
ele Pedras (duas secçõ<'ls) ]Jara Governador, Doutor A~tonio Guedes Nogueira., 
cento e sessenta e um ( lGl) votos; para Vice-Governac1or, Doutor Pedro ela Cunha 
Carneiro el e Albuquerque, ceÚto e s essenta e um (161) votos. Porto Real elo Col-
leg io (duas secÇões) para Governador, Doutor An'tc'l1io Guedes Nogueira, duzentos 
e vinte e quatro (224) votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha 
Carneiro ele Albuquerque , duzentos e vinte e quatro (224) votes. Sant'An•na do 
Jpanema (tres secções) para GoverlJador, Doutor Antonio Guedes Nogu eira, duzen-
tos e quarenta e sete (247) votos; para Vice -Governador, Dout•or Pedro ela Cunha 
Carneiro el e Albuquerque, duzentos e quarenta e sete (247) v otos. Sa.nta Luzia 
do Norte (cinco secções) para Governador, Doutor Antcnio Guedes Nogueira, 
quinhentos e set en ta e seis ( 576) votos; para. V ice-Go;-ernador, Doutor· P edro da 
Cunha Car n e iro ele Albuquerque, quinhentos e setenta c seis ( 576) v.o tos. S. Braz 
(duas secções) para Governador, Doutor A•ntonio Guedes Nogueira, duzentos e 
trcs (203) votos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha Carneir.o ele 
Albuquerque, duzentos e tres ( 203) votos . S . .José da Lage (seis secções , faltando 
a authentica ela. primeira) para Governador, Doutor Antonio Guedes Nogueira, 
trezentos e noventa e seis ( 396) votos; Doutor .João Baptista Accioly .Junior, vinte 
e cinco (25) vot~ s; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha Carneiro ele 
A lbuquerque, trezentos e 11.; venta e se is (396) votos; Coronel Francisco da Rpcha 
aCvalcante, vintEo e cinco ( 25) votos. S. Luiz da Quitucle (quatro secções, fa.l-
tando a ·authenti.ca da terceira) para Governador, Dout•cT Antonio Guedes Nogueira. 
duzentos e quatro (204) votos; Doutor .João Baptista Accioly .Junior, vinte e set~ 
( 27) votos; para Vice-Governadcr, Doutor Pedro da Cunha Carneiro de Albu-
querque, duzentos e quatro (204) votos; Coronel Francisco da Rocha Cavalcante, 
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·vinte e sete (27) votos. S. Miguel de Campos (quatro secções) para Governador, 
'Doutor Antonio Guedes Nogueira, duzentos e sessenta e oito (268) votos; para 
Vice-Governador, Doutor Pedro da Cu·nha Carneiro de Albuq uerque, duzentos e 
sessenta e oito (268) votos. Traipú (cinco secções) para Governador, doutor 

' Antonio Guedes Nogueira, trezentos e quarenta e oito (348) votos; Doutor .João 
Baptista Accioly .Junior, cincoenta e seis (56) votos ; para Vice-Governa dor, 
Doutor Pedro da Cunha Carneiro de Albuquerque, trezentos e quarenta e oito (3 •18) 
votos; Coronel Francisco da Rocha Cavalcante, cincoenta e seis (56) votos. Trium-
pho (duas secções) p ara .Governador, Doutor Antonio Guedes N ogueira, duzentos 

·e trinta e Dito (238) votos; para Vice-Governador, D outor Pedro da Cunha Car-
neiro de Albuquerque, duzentos e trinta e oito (238) votos. União (oito secções ) 
para Governador, Doutor Antonio Guedes Nogueira, quatrocentos e set enta c qua-
tro (474) votos; Doutor .João Baptis t a Accioly .Junior, qua renta ( 40) votos; 
para Vice-Governador, Doutor Pedr.o da Cunha Carneiro de Albuquerque, quatro-
centos e setenta e sete ( 477) votos; ·coronel Francisco da Rocha Cavalcante, t rint:t 
e sete (37) votos. Viçosa ( sete secções ) p ar a Governador , Dr. Antonio Guedes 
Nogueira, setecentos e quinze ( 715) votos; Doutor .João Baptista Accioly .Junior, 
s etenta e cinco (75) v otos; para Vice-Governador, Doutor Pedro da Cunha Car-
·n eiro de Albuquerque, setecentos e quinze ( 715) votos; Coronel Francisco da 
Rocha Cavalcante, setenta e cinco (75) votos. Victoria (qua tro secções ) para 
Governad or, Doutor Antonio Guedes Nogueira, quinhentos e sessenta e oito ( 568) 
votos ; Doutor Manoel de Araujo Góes, tres ( 3) votos; para Vice-Governador, Dout':. 1· 
Pedro da Cunha Carneiro de Albuquerque, quinhentos e setenta (570) votos; Coro-
nel Ismael Elpidio Brandão, um ( 1) voto. Estas votações parciaes forma m o 
resultado geral já mencionado na presente acta. Durante os trabalhos da presente 
sessão não f oi apresenta do á Mesa protesto algum, n em feita qualquer reclamaçãó 
pelos Senadores presentes ou qualquer cidadão interessad o na eleição. E havendo, 
por t a l fôrma, se concluído a apuração geral da mesma eleição e os tra ba lhos desta 
·sessão, o Presidente mandou lavrar a presente acta, da qual extrahir -se-hão as 
cópias necessaria s pa r a dep ois de assignadas p elos membros da Mesa e mais Sena-
dores que o quizessem fazer, terem o destino e fins legaes. Sala das sessões do 
Senado do E stado de Alagôa.s, em Maceió, aos vinte e tres (23) dias do mez de 
abril do anno de mil novecentos e quinze (1915). Eu, .J'c sé P er eira de Lima, ama-
nuense da Secretaria, en carregado da r eda cção das actas, a escrevi - Dr. O>·la.nd.o 
SucupiTa, Vice - Presidente. - Padre PedTo Pa.cifico ele Ba>Tos Beze?Ta, Prim eir o 
Secreta rio. - Isma.el El·1Jiclio Bn,ncUío, Segundo Secretario. Appr.ovada na sessão 
do dia vinte e quatro (24) de abril de mil novecentos e quinze (1915). - Pa.dre 
Pecl?'o Pctcifico el-e Ban ·os BezeTTa, Primeiro Secretm:io do Senado. Confer e com 
o proprio original, do qual me reporto e dou f é. Secreta ria do Senad.o, em Maceió, 
24 de a bril de 1915. - O Director, Jocío Benevenuto do EspiTito Sa.nto·. - Dr. 0?'-
lcmclo Sucupint, Vice - Presidente. - Padre P ecl1·o Pacifico de Bct?TOS BezenY!., Pri-
meiro Secretario. - I srnael Elpiclio B?·anclcío, Segundo Secretario. - Jo sé M ignel 
ele Vasconcellos. - Jos é il1alta de S á. - Antonio Fa~'stino ele Gm·quein' Gcwa l-
cante. - J.a.cintho JV!eclei?·os. - Ulysses V·iei1·a ele Anmjo Ltt?tct . .:..... P ecl1·o Mw··inho 
P a lma. - Mcmoe l Thomaz da Silva .. - Jocío Fe?Tei?·a 1'ctva?·es Lessa. - P 1·escilia.no 
Tctva.1·es ele M. S cwmento. 

Juizo Secciona l de Alag·oas ---: P rotesto - Para rcsalva e conserva.ção li e 
direi tos : 

. Protestantes Macat,io das Chagas Hocha L cssa, Gilberto A n drade, .José U lys-
ses Lin1a, l\1a 11 oe1 R·odrig·ues fl a Rocha , Ludovico da Costa e Silva, Marcos J~van
gclista Torry Barbosa, I s idro Vasconcellos. Manoel Correia Costa, L eon idas .José 
Barbosa, Anto·nio Nun es L eite, .Joaquim Gomes .ela Si.lva Rego, Manoel de Miranda 
C>ebral, Conego .J'Oão Machad o •de Mello, Manoel Bezerra Correia de Oliveira, A. 
Balthazar Mendonça, Theophii>O Augus to d'Ara uj o Barros . 



-217-

Autoação _ Aos treze <lias <Jo mez ·de abril 'Cle mil novecentos e quinze, nesta 
ci :lade de ~1"aceiõ, capital do Estado -de Alagoas, e1n meu cartono, a utoBI ~a 1 pe_t.J-
. ção e documento que adiante se v<;em; do que para constar faço este auto. Eu, Ma-
noel E:ust.aquio ela Si1va, escrivão, o escrevi. 

Exm. Sr. Dr. Juiz Federal deste E stado. - Os abaixo firmados, Deputa( os· 
estlldoaes, eleitos c diplomados (doc. junto), vêm respeitosamente pe-rante V. Ex. 
protestar pelo seguint e: 

{L) Os peticionarias, por força elO art. 1° do H.egimento Inten:o da Can1a1:a dos 
D epu ta dos deste Estado, co1nparcceran1 hoje, ás 1~ horas elo clla, co1n o fnn de 
penctrare1n no palacete ela ·praça, da Cathcclral e no <.Salão onde funcciona a Camara 
dos Deputados e pleitearem os seus legitimas direitos ao ·reconhecimento elas elei -
ções procccHdas no dia 1 de noven1bro do anno de 1914, e respecti\·an1e ntc os seus 
direitos políticos na qualidade de Dcpuütdos eleitos; 

b) que o exercício desta funcção politica p elos supplicantcs foi violentamente 
obstado por actos de ·coacçã.o, que ti veram por fin1 a in1possibilidadc absoluta da 

' entrada elos petioionarios naquc.lle e·elificio; 
c) qu e assim sendo, fon.tn1 formahnente desrespeitados ·os prece itos legacs 

·estatuídos no R egimento acima citado que gàrantem ampla c inelludivclmente aos 
can :lidatüs diplomados discutir a eleição que ll1 e cl'is·scr r espeito (<wt. 5") ; 

!l) scmel·hante attentado canwteriza bem r ig·orosamente um crime politie1, 
cujo p rocesso -e julga1nento é de competcncia da Justiça F-ecle·ral, na fôrma do 

'nosso pacto rc>publicano (a·rt. GO, lettra i) ; 
c) porque não se conforrncm os peticionarias con1 SCittClhante attentnclo aos · 

seus direitos políticos, vê-em perante este Juizo, protestar contra el le, com a decla -
rnçfco ele que os signatarios agmwclam a cffect iviclade do hctb eas-C01'1J1tS que ga-

. rantiu o livre funcciona-1nento rlo Senado~ para, por intermedio do n1a-is velho dr,s 
peticionarias que co•njuntan1ente com os dous n1ais moços têm de constituir a 
n1esa que ha de presidir os trabalhos da prilneira sessão pre11aratonia, e são elles 
ü Tenente-Corone l Macario c:as Chag·as Rocha L essa e B>tcharel Gil'berto A ndrade 
e· acaclemico J osé Uly"ses Luna, (a:r t. 2" elo citado H.egimento), officia>r ao Vice-

. Presidente do Senado Dr. Pcd,ro ela Cunha Carneiro ele Albuquerque, afim -ele que 
lhes seja designada uma sala no .-ccl ificio o•nde fun-cciona aquella corporação, para 

·que ahi possam os peticionarias exercer a funcção constitucional <l o reconhecimento 
de poclr;re~. 

Por isto, vêm respeitosámente~ pedir que V. Ex. ·se dign e de n1anclar t01nar 
por termo o presente protesto na fór.ma ela lei, se-ndo de todo seu conteúdo inti-
nlados o Coronel Governador do Esta r: o c o Dr . Procu t·aclor da ltcpublica . 

Nestes termos, pecle defei'imento. 
Maceió, 12 -ele abril de 1n4. - 1i'f<taa1"i.o c~as Clwgns Rocha Lessct. - Gilbe1·tu 

ilnclrnde. - Jos é Ulysses Lnnct. - Mnnoel Roc~?··ig·tces rLa Rocha .. - L1tcl-ovico da-
Custa e 8-ilva. - Mm·cos E vcmgelistn 1'0,1'1'es Bm·bostt. - I s·i,l1·o Yc"concello s. -
lVIctnocl Co?Têa Costa. - L conül.as José Bm·bosa .. - Antoni.o Nttnes Leite. - Joa-

_qu.im Go>nes cln Sil'VCt Rego. - 1linnoel ele Min>.-ncln Cn bntl. - Conego João Machado 
de Mello. - Ma,noel Bez&r'?'n Cu~Tê<t de 0/.i.veira,. - A. BaUhaz a,,. Mencli:JoJ.çc<. 
1'heuphilo -·1ng1tsto ele Anmju Barros. 

Reco nheço seren1 vet·darleiras as firn1as e lettras supra dos Srs. lVIacario da E 
Chagas Rocha L cssa, G ilberto A.ndra c1 e, José U lysses Luna, l\1anocl Rodrigues clJ. 
Rocha, J..JU \.~ ovico ela Costa c Silva, lVIarcos Evangelista T'avares Bar-
bosa. Isiclt·o Vasconcellos, Manoel Corrêa Costa, Leonidas José Barbosa, Antonio 
Nt~l1C~ . Leite, Joaquim Gome" da Silva H.ego, Manoel de Miranda Cabral, CotH·g,> 
Joao Macha.clo de Mello, Manoel B ezerra Corrêa ele Arau j o, A . Balthazar ele Men- . 
c! onça e 'l'heophilo Aug·usto de Araujo Barros e dou fé. 

Macc>ió, 13 de abril de ·1 915. Em testemun h o ela verdade (estava 0 signal IJU -
blico). - Benjamin Rcmgel. 
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Reconheço ser v er dadeira a firma supra do tabellião inferino d esta capim i, 
Benjamin Ra11gcl, e dou fé. · 

Maceió, 13 ele abril ele 1915. - O escr ivão federal , Jl!fanoel E ustoqnio <la . ."'it "'· 
A. Como requerem. 
Mace ió, 13 ele abril el e 1. 915 . - Leite Pindahyba. 

J UNTA APUHADOHA 

I 

O Bacharel Octavio Rocha ele L emos Lessa, Pres idente ela Jun ta Apuradom. 
elas eleições pwra 0 Congresso estacl oal, r ealizada no dia 1 elo corr ente, na fórmct. 
cl•t le i, etc . : 

Faço saber a todos que o presente edital virem , qu e delle tiverem .nloticid., 
que é do seguinte teôr a acta c1a apuração geral dos votos da eleição para D e]1:.t-
tados ao Co-ngresso L egislativo e Senadores á renova ção elo t er ço do Senad·o : 

Acta da Junta Apuradora dos votos elas eleições estacloaes para Deputados 
ao Congresso Legislativo elo Estado e Sena cl ores á r enovação elo t erço do Senado, 
em sessão r ealizada a 20 de novembro ele 1914 - Pres.idcncia elo B acharel Octavio 
Hocha ele L emos Lessa : 

Aos v inte -dias elo mez el e noven1bro do anno de n1i1 novecentos c quatorz e, 
nesta c icla :1e de Maceió, cap ita l elo Estad·o ele Alagoas, na sala elas sessões elo ecli-
f•icio elo Se nft.d-o, solicitada ao seu Vice -Presidente, peJas razões constantes deste 
officio: uMaceió, vinte de novembro ele n1il novecc-•11tos e quatorze - Exm. Sr. Dr. 
Pedro da Cunha Carneiro ele Albuquerqu e, M . D. V ice-Prcs iclente elo Senado deste 
Estado - Não nos s <"nclo possivcl , apezar d e garantidos ]Jor uma ordem de habeas-
coqms preventivo, concedida pelo Juiz Fe Jcral deste E stado, penetrarmos no sn -
lão elo edifício da Intenclen cia, ond e funcciona o Conselho Municipal desta capitrtl, 
para a lli procedermos á apuraçfco g e.ral do·s votos ela eleição vara o Congresso elo 
]~stado , realizada neste Estado no dia prin1eiro do corrente. na confonni j acle do 
a r tigo seis da lei numero quinhentos e trinta e seis, de clez.eseis ele junho el e mii 
n ovecentos e oito, por es tar fechado aq u clle edifí cio , em formal desrespeito á. ele-
cisão do meritissin1o Juiz Seccional, solicítan1os, ·na qua lidade de i1n1n~diatos 0.111 
votos ao conse lheiro n1enos votado, a \ T . Ex . o edifício do Senado para hojP, ás 
doze horas , ter lugar a lli a referi C! a apuração, na fórn1à do artigo v·inte e noYe c 
seus paragraphos, ela citada lei numero q uinhentos e trJnta. e seio, ele clezeseis de 
junho de m il novecentos e ·oito. Aproveitando o ensejo , apresentamos a V. Ex. os 
nossos protestos el e alta estima c subida consideração. Paz e prosperidade. 
Octavio Rocha ele Lemos L esse<. - Lln tonio Mart·ins Jl11wta, c concedido na fórmn. 
ela seguinte portania : "Maceió, vinte ele · nove1nbro de 111i1 n ovecent•os E' quatorze 
- Illm. Sr. Dhrector ela •Secretar ia elo Senado - Não sendo poss ive l faz er-se n. apu-
ração cla.s eleições procedidas no clia prin1ei ro do corn)nte para os cnrg·os de Sena-
<lo r es e D eputa.dos, por ~e conservar fechada a sa la elas sessões ;10 Con se lho Mu-
n icipal des t a capital, e attencle·n clo á. r equisição ela .Junta Apuradora, dete rmino-
vos que ma n deis abrir o ed ifí cio elas sessões elo Senado para ncll e ter lugar a ·'9-
fer ida a puração . Paz e p rosperidade. - Dr. Pdrko rr<:< C'tmha C'ewnei?·o ele Allm-
quC?·qne, Vice-Presidente, ás doze horas elo dia, p resentes os Srs. Bacharel Octavi() 
I~ocha r1e Lemos L essa e T enente-Coronel Antonio Martins Murta, immediatos 
cn1 votos ao conse1hei.ro menos votado, os quaes, de poses das actas e 1nais do -
cunl entos c1r que trata ü paragrapho terceiro do a rtigo quarenta e nove do d ecre to 
numero quatrocentos e trinta oito, de vinto de junho ele mil 110 _ 

vecentos e oito, c. ocumentos est es requisitados ao Sr. Administrador elos 
Correios des te Esta C o, :como se v ê do officio seguinte : "Maceió 
vinte ele novembro ele mil no vecen tos e quatorze - Exm . Sr. Coronel Ja cinth~ 
Paes Pmto da Silva, M. D. Administr ado r ôos Correios dest e J~staclo _ T endo 
de procedermos, na qualidade ele immediatos em votos ao conselheiro m enos vo-
tado, á apuração g·eral da ·ele ição para o Congresso elo Estado, realizada no d ia 
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primeiro do corrente, já nos t·endo sido, para isso, concedida a gar~_ntia .de habeas-
c:orlJ'US preventivo pelo meritissimo Juiz F e<C1eral dest e Estado, peO=lmos a V. Ex. 
que nos seJam entregues as actas c mais documentos ele que trata o paragrapho 
terceiro elo artigo quarenta e nove elo decreto quatrocentos e trmta e. otto de 
vinte de junho ele mil novecentos e -oito, para o fim ele ter lugar a refen.cJa apu-· 
ração na f6 rma do arttgo vinte e nove e seus paragraphos da le1 numero qm-
t~hentos e trinta e seis de dezeseis ,de junho de mil novece·ntos e otto. Aprovetta-
Jnos 0 ensejo para apresentarmos a V. Ex. os nossos protesbos de ma·Is alta es-
tima e consideração. Paz e prosperidade. - Octavio Rocha c~e L emos Lessa. -
Antonio J.1Jarl"ins lliwrtct'" e tendo em vista: a) que no dia pPim eiro de novembr·. 
do corrente anno houve eleição em quasi toda a totalidade dos ·municipios do E~ · · 
tado sendo crue neste 1nunicipio ele Maceió, os e1eitorc.s protestaran1, com decla·ra-
cões' de votos no cartonio elo Juiz F ederal para Deputados ao Congresso L cgi3la-
Úvo d 0 Estado e Sena :lores á r cno·vação elo terço el-o Senado, tudo ele conformicla]c 
con1 0 artigo seis da lei nu1nero quinl;entos e trinta e se is, de dezeseis de jun11n 
de 1nil novecentos 0 oito; b) que .os presen tes estão muni.dos de uma o,rdcn1 de 
habea8-co:rpus c1ue lhes foi conccclicla pel·o. mcritissimo Juiz Seccional deste Estado, 
para o fim do 1ivren1cnte procedererr1 a e;;;ta apuração, como se vê da seguinte 
sentença: ~~"Vistos e examinados estes autos de habeas-co1'1J1(;S e1n que são impe-
trantes -n Baclmrel Octavio Rocha de Lemos Lessa -e o Tenente-Coronel Antonin 
Martins Mm·ta - Allegam: a) que na qualidade el e membros immediatas em vo-
tos ao conselheiro menos votado .cJ·o municipio ela capital (,documento 11umero um) 
são por forç~t ela lei . cstadoal numero quinhentos c trinta e seis, ·de dezeseis de 
junho de mil novecentos e oito, elementos componentes da Junta -''\puradora, que 
deve reunir-se na sal& das sessões do Conselho Municipal ela cap,ital elo Estado, 
quinze dias depois el e fin. a a ·eleição estadoal, afin1 ele proceder á apuração geral do::; 
votos para Scna·d a:res e Deputados ao Congresso do liJs tado; 1J) que no caso c1e 
não r~alizar-se no ·dia 1narcado, a Junta Apuradora, nos tennos do a rtigo vinte 
e nove da citada lei numero quinhentos c trinta e seis, tern de constituir-se con1 
o Presidente do Conselho 1\IIunicipal, cinco n1embros rrm.i s ve lad os e cutros tantos 
imrr cdiatos ao conse lheiro menos votado, e po c'erá o Ptresicl ente elo Conselho desi-
gnar o dia immecliato, ou fará · publicar crlital, des ignando outro clia, dentro dr. 
cin·co d-ias, contados -da data en1 que Deve reunir-se a Junta, a qual funccionará 
co In qualquer numero de E:eus 1nembros, neste ultimo caso; c) que nesta circulnstan-
cia., pôde dar -se a hypothese ele, não comparecend o os outros n1cn1bros da Junta, 
os impetrantes a constituire1n por si sós; e, por isso, a situaçào poloitica domi-
nante, prestigiada pelo Governador do Estado, pelo Intendente e Presidente do 
Conselho Municipal estii. pondo em pratica to,da sorte de embaraços aos impetran-
tes para obstar-lhes o desempenho dos deveres que a precitada lei cstacloal impõe-
lhes; d) que nesta hypothese, o Governador adiou (documento sob n. 2) as elei-
ções municipa,es e estacloaes com flagrante violação ela Constituição e lettra ex-
pressa da lei · de 1908; e) que como consequencia mandou fecha r o edificio do 
governo muniüipal para obstar a .que ·dous conselheiros c quatro supplentes cle-
ge~scm, em tempo, as respect·ivas mesas eleito-raes, o que deu lugar á o·rdem {lc .... 
habeas-cor1nts já confirma<l a pelo Egregio Sup1'emo Tribunal Feder a l, por acc6r-
dão numero tres mil trezentos e se,,senta e tres, de trinta c um de outubro ultimo 
·G; aliii.s, desrespeitada pelo Governador do Estado ; f) que os rccc·ios ele seren~ 
impe-di ~los de proceder á apuração da·s el-eições realdza-das em prin1eiro do corrente 
para o Congresso estadoal (documentos nunteros sete, oüo, no.ve, dez, onze, doze, 
treze, qua torze e quinze), fun.dam-se nos factos positivos de ostentação da força 
:na ·capita J, por parte do Governador C o liJstado , manclan d.o até reforçar a guarja 
de Palacio, que fica erri frente ao e.dificio da Intenclencia, onde funcciona 0 Con-
-selho Mun.icipal. Por ~estes motivos diz·em-se coactos e ameaçados em sua liber-
dacle politica e peclem a ordem preventiva de habeas-C0>1J"s nos termos do artigo 
setenta e dous, paragrapho vint.c e dous, da Constituição Federal, para 0 fim 
de penetrarem no edificio -da IntÉmdencia e do Conselho Municipal, e, nesse cara-
-cter, tomarem parte nos trabalhos da Junta Apuradora das eleições para Sena-



-220-

dores e Deputados ao Congre~so .do Estado. Juntaram á sua petiçào os documen-
tos de folhas a .f-o.[ h as, pàra prova de suas a !legações. Ouvido a respeito o Gover-
nador -do Esta.do, limitou-se em sua informação de folhas, a nega-r que houvesse 
ele sua parte, ou de qualquer autoridade lTIUlÜcipal! a coa·cção ~u an1eaças aos-
in1petrantes, ·por não ter havido eleição, e.n1 virtude ·dO d-ecreto ' n_umero setec~n~o~ 
e trinta ele vinte e oito de setembro f,inclo, pelo .qual foram achadas as ele tçoes 
1n,unicip~es e estadoaes. Neste Juizo, onde compareceram pe3soa·In1ente, fü•ran1· 
interrogados O·S impetrantes~ e con'firn1aram ·OS factos rallega·dos na petiQâO de fo-
lhas clous (autos d·e folhas a folhas). Isto posto: 

Considerando, preliininarmente, que a especi.e, st~b f'luUce_. é .da con1petcncia. 
ela Justiça Federal pelo disposto no artigo sessenta, lettra ;., da Constituiçií.o F e-
deral e pela juris.prudencia dü Eg.regio Trib.unal Federal , .e1n caso·s analogos; por~ 
quanto, o r2n1ectio juridico de h,abect,s-corptt,s invócado pelos impetrantes, na ilii-
cial de folhas a .folhas, t em por fim não só proteger-lhes 'O direito individual ele loco-
moção, con1.0 tambem .o de assegurar-lhes a liberdade politíca, necessaria ao exer-c.L 
cio das funcções dectivas ele que se acham investidos, na qualidade de supplenres do 
Conselho Munici.pal desta capital, corno faz certo o documento ele folh as sob ' 
numero um; 

Considerando eLe 1neritis) que á infonnação, á ,folha, (l -o Governador do Es-
tado, desacon1panhada .de qualquer prova, affirmando não se t er realizado a rl ei-
ção, e1n primeiro ele noven1bro corrente, em vista do deoreto c1ue exped-ira sob nu-
mero setecentos e trinta, ele vinte e oito {le setembro deste anno, se contrapõem 
os documentos ·de folhas a {olhas, offerecidos plos impetrantes c pelos quac's · su 
verifica teren1 s-ido votados e1n nlllÍtos municípios do dnterior candidatos apl'(~sen
trudos para Senadores e Deputados ao suffragio eleitoral; sendo certo qu se em 
alguns n1uniCipios, co1no o desta c::tpita·1, não houve realmente eleição, muitos 
eleitores of.fereceram protesto perante este J.uizo contra o facto do não funccioJCa-
.lncn t n das sessões naquelle -dia; 

Considerando, assi·m, que, na especie dos autos, o a·cl iamento das eleições e:::: ta-
doaes, em consequencia do citado decreto ·setecentos e trinta, do governo do E.::;-
tado, não é motivo para a denegaçào do pedido de folhas, pois que, o Supmmo 
Tribunal Federal, confirmando, por accórclão numero tres mil trezentos e sessenta 
e tr.es, ele tr.inta e um ele outubro ultimo, D habeas-conms (documento de folhas) , 
anteriormente concedicl'O aos ilnpetrantes e a outros 1nembros e.ffectivo ::; 6 supplen-
tes do Conselho Municipal desta capital, para se reuJ'!-ir.em, mn tempo, e organi-
z&rem fuS mesas e1eitoracs para as ditas eleições de prin1eiro do correiite, decid-iu 
contral'iamente ao d isposto no alludi'lo decreto, cuja nullidade reconheceu, .decla-
rando-o inefficaz para invalidar as disposiçõ_cs legaes que regula1n o processo das 
eleições elo Estado; 

Considerando que, se, porventura, não se procedeu á eleiçào de primeiro elo 
conrente, nos 1nunicipios de que nos c;ão noticias os docUmentos de folhas a fo-
lhas, e a votação que ahi s e consigna para Senadores e Deputados seja simula Ja 
- só ao Congresso do Estado, no exercici'O das funcções de sua ·priva ti v a com]Je-
tencia, e por occasião da verificação e reconhecimento dos poderes de seus nleln-
bros, cumpre tomar conhecimento destes factos, cabendo á Junta Apu rad.'ora ape-
nas a funcção de contar .e somm!l!r os votos cleclara.clos nas actas ou boletins que 
fore1n apresentados, s-em o direito -de pronunciar-se sobr;j os v i cios que possa1n · 
inquinar De nul1idade a eleição; 

Considerando, por outro lruclo, que se os membros d:o Conselho Municipal, que 
se declaram solidarios com o Governador, pelo facto do adiamento elas eleições 
(documentos de folhas) ·receiam que os impetrantes se reunam para procederem 
á apuração de eleições simuladas, o meio legal d.e evitar a fraude não é, por 
certo, ~ fechamento do Conselho Municipal, nem a ausencia. dos interessados pela 
1~g1t1~1da~de .do processo da apuraçã·o.; mas, peJo contrario, é o funccionamento e 
flscal!zaçao ela Junta pela mruioria de seus membros, no tempo e lug·ar proprios 
conforme o rurtig,o vinte .e nove da precitada lei estadoal numero quinhentos ~ 
trmta e seis, de cezeseis de junho de mil novecentos e •oito. Por isso; 



__, 221-

Consicleran.clo não ser li cito ao Governador elo Estado, nem a qualquer outra 
autoridade obstar, por qualquer fórma, a reunião ela Junta Apuradora elas elei-
ções estadoaes, no dia e lugar destinados ás suas sessões, para o fim de desempe-
nha r funcções políticas ·ele sua privativa competencia, ·como as que pretendem 
exercer os impetrantes, ex -vi leg,is; 

Considerando, finalmente, que a coacção allegacla na petição el e folhas está 
provada pelo proprio acto elo adiamento das eleições e elos actos de força clahi ele-
correntes para tornar-se ed'fectiva essa r.esolução do gove rno elo Estado, como 
tudo se verifica elos autos - concedo a impetrada ordem de habeas-co>·zms para 
assegurar ao Bacharel Octavio Rocha d·e L emos L essa e ao T en ente-Coronel Anto-
nio Martins Murta. o direito á entrada no ecli'ficio ela I ntcnclencia e na sala d as 
sessõe:s elo Conselho Municipal desta capital, afim ele poderem exercer Jiv.r.emente 
as su3is funcções ele m embros ela Junta Apura cl·ora elas eleições para o Congresso 
(: o Esta-do. Feitas as intimações requeridas, o escrivão remetta os autos ao Su-
premo T'ribunal Federal, para quem .r ecorro desta decisão, nos termos da lei . 
Custas, cx-ccmsc,. Mace·ió, 16 ele novembro ele 191 4. - Anton·io F . L ei.te P inriu-
hybct." - o) que os outros n1embros desta Junta deixaram de COinparecer 11.or 
u1na acintosa obediencia ao decreto sEtccetnos e trinta , que adiou as e leições de 
D eputados e Sena·clores para o ·cl·ia v inte e nove elo cor.rcnte, decreto este que já 
foi nullificaclo, por inconsti t ucional, conforme se vê elo accórclão do Supremo Tri-
buna l .numero trcs nül trezen tos e sessenta e tres , de tri nta e um ele outubro do cor -
rente ànno; cl) que tal proced imento é u1na crilninosa desobedien cia a um.a decisão 
elo mais alto Tribunal elo paiz. Em fa ce do paragrapho segundo do artigo eincoenta 
e. um do decr eto numero quatrocentos e trinta e oito, de vinte de junho ele mil nove-
centos e _oito, passaran1 a proceder á apuração g eral das ele ições realizadas no dia 
prilneiro de n oven1bro elo corrente a nno, _para Deputa :'i os ao Congr-esso L egis lat iv o 
üo Estad o e Scna clores á renovação do t erço do :Senado, para o perioe1o constitucio-
nal ele nlil novecentos e d·azesete . Para istol assumiu a prcsidencia 'O Bacharel 
Octavio R ocha ele Lemos Lessa, mais votado elos clous membros da Juntot Apu-
radora, presentes, que abriu a sessão, passando o T enente-Cor onel Anton io Mar-
tins l\1urta a serv ir de secretario. Em seguida se apresentaram lega.hue·nte in :Ji -
cltéi os para fiscaes ·os cidadãos seguintes: Bacharcis Antonio Guedes el e Miranda 
e Gilberto A,ndrade, por parte dos candidatos do Parti do Hepublicano Conserva -
dor, c Bachare l João T ertuliano de Al meida Lins , por parte dos candidatos do 
P artiõo R epublicano Liboral, os quaes foram ace itos e assignam a presente acta . 

Proce :leu-se á aber t ura dos of.fic ios e á leitura das a uthen ticas recebidas, 
v erificando-se pela apuração feita terem obtido votos para Deputados: T enente- Coro 
n el Macar.io das Chagas Hocha L essa, proprietario, r es idente em Co.ruripe, set" 
mil quatrocentos e qua-r enta e tres ( 7 .443) votos ; Dr. Pedro Fonseca de Carva-
lho, f unccionar io pub lico, res·idente n a Capital F eder al, sete mil quatrocentos J 
qua r enta e trcs (7 . 443) votos; L conidas da Silva Barbosa, proprietario, r es i-
dente na cidade ele Alagoas, sete mil quatrocentos e qua renta e tres (7. 443) v o-
tos ; Bacharel Gilberto de Andrade, advogado, residente em Maceió, sete mil qua-
trocentos e quarenta e tres (7. 443 ) votos; Joaquim Gomes da Silva R ego, pro-
prietario, r esidente em Camaragibe, set e mil quatrocentos e quarenta e tres · ( 7. ,143 ) 
votos; Bacharel Francisco Cavalcanti Pontes de l\1iranda, advoga:1o 1 residente na 
Capital F ederal, sete mil quatrocentos e quarenta e trcs (7.443) votos ; Coronel 
Luclovico da Costa e Silva, proprie ta rio,, residente em L eopolclina, sete mil qua-
trocentos e quarenta e tres (7 .44 3 ) votos; Conego João Machado ele Mello, v i-
gario, resident e em Maceió, sete quatrocentos e quarent a e tres ( 7. 4'13) votos ; 
Coron el Man oel Corrêa ela Costa, prop.rieta rio, residente na vill a elo Parahyba, 
sete mil quatrocen tos e quarenta e tres ( 7. 4•13) votos; Bacharel Carlos Pontes 
Marques de Almeida, j ornalista, re s i,Cente na Capital F ederal, sete mil quatrocen-
tots e quarenta e tres (7 .443) votos ; Ildefonso Mello, propr.ietario, residente r m 
Trai pú, sete mil etuatrocentos e quarenta e tres (7 .443) votos; Bacharel J osê Ja-
nuario ele Carvalho, a dvo.gado, r esidente em Maceió, sete mil qua trocen tos e qua -
renta ctres (7 . 4'1 3) votos; Antonio Machado Dias, pro1nietario, residente em Mu-
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ricv sete mil quatro,centos e quarenta e tres ( 7. 443) votos; Bacharel Antonio 
N ;.des L eite , jornal·ista , residente em 1\IIaceió, sete 1nil quatrocent_os -e. quare_n~a e 
tres (7. 443) votos; Corone l Man oel R odrigues ela R ocha, propneta,no, r csJdent·J 
em Sant' Anna c o Ipanema, se t il m il quatrocentos e quarenta e tres (7. 443 ) vo-
tos; T enente- Coronel Marcos Evangelista Torres Barbosa, a dvogado· residente e m 
s. José da Lage, set e mil quatrocentos e quarenta e tres votos (7. 443) votos.; 
Pharmaceutico Izidro Vasconcellos, propr ietario, residente em Viçosa, set e m 1l 
quatrocen tos e quarenta e tres ( 7. 443) votos ; Tencnte"Coronel Manoel Porfirio 
de Brito, proprietario, residente em Piranhas, sete mil quatrocentos e quarenta 
e tres (7 .4'·13 ) vo tos; José Ulysses L una, acadcmico, r esidente em Agua Branca, 
sete mil qua trocentos e quarenta e tres ( 7. 443 ) votos; Manoel Miranda Cabral, 
p roprietario, res idente em Atalaia, sete mil quatrocentos e quarenta e tres ( 7. 443 ) 
votos ; Bacharel João T ertuliano de A lmeida Lins, advogado, resilente em Maceió, 
mil quatrocentos e dous ( 1 . 402) votos; T enente Affonso de Albuquerque, militar, 
resiclente em Maceió, mil tr ezentos e oitenta e um (1. 381) votos; Bacha r el Ma -
noel B ezerra Corrêa ele OHveira, advogado, r es idente em Maceió, mil trezentos .e 
sessenta e sete (1.367) votos; Mario Soares Palmeira, proprietario, re s idente em 
S. Miguel de Campos, mil trezentos c cincoenta e seis (1.356) votos; Antonio 
Balthazar Mendonça, jornalista, r esidente em Maceió, mil t rezentos e quarenta 
c quatro ( 1. 344 ) votos; Professor Francisco H enr i•que Mor eno Brandão, lente c a 
Escola Normal, residente em Maceió, mil trezentos e quarenta e um (1.3 41) vo-
tos; Man·oel Teixeira Cunha, proprietario , residente em S . Miguel -de Campos, 
mil trezentos e trinta e tres (1.333) votos ; Theophilo Augusto de Araujo Barros, 
commerciante, residente em Maceió, mil t rezentos e vinte c nove (1 . 329) v otos ; 
ll :lefonso Costa, propr ieta r io, residente em Penedo, mil duzentos ·C noventa e dous 
( 1. 292) vot os; Capitão-Tenente Mauricio Ri'bciro da Silva Pirajá, official da 
Armada, resicenet em Maceió, mil duzen tos e sessenta e um (1 . 261) votos; Julio 
Carvalho de Accioly, con1mer ciante, residente em Viçosa, seiscen tos e seten ta e 
dous (672) ~'a tos; T enente"Coronel Candido de Almeida Botelho, proprietario, 
res idente em Maceió, duzen tos e sessenta e um (261) votos; Antonio Buarque 
de Gusm ão, proprietario, r es iden te em Porto Calvo, cento e cincocnta (150) v etos; 
Padre Julio Ferreira de Albuquerque, sacerdot e, residen te em Maceió, cento e 
trinta e nove (139) votos ; Manoel Lino de Castro Ara ujo , proprietario, residente 
em Maceió, noventa e seis ( 9 6) votos ; agrimensor Luiz de Menezes Silva Porto, 
proprietorio , r esidente em Maceió, quarenta e oito ( 48) votos; agrimensor L uiz 
Pontes de Miranda, funccionario publico, res1dente em Maceió, quarenta e oito ( 48) 
votos; bacharel Manoel Rodrigues de Mello, advogado, r esidente n o Pilar, quarenta 
e oito ( ·18 ) votos; bacharel Antonio Guedes el e Miranda, advogado, residen te em 
Maceió, quarenta e •o ito ( 48 ) vo tos; Mario Mendonça e Silva, b acharelando, r esi-
dente em Santa Luzia do Norte, quarenta e oito ( 48) votos ; T enente Arnaldo de 
Vasconcellos Corrêa Murta, comm ercia nte, r es idente em Maceió, quaren ta e oito 
( 48) votos. P ara Senadores: Coronel José Miguel de V asconcellos, propr ietario, 
residente em A ta la ia, sete mil setecentos e sessenta e sete (7. 767) votos ; T enente 
Coronel João l<'errcira Tavares Lessa, proprietario, residente em Penedo, set e mil 
setecentos e sessenta e quatro (7. 764) votos; Coronel Luiz José da Silva Mello, 
advogado, residente em Pão de Assucar, sete mil setec0ntos e cincoenta (7 . 750) 
votos; Coronel Manoel Thomaz da Silva, proprietario, residente em San ta Luzi,t 
do Norte, sete mil set ecen tos e cincoenta (7. 750) votos; Coronel J a cintho Medei-
r cs, proprietario, residente em Maceió, set e mil setecentos e tres (7. 703) votos; . 
Capitão-Tenente Mauricio R ibeiro da Silva Pua já, officia l da Armada, resid·emte 
em Maceió, mil quatrocentos e oitenta e quatro (1. 484) votos-; Mamoel Lino de 
Castro Araujo, proprietario residente em Maceió, dez·cito ( 18) votos; Bacharel 
Miguel Soares Palmeira, proprietario, r esident e em S. Miguel ele Campos, d ezoito 
(18) vot os; Dr. Manoel d•e Sampaio Marques, medico, res idente em Maceió , dezoito 
(18) votos; Bach a rel Dario Cavalcanti do R ego e Albuquerque, magistra do apo-
senta do resid ente em Maceió, dezoito ( 1S) votos . Co-llcluida , assim, a apuração 
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e - consoante o resultado que se verificou, o Sr. Presid•ente publiiou os nomes dos 
ddadãos e leitos para constituírem a Camara d·os Deputados, em numero de trinta, 
e para a renovação do terço do Senado, em numero de cinco, e que foram os que 
obt\Yeram maioria de votos, mandando lavrar a presente acta e fornecer as cópias 
necessarias, concertadas e assignadas para servirem de diplomas aos eleitos. Para 
constar, .,u, Antonio Martins Murta, membl'O da Junta Apuradora, servindo de 
Secretario, lavrei a presente, para t odos os seus eff.eitos. - (A) Octavio 
Rocha de Lemos _ Lessa., Presidente. - Antonio Jvfm·tims lYIH?'ta., Secretario , 
- Antonio GHeeles ele lvfi1'anrla, Fiscal. - Jocío Te1'tHl-iano de Almeida 
Lins, Fiscal. - Democ?·ito GTacinelo, eleitor. - Manoel B1W1'q1te ele Gttsrniio, 
eleitor . - Joüo Agnello MaTqnes Bm·boset, eleitor. - José Gttedes Ribei?·o 
Li.ns, eleitor. - 01·lanclo Vale?·icmo <le Anwjo·, eleitor. - Saty?·o Bew-
bosa ela Sil·vn, eleitor . - José Bacrbos-a ele A?-att.io Pcwe·i?·a J n n-ioT, eleitor. 
- AmeTico José el'e Azeveelo, eleitor. - Edtbanlo José ele JJiello Filho, eleitor. 
Jacintho Paes P ·into da Sil'IJa, eleitor. - Dr. A/Tania ele ATnu-jo Jorge, eleit!: .r. 
B1·attlio Fe1·?umdes Tnvn?·es, eleitor. - Joiio Attgttsto <le Gnst?·o e Silva, eleitor. 
Luiz ele Menezes Silva Po1'to, eleitor. - L ttiz ele Jlias ce!?·enhas, eleit or. - JJianocl 
Pinto elo Ama?'e<l Lisbon F-i-lho, eleitor. - Peel?-o Mn1·inho Fetlciio Filha , eleitor. 
E, para que chegue ao conhecimento de t o-dos, passou-se ·o presente edital, na fôrma 
da lei. Dado ie passado nesta cidade de Maceió, Capital do Estado de Alagõas, aos 
vinte dias do mez de novembro de 1914. Eu, Antonio Martins Murta, membro da 
Junta Apuradora, servindo de secretari·o, o escrevi. - Octetvio Roclw ele Lemos · 
Lessa. 

Está conforme o ·original. - Octavio Rocha ele Lemos Lessct, Presidente. -
Antonio lvin?·tins 1VI1wtet, Secretario. 

Reconheço serem verdacl8iras as firmas e lettras supra do Dr. Octavio R ocha 
d e Lemos Lessa e Antonio Martins Murta, e dou fé. 

Maceió, 9 d'e abril de 1915. - Em testemunho da verdade (estava o signal 
publico). - Benjamin Ra.ngel. 

R econheço s er verdadeira a firma do tabellião interino desta Capital Benjamin 
nangel, e d·ou fé. 

Maceió, 12 de abril de 1915. - O escrivão fed·eral , Mnnoel Ettstaqtdo ela 
Silv-a,, 

Maceió, 12 de abril de 1915 . - lvietcct?··io elas Glwgns Rocha Lessn. 
Tenno de protesto - Aos treze dias do mez de abril de mil novecentos 1e quinze, 

em meu cartorio nesta cidade ele Maceió, Capital do Est::tclo de Alagõas, compare-
ceram os cidadãos Macario das Chagas Rocha, Gilb'erto Andrade, José Ulysses 
Lima, Manoel Rodrigues da Rocha, Ludovico da Costa e Silva, Marc8s Evangelista 
Torres Barbosa, Isidro Vasconcellos, Manoel Corrêa Costa, Lconidas J ·osé Barbosa 
Antonio Nunes Leite, Joaquim Gomes da Silva Rego, Manoel de Miranda Cabral, 
Conego João Machado de Mello, Mano·el Bezerra Corrêa de Oliveira, A. Balthazar 
Mend0'11ça e Theophilo Augusto de Araujo Barros, os quaes, perante mim escri-
vão e ás t e·stemunhas abaixo assignadas, declaram reduzir a vermo, como effectiva-
mente reduzem, o protesto que fazem, constante de sua petição de f olhas 2, da 
qual o pre·sente termo fica fazendo parte integrante. E, de como assim o disse-
ram, do que dou fé, assignam com as ditas t estemunhas. Para constar lavre i o 
presente termo. Eu, Manoel Eustaquio da Silva, escrivão do Juizo Federal, e 
escrevi. - Macario das Ghngel-8 Rocha L essa. - Manoel B eze?'Ta Go?Têa ele Olivei?·a. 
- Manoel Rod?·igttes ele. Rocha. - A?'linelo AnclT~tde . - A . Balthetzn?· Jliendonça. 
- Theophilo A1tg11sto de A1'anjo Ban·os. - Man<-el Oa1'neiro Goste.. - IzielTo Vas-
concellos. - Conego Jocio Machetclo ele Mello. - Lconidas José Bm·bosa. - Joaquim 
Gomes ela Silva nego. - lvia1'cos Evangelistet Torres Bm·bosa, - J osé Ulysses 
Lttna. - L11dovico cln Gostn e Silva. - Antonio JVtmes Leite. - Manoel el~ Mi?·nnda 
Cab?·az. 
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Testemunhas: Orlando Valeriano de Araujo >e Joã·o Climaco Silva. 
Certifico que, nesta data e fóra de cartorio, i'ntimei o presente protesto ao 

Exmo. Sr. Coronel Clodoaldo da Fonseca, Governador do Estado e ao Dr. José-
Affonso Valente de Lima, Procurador da Republica, neste Estado, em suas pro-
vrias pessoas ; o que é verdade e dou fé. 

Maceió, 13 de abril de 1915. - O escrivão, 1lianoel E1~staq1<io àa Silva. 
Guia de sello. 
Tem a sellar as ~olhas 1, 5 IC 6, da importancia de novecentos réis. 
Maceió, 13 de abril de 1915. - Manoel Eustaquio àa Silva. 
Entrega: 
Aos quatorze dias do mez de abril de mil novecentos e quinze, em meu car-

torio entrego estes autos, em original, aos protestantes, e lavro l€ste termo. Eu, 
Ma'lloel Eustaquio da Silva, escrivão, o e·screvi. 

Juizo Seccional de A!agôas - Protesto - Supp!icantes : Dr. Afranio de Araujo 
Jorge, Octavio Rocha Lemos L-essa, Luiz Po·ntes de Miranda, J oaquim Coelho Filho 
e Antonio Martins Murta; supp!icados: o Governador do Estado, o Intendente 
Municipal e o Presidente d·o Conselho Municipal desta Capital. 

O escrivão, Manoel Eustaquio. 
Autoação - Anna do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil nove-

centos e quatorze (1914) ,aos vinte e um dias do mez de outubro, em meu cartorio, 
nesta cidade de Maceió, Capital do Estado de Alagôas, autoei a p•etição em que· 
os cidadãos acima mencionados, membros effectivos e immediatos em votos d·o 
Conselho Municipal desta Capital, protestam pelo facto constante da mesma p·eti-· 
ção, que em seguida se vê. 

Para constar, lavrei o presente auto. Eu, Manoel Eustaquio da Silva, esérivão, 
o e.screví. 

I!! mo. e Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal- Dizem o Dr. Afranio Augusto de Araujo 
Jorge, Bacharel Octavio Rocha de Lemos Lessa, Agrimensor Luiz Passos <le Miranda, 
Bacharel Joaquim Coelho Filho e Coronel A:nton io Martins Murta, membros effe-
ctivos e lmmediatos em votos do Conselho Municipal d;esta Capital, que, tendo-lhes . 
sido obstada, hontem, 20 do corrente, na hora regimental, a reunião, no Palacete 
Municipal, que se achava fechado para a organização das mesas incumbidas de 
presidirem á eleição ordinaria para ·cs cargos de Deputado e renovação do terço 
do Senado, a qual se opera bi•ennalmente, (art. 30, da Constituição) veem, para 
conservação e resalva ele seus direitos po!iticos, cuja inviolabilidade é assegurada 
pela Constituição da Republica (art. 72 e § 1°) protestar perante V. Ex. em· con-
formidade do art. 154, do cl•ecreto n. 3. 084 de 5 de novembro de 1898, (.Consoli-
dação das Leis refe1•entes á Justiça Federal) contra os effeitos crimino~os do 
decreto estadual n. 730, de 28 d·e setembro elo corrente anno, porque: 

a) o processo eleitoral é regulado pela lei •ordinaria n. 536, de 16 ele· junho de 
1'908, na fôrma do art. 102, da Constituição do Estado, e a organização das mesas 
para a eleição de Deputado e Senador constitue uma funcção politica preliminar 
do processo eleitoral occurrente 12 dias antes da referida eleição (art. 27, § 5• da 
cit. lei n. 536), que terá Jogar no dia 1 de novembro taxativamente fixad)o 
(art. 6•) ; 

b) o decreto n. 730, de 28 de setembro proximo findo concretiza um crime 
contra o exercicio legal de direitos p·oliticos, (art. 62, § 2• da Const. do Estado) 
e contraria os principias constitucionaes ela União, que os Estados devem resp~!tar, 
(art. 63, da Constituição Federal) ; 

c) o Sr.J Governador do Estado derogou a lei ·n. 536, adiando a eleição para 
o' dia 29 de novembro vindouro, e, conseguintcment'<', infringiu o art. 60, § 4• da. 
Constituição do Estado, commettendo um acto da competencia privativa do Con-
gresso; (Constituição do Est'l,<lo, art. 19, § 1°); 
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d) em conclusão os Srs. Governador e Presidente do Conselho Municipal im-
pediram o ,effeito da ordem de lwbeas-cO?"j)HS, concedida por V . Ex. em favor dos 
protestantes, e tornaram-se passíveis das p·cnas estabelecidas pelo art. 111, do 
Codigo Penal. 

Requerem a V. Ex. se digne de mandar tomar por termo o p1<esente protesto;· 
para os fins de direito, sendo delle intimados o Sr. Governador do Estado, o Presi-
dente do Conselho Municipal desta Capital e o Sr. Intendente Municipal. 

Pedem deferimento. 
Maceió, 21 de outubro de 1914. - Dr. At1·anio ele A1·a1tjo Jo1·ge. - Octavio 

Roclw L emos L essa. - Lttiz Pontes de lJ![i?·artela. - Joaqnim Coe/.ho Filho. --f 
Antonio Martins MuTta. 

Autoe-se e tome-se por termo o protesto na fôrma requerida. 
Maceió, 21 de outubro de 1914. - A. Jucá. 
Termo de protesto - Aos vinte e um dias do mez de outubro de mil novecentos 

e quatorze, nesta cidade de Maceió, ·capital do Estado de Alagôas, em meu car-
torio, compa.recernm os cidadãos Dr. Afranio d e Araujo J orge, Octavio Rocha 
d!e L emos Lessa, Luiz Pontes de Miranda, Joaquim Coelho Filho e Antonio Martins 
Murta, e perante mim e as vestemunhas abaixo a ssignadas, disseram que re-duziam 
a termo de protesto a petição retro, que fica fazendo parte integrante elo !11'esmo 
protesto. E, como assim o disseram e protestaram, assignaram com as referidas 
t estemunhas. E eu, Manoel Eustaquio da Silva, escrivão, o escrevi. - Dr. A/?·anio 
de A1·aujo JoTge. - Octavio Rocha ele L emos Lessa. - Luiz Pontes de Mirandct. 

J oaquim Coelho Filho. - Antonio Ma?·tins Mtt?·ta. Testemunhas: José Augusto 
ele Costa Silva e Joaquim Alves de Arau jo Rego. 

Certifi·co qu e, nesta -data, me dirigi ao palacio elo Governo e ahi intimei o pre-
sente protesto ao Exm. Sr. Governador do Estado, em sua propria pessoa, e em 
segui<Ja fiz igual intimação ruo ci•Jadão Francisco Xavie.r de Assumpção, Presi-
dente do Conselho Municipal desta c idade, deixando de intimar ao Intendente 
deste município por não se achar elle ·nesta capital, co,nforme me disseram naquella 
r epartição. O referido é verdade ; e dou fé. 

Maceió, 21 ele outubro d e 1914. - O escrivão, Manoel Et.staqtd.o clct Silva. 
Guia de sello - Tem a sellar as fls. 1, 3 e 4, deste processado, na importancia 

de novecentos réis. 
Maceió, 21 de outubro de 1914. - Jl.fa1wel Ettstaqtt·io da Si-lva. 
Entrega - Aos vinte c um dias -elo mez de outubro de mil novecentos e qua-

t orze, em meu cartorio, entrego estes a utos em original ao Dr. Afranio •ele Araujo 
J orge, um dos signatarios da petição <le ·fls. 2, depois cl·e extr ahir o traslado 
r espectivo que fica em cartorio, elo que lavro o presente termo. Eu, Mamool Eus-
t aqu io da Si lva, escrivão, o escrevi. 

Exm. Sr. Presidente da Republica - Rio - Maceió, 7. - M•esa do Senado, 
composta Senadores Orlando Sucupira, PaJ re Pedro P acifico, Ismael Brandão, 
qualida·d e Vice-Presidente, Secretari·os, .garantidos exercício funcções seus man-
da tos em virtude acc6rdão 3. 760, de 8 de abril corrente anno, Supremo Tribunal 
conccclenclo habea.s-co?·pu.s para com outro Senaclor mesmo terço poderem reunir 
dia -doze abril, seguintes, edificio Senado, ahi exercer livres coacções violencias 
suas funcçües Sena<Jorcs, especialmente apurar eleiçã:o Governador e Vice, futuro 
triennio, termos Constituição Estado, Regimento Senado, conforme expresso tex-
tual accórclão vêm pedir tornar effectivos a•ctos p raticados Se·na-:lo vigencia a l-
ludida decisão judiciaria assim restabelecer fôrma r.epublicana federativa Ala-
goas, mandando cmpossar pala-cio ge>verno dia doze corrente mez Governador 
eleibo, constitucionalhmente reconhecido, Dr . Antonio Guedes Nogueira e 
Vice mesmas condições, Dr. Padro da Cunha Carneiro de Albuquer-. 
que; assim procede a Mesa Senado alagoano: a) porque, apezar habeas- co•·pus 
nos foi concedido Supremo, actual Vice-Governador· apossou-se violentamente edi-
fíc io Senado macrugada doze abril, occupando dias seguintes com força estadoal: 
cangaceiros até ser forçados eva-cuai-o pela força federal em execução habeas-coT-
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1JUS e durante esse período com Senador Serapião não incluído accórdão c quatro 
cidaclaos mão reconhedclos 1913 , simulou sessão rcc_onhecimento desses qu~tro 
cidadãos applicando Hegimento Camara Deputados e nao do Senado fazendo amda 
com .infracção Hegimento Senado reconhecimento mais cinco cidadãos tudo isso 
quando Juiz Federal promovia execução referido lwbeas - co?·pus; b) porque a rran-
jando s imulacro Senado sem fôrma constitucional nem processo legal e regimental 
·ele organização contra preceitos artigo Constituição Estado e artigos primci.t'o 
e segundo Regimento Senado, procedendo .s imulacro apuração eleição governamen-
tal in ex istent es, proclamados Governador Dr. João Baptista Accioly Junior; c) 
porque essa simulação reconhecimento suppostos Senadores exposta lettras a e b 
é absurdo constitucional racionaimentc inconcebível J)orquanto visto dualidade um 
poder permanente que se renova biennalmente ter·ceiro terço não podendo como 
Senwdo Federal ultimo terço ser reconhecido· senão pelos dous terços preexisten-
tes daS .duas .JegislaÇÕCS anteriores; rn porque ·executandO habeaS-C01'1JUS, esta 
Mesa garantida, mesmo demais membros exerceu estl'ictamente funcções consti-
tucionalmente accôrd o texto r efer ido a•ccôrdão ·dez abril, apurado eleições gover-
namentaes, proclamados segundo Governador e Vice futuro triennio Doutores .A!n-
tonio Guedes Nogueira, Pedro da Cunha, continuando Senado sessões diurnas 
edifício proprio, porque apezar disso., actual Governa:lor deu guarida ~e Q. ificio In-
tendcncia Maceió, simulado Se11ado dez n1:en1bros apenas, não quinze, organizando 
pelo absurdo. Formula incon sti tucional .declara empossado Governo doze correúte 
Dr, Baptista Accioly, continuando ass im eliminada fôrma federativa Esta;do com 
caracterizada deposiçào cl.este Senado, .dissoluçào Poder Legislativo. Em vista 
do que venho pedir accõrdo numero .dous, artigp seis, Constituição Hepublica in-
tervenção Governo F ederal. Sena,do, Jogo garantidos acto.s privativos competencias 
deste Senado praticados nào só virtude essa competencia como por força respe-
ctiva ordem hctbeas-co?'pus, cuja completa execuçào não se pôde realizar sessão 
com posse exercicio palaciü govePno .referido Governador, Vice, eleitos, proclama-
dos . Em synthese : .se não sào constitucionaes Governador, Vice, reconhecidos por 
este Senado com concurso quatro Senadores ampara•:los para esse fim ordem hc<-
bccts- C0?'1J1<S Supremo muito menos é o Dr. Accio·ly cujo simülaclo reconhecimento 
.resulta .ele um só Senador, ·que .sôsinho amma inconcebível dualidade •Senado dez 
membros nestas condições, se ·não assumir Dr. Guedes, ·não o pód.e Dr. Accioly, 
até que CongTesso Nacional resolva, cabendo Presklente Hepublica accôrdo decreto 
intervenção Ceará, approvado Congresso·, nomear i·nterventor para que Governo 
Estado ·não v C"n•ha soff•·er solução continuidade. Hespeitosas saudações. - Dr. 
01·lnnclo S1<cntJi.?'C<, Vice-Presic ente. - Padre P e.cl?·o Pacifi.co BmTos B ezcn·a, lo Se-
cretario. - Ismael Elpicl·io B?'anclc"io, 2° Secretario. 

DOCUMENTO N. 16 

SENADO ALAGOANO - GRANDE REUNIÃO - RECONHECIMENTO DOS CANDIDATOS CON-
SERVADORES - EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA 

O Partido Hepublicano Conservador '[].este Estado, que é a força viva e po-
derosn. ela política alagoana, em todas as suas gra·ndes e variadas manifestaçéíes, 
teve hontem occasião .ele firmar mais uma vez a· sua força com essa estupenda 
victoria d o r econ h ecimento dos cinco Senadores eleitos pelos suffragios das suas 
grandes zonas ele itoraes, para a renovaçào ,c] o terço elo Senado, victoria esta pro-
clamada em uma grande e memoravel reunião que se r.cvestiu da majestade dos 
memoraveis acon tecim e-n tos que a historia assignala em seus fastos gloriosos 
como uma das mais opulentas conquistas cívicas .ele •um povo. 

Eran1 11 horas da man11ã, quando reunidos na aprazível residencia do nosso 
valoroso amigo Coronel Paes Pi·nto os Senadores Coronel José Miguel ·de Vas-
concellos, Coronel Joào Ferreira Tavares L essa, Padre Pedro Pacifico Enêa s 
Araujo, Dr. Pedro da Cunha, Coronel I smael Brandão., Coronel Pr.escili,ano Sar-
mento Coronel Ulysses Lima, Coronel Jc5sé Mafra, Coronel Pedro Marinho Falcão, 
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Coronel João Lisboa, Pacifico Lins, Hermilo Espírito Samto, Alfredo Lins ele Al-
buquerque, José Danglar Jucá, Antonio Malta ele Souza, J o.sé Gomes ela Silva 
R ego, Demetrio ela Silva Rego, Julio Americo Brasil, Benedicto Malta, José Nc-
porriu~eno ele Oliveira, Apollonio L ins, Genuíno José da Silva Marques, Dr. Aman-
cio Vidigal, Nelson Jucá, Felisbello Maran·hão, Coronel Manoel Rego, nosso illus-
tre confrade d'O Pojntla?', de Pão de Assucar; Coronel Manoel Thomaz da Silva, 
agrimensor José Joaquim dos Passos, João Carlos Carneiro Lima, Pedro .de AI-
cantara Calheiros, Dr. Manoel Buar.que {:e Gusmão, Dr. João Agnello Barbosa, 
Dr. Guedes de Mira·ncla, Dr. Arthur Jucá, Aloysio Costa, Hyg ino Montencgro, A . 
Car.doso Cabral, Manoel Capitulino Jucá, Alferes Gonçalo Pedra, Capitão Seve-
rino Rodrigues ele Albuquerque Lins, Capitão P edro de Barros Castro Mello·, Pe-
dro Marinho Filho, Jonas Mendonça, J. J . Costa Lima., Francisco Sant' Anna, 
Francisco de Assis Miranda, Luiz Gomes da Silva R ego, acaclemico Mario Men-
donça, José Paramhos, Jqão Pedro da Silva, Coronel Joaquim Alves de Araujo 
R ego, Coronel Alpiano Paranhos , J oão Me:leiros dos Santos, Manoel Machado Pa-
ranhos, Manoel Zacharias, Manoel Joaquim Lins, Ildefonso ;pinto·, Fulgencio Pinto, 
Dr. Affonso Sma ragdo, Coronel Antonio Martins 1V1urta, Capitão João da Rosa 
Calheiros, Coronel ·Gra.ciliano Coelho, Augusto Mendonça, Coronel João Calheiros 
Gatto, Benedicto Bertoldo de Albuquerque Jita'hy, Esperidião Agnello Ferreira e 
Silva, Manoel Nunes Barretto, H ermes de Mendonça, José de Carvalho Gama, 
Joaquim Pereira da Silva, Horacio Duarte de Mello, Dr. Luiz de Mascarenhas, Dr. 
João Carlos ode A1buquerque, Jacintho José de O!iviera, Major J osé Thomaz de 
Farias Costa, Major Antonio Casado, Capitão José Camello d a Costa, Coronel 
Manoe l Saraiva de Araujo, Coronel Manoel Corrêa da Costa, Coronel José Thomaz 
da Silva Nonô, Augusto Corrêa Costa, Theodoro B. Vieira, Martiniano dos San-
tos, José Francisco de Hollanda, J osé Miguel de Vasco·ncellüs Netto, Coronel Sa-
lustian o Sarm'énto, Capitão J osé Pinheiro da Silva, Antonio Casado Filho, Dr. 
Isidro Vasconcellos, Narciso Vascnncellos, Thomaz Branco B~zerra, J'osé Maximo 
ele Barros, Caetano V. Brandão, P edro Teixeira de Vasconcellos, João Figueiredo 
Silva, Joaquim Rodrigues Palmeira, Manoel G . de Mello, ArthÚr Pereira da Rosa, 
Osorio Calheiros Gatto, José de Almeida, Dr. Luiz Pontes de Miranda, Dr. Ma-
noel Pontes de Miranda Filho, Manoel A . de Almeida, Dr. Demoerito Geaci•ndo, 
Dr. Bernardino Ribeiro, José Maria ,cJe Bareos, Dr. Carlos Varonte Ribeiro, José 
Jucá Rego, academico Arnald o Corrêa Murta, Hcrmelindo Vieira .ele Barros, 
H yppoli to F'erre;ra ele Oliveira, Dr . Ro clrigues de Mello, Major Faustino Marinho 
Falcão, Astrogilclo de Oliveira Araujo, Bacharel L yclio. Jucá, acaclemico Mario 
Jucá, Dr . Octa.vio Lessa, Alva:·o Augusto Ramos, Oscar Sydney Whitehurst, An-
tonio Pinto Paulo Ribeiro, academico Alvaro ele Campos, Dr. João Augusto, Dr. 
Luiz P orto Alvaro Pessoa, acaclemico José Ulysses Luna, Clerigo Pompeu Luna, 
Pedro Cerqueira Vianna, Antonio Novaes ele Castro, João Soares A . Passos, Dr . 
. A.:ntonio Espindola Oliveira, Dt;. Costa Bivar, Major Benevenuto do Espirito Santo, 
jornalista FePnandes Tavares, Vicente Guedes, Dr. Auclalio Costa, Coronel José 
Menezes e muitos outros cujos nomes nos não foi possível apanhar por terem 
sahido no momento em que tenninan1os o ultin1o nome .escripto, todos esses cida-
dãos alli reunidos, formando um luzido e clistincto quanto numeroso cortejo, diri-
giram-se acompanhando os illustres Senadores estacloaes em busca do edifício do 
Senado alagoano, á rua Barão de Trrrip'ú, qual áquella hora já se achava r epleto 
de pessoas de todas as classes, sendo n otavel e numeroso o movimento nas imme-
iliações elo c i ta do e difí cio. 

Chegando ao edifício do Senado, o Sr. Coron el .João Lessa, Vice-Presidente 
daquella Casa elo Congresso alagoana, occupou a cadeira de presidente, ladeado 
Jlelo 1" Secretario, Coronel Enéas Araujo convidando para 2° Secretario o Sr. Se-
nador Padre Pacifico, estando presentes os Senadores Dr . Pedro da Cunha, Ismael 
Brandão e José Miguel ele Vasconcellcs. 

Havendo numero legal, o Sr. Presidente a:nnunciou que, ele accôrdo com o 
art. 2o elo R egimento Inte1·no do Senado, ia se proceder por escrutinio secreto á 
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eleição de uma commissão de tres m embros dentre os S enadores presentes para 
dar parecer sober o reconhe·cimento dos Senador.es eleitos. 

Proced.ida á eleição, foram eleitos os Senadores Pedro da Cunha, José Miguel 
de Vasconcellos e I sma el Brandão, pondo o Sr . Presidente á disposição da com-
missão eleita, todas as a uthenticas da eleição procedida em 1 de novcmb.ro do 
anno passado, suspendendo em seguida a sessão até que a commissão apresentasse 
o respectivo parecer. 

R eaberta a sessão, o Senador Dr . Pedro da Cunha, na qualidade de Relator da 
Commissão, leu o parecer concluinclo pelo recorrh ecimento dos Senador es eleitos, 
Coroneis Presc iliano Tavares de Mendonça Sarmento, Ulysses Vieira de Araujo 
Luna, José Malta ele Sá , Pedro Marinho Falcão e Antonio Florentino de Cerqueira 
C a valca·n te. 

Posto em discussão o parecer e não havendo nenhuma contestação, foi s ub-
m ettido a votos, sendo a pprovado e proclama nà.o em seguida o Sr . 'Presidente 
eleitos Senadores os cidadàos acima mencionados . 

P ela ordem, pediu a palavra o oSenatlo.r Pedro da Cun11a e declarou que se 
achando na ante-.sala os Coroneis Presci lia:no Sarmento, Ulysses Luna, J osé Malta 
c Pedro Marinho, pedia ao Sr. Pres idente que designasse uma commissão para 
introcluzil-os no recinto, a f im de prestarem o compromisso legal. O Sr. Presidente 
~lesignou os Senadores J osé 1\Iiguel, Ismael Brandào e Pedro da Cunha. Introdu-
zidos no r ecinto os r eferidos Sena{1ores, o Sr. Presidente levantou-se e toôos os 
demais ·Sena dores sendo entào prestado o compromisso legal. 

Tornando assento n a bancada os Sen adores r econhecidos, uma estrepitosa e, 
prolongada salva ele palmas repercutiu enHmsiastica c vibrante em torno do r e-

. ci·nto, que se achava r epleto de representantes üc t odas ·as class2s sociaes, que 
. cspo·ntaneamente concorreram á:quellc grall(lioso acto, notando-se a presença ele 
commerciantes, a dvogados do n osso f ôra, acacl emicos, jornalistas, homen s ele Jct-
tras, a rtistas, funccionarios publicas federacs, estadoaes e municipaes. 

· P c:lindo a palavra novamente, o Senador Pedro ela Cunha, pela ordem , pro-
feriu um b ellissimo cliSC!J.!'SO em que felicitou o Senado, congratulando-se com seus 

. collegas, p elo brilho claquell a imponente r eunião, termina·ncl o por fa zer votos para 
que t odos, dentro da ordem con stitucional e com o acatamento dev ido ás autori-
dades constituidas, tudo fiz essem pela prosperidade de Alagoas. 

Em seguida pediu a palavra pela ordem o Senador Enéas ele Araujo, qu e 
pediu ao Sr . Presidente que consultasse a Casa se era ele accôrclo que fosse lavrada, 
Jogo a acta elos trabalhos, af im de ser ap]Jrovacla na mesma se.ssão. 

Posto e m discussão e s ubmetti-do a votos o pedido do S~naàor Enéa:s de 
Araujo, foi approvaclo, m a ndan do então o Presidente que fosse lavrada acta. 
Pos ta depois em discussão e submetticla a votação, f oi a r eferida acta approvada e 
a:ssignada pela Mesa. Em seguida foram feitas as devidas communicaçôcs ao Sr. 
Governador do Estado c á Camara dos D eputados, sendo suspensa a sessão, por 
entre as mais estr ondosas acclamaçôes, tendo sido a granclc reun ião ele ho·ntem do 
Sena do a lag-oano m a is uma completa c fulgura nte victoria elo Partido Republicano 
Conservacl:Jl' d ef;te E stacl'l , qu e é incontestavelmente o demento e a força preponde-

·raútes em nossa cara Alagoas. 
Fincl a a .reunião todas cts pessoas presentes, forn1anclo numeroso pres tito, 

acompanharam o valoroso e cmin~nte a migo Coronel P aes Pinto á sua confortavcl 
rcsiclencia, on de foi ser vido a todos um copo ele cerveja, tendo all i se trocado di-
\•ersos brindes por ent re estrepitosos v ivas ao Marechal H ermes, ao General 
Pinheiro Machado, ao Partido Republicano Conservador, ao Coronel Paes Pinto, 
ao Senad o alag-oano, á R epublica e ao povo a lagoan o. 

Congratu lando-nos com o Sena·do alagoano p or esse gesto ele nobreza e de 
patriotismo, é-nos g-rato registrar mais esta deslumbrante e gigantesca v ictoria da 
nossa causa, que é a causa ela lei, da just iça e elo d ie ri to . 

Não podemos encerrar esta s linhas sem nos congratularmos com os nossos 
destemidos amigos e coneligionarios, bem como com a grande massa que esteve 
ao nosso lado e que affluiu ao Senado clcstemer osam ente, em um movimento de 
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louvavcl patr.iotismo·, a despeito das ameaças e do.s apparatos de forca promovidos 
pelos dominadores do dia, que uma 'vez por todas tiveram a cert~za absoluta e 
m athematica de que se acha m completamente r epudiados pelo povo alagoano . 

Bem haja o povo que nunca desmente as suas gloriosas tra·dições de civismo 
na reivinclação de seus direitos postergados. - (Do jornal Co>"''eio eLa Ta1·cLej. 

DOCUMENTO N. 17 

O caso do Senado alagoano - A Camara dos Velhos, como se acha con st ituída, 
<é perfeita mente. legal . 

Consulta: 
A Constituição elo Estado de Alagoas dispõe: 
Art. 2.• O Estado tem por base o município autonomo e reconhece tres podel'es 

h armonicos e independentes entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciario. 
Art. 5. 0 O Congresso compõe-se de duas Camaras. Camara dos Deputados e 

Senado . 
Art. 8." O Congresso, no dia 15 àe abril reunir-se-1m na capital do Estatlo , 

independ ente de convocação., salvo se uma lei ordinaria designar outro dia. 
Art. '9.° Càda legislatura durarii. dous a·nnos e as sessões ord"na.rias dOUl 

n1ezes . 
Art . 14. Cada uma uas Camaras verificará os poderes ele seus membros, elo-

gerá seu p1;esiclente, v ice-presidente e secretarias, fará seu Regimento Interno e 
nomeará seus empregados. 

Art . 19. Compete ao Congresso : 
§I 2." Orçar a r eceita e fixar a clespeza elo Estado annualmente, etc. 
§ 5. 0 ·Fixar annualmente a força publica elo Estado e dar-lhe organização. 
Art. 29 . 0 Senado compor-se-ha de 15 m embros maiores ele 35 annos. 
Art. 30. O mandato elo Sena.dor durará seis annos, renovando-se o Senado 

·pelo terço bienna lmente . 
Art. 31. Compete privativamente ao Senado: 
§ 1." Da1' posse ao Governador e receber-lhe a promessa de b em servir. 
§I 2. 0 Julga r o Governador e os membros elo Tribunal Superior, nos crimes de 

Tesponsa b i li dacl c . 
Compete tambcm a o Senado apurar ás eleições de Governa dor e Vice-Governa-

'<ior e reconhecer, proclamar e dar posse aos que obtiverem n1aioria de YOtos nas 
.-eleições r espectivas. (Const. , a.rt. 59.) 

O R egimento Interno elo Senado dispõe: 
Art. 1." N o primeiro anno de cacla legislatura, tres dias antes do clcstinaào 

P>tra a, installaçi'io do Congresso, ainda que seja domingo ou feriado, se reunirão 
.o s Senadores que não tiverem terminado o 1na·ndato, na casa das s uas sessões, 
]leias doze horas elo di a, para o r econhecimento e verificação de poderes dos mem-
bro§ eleitos na r en ovação elo terço elo Sena do . 

Art. 2. o R eunidos elles em numero ele seis, pelo menos, e const ituída a Mesa. 
da sessão an t erior pela fôrma estabel eci-da neste R egimento, se procederá por 
-c<scrutinio secreto á el eição de uma commissão ele tres membros, dentre os presen-
·tes, para dar pa recer sobre o reconhecimento dos Sena dores eleitos . 

Art. 6". Achando-se Senadores em numero ele m etade ·e mais um da totalidade 
dos membros elo Sena do, com poderes verificados . o 1° Secre tario fará a ·devida 
communicação a o Governo elo E stado c ii. Camara dos Deputad os, cleclara·ndo que 
tem numero legal e aguarela identica communicação àa mesma Camara para te1· 
mgar a installação do Congresso no dia designado pe!Ú Constituição elo E stado . 

Art . 7." Quando não puder t er lugar a insta llação do Congresso .no dia mar-
·cado pela Constituição, por não haver Ímmero legal, f a r-se-ha identica comrnunica-
ção e <lo mesmo modo se procederá logo que o numero estiver completo. 

Art. 8." No segundo anno de cada legislatura e tambem nas . sessões extra.-
<Hnaria.s, haverá sessão preparatoria., qu e durará sómente dous dias, para o fim 



-230-

de· verificar-se o numero legal de Senadores para a installação do Senado e p&.rr.. 
fazer-se ao Governador e á C amara dos Deputados a devida participação. 

Exposição da ma teria da consulta: 
Em 1912 (1 de novembro), realizaram-se as eleições estacloaes para Devu-

tados e renovação do terço do Senado. 
Na época designada para a reunião ordinaria do Congresso ( Cm1st., art. 8°), 

primeiro anno õa legislatura (1913) não compareceram Senadores em numero 
legal (art. 2° do Regimento) para os trabalhos do Senado e consequentemente 
não foi proceJido o reconhecimento de poderes dos eleitos no referido terço se-
natorial, nen1 se deu a installação do Congresso. 

Esta situação de anormalidade na constituição d o Senado perdurou até 29 
de outubro do mesmo anno de 1913, segundo consta das actas declaratorías , quando.., 
então·, se verificou a existencia de nu1nero legal de Senrudores que .não haviam per-
dido o mandato (art. 1° do Regimento) sen d o nesta occasião proce:lido o reco nhe-
cimento dos membros eleitos, ficando, desta fôrma, constituído dentro do prin1eiro 
anno da legislatura c apto, portanto , para poder legislar e exercer a:s funcções 
que lhe são privativas ~ i·nhercntes á sua judicatura ele orgão permanente do. 
Poder Legislativo. 

Praticados os a:ctos de reconhecimento e posse elos Senadores eleitos , na Casa 
das sessões do Senado e en1 reunião publicaJ a lVIesa do Senado con1n1unicou ao 
Governa ciÔ r do I.iJstado .e á Can1ara dos Deputados os actos ele re-conhecimento e 
tJosse dos Sênadores eleitos na renovação Co terço dos seus n1e1nbros e que Unha 
numero legal para a in s ta11ação do Congresso em sessão ordinaria, visto aind-a 
contar-se o lapso de dous mezcs para terminar o prirneiro anno ela legislatura e 
ainda se não ter realizado, até a~quella data, a sessão annua, por não haver nu-
mero no Senado, nem portanto sido votadas as leis e autorizações necessa-rias an 
Governo, para o exercicio seguinte. 

Tomando conhecimento da communicação que lhe foi dirigida, o GovernadOJ' 
respondcu p 0r officio á Mesa elo Senado, declarando inco·nstitucional, por ser feito 
posteriormente ao ·dia 15 de abri.l, o reconhecimento que o Senado acabava de 
:fazer, mas que se aproveitava da presença dos Senadores para convocar extrp.or-
dinariamente O· Congresso, c0n1o de facto convocou, sem , porém~ no decreto respe-
ctivo, ter declarado o motivo da convocação, confonnc a Constituiçã.o exige ( Cons t.~ 

art, 21, paragrapho unico). 
A 1\tlesa do S:;mado of-ficiou novan1ente ao Governador) desconhecenUo ·conlpe-

tcncia no Po.:ler Executivo para julgar do 1ncreclmento dos actos da con1petencj:t 
privativa daquella corporação legislativa, como era o reconhecimento de vo.derr's 
dos seus me1nbros, n1as ql}.e o Senado estava pron1pto para a installação annua. 
do Congresso, que ai-nda se não tinba r ealizado. 

O Congresso, porén1, não se reuniu. 
En1 ab1·il de 1914, na época marcada J)cla Constituição·, segundo anno da l e -

gislatura, o Senado se reuniu e verifica·ndo nun1ero legal c1e Senadores para a 
installação ordina1:ia do Congresso, fez as dev i'das communi·cações (Regimento, 
art. 8°). 

O Governador respondeu por officio, declara:ndo .que estava sciente. O ex pe-
diente do Senado foi publicado no Di.m·io O!!icia!. 

Não 'houve porém, numero leg-al na Camara dos Deputados c o Congresso ni"w 
se installou. 

-- Nesta occasião, o . Senado reuni'do e inspirando-se ,no precedente do Se nado 
Fede:r:al, na s csscLo de 1894, votou duas indicações; uma 

1 
reformando o se u H.agi-

Inento Interno, na ·parte - relações peTmanentes - e outra, appl'ovando o.s actos 
da Mesa em defesa das prerogativas daquella corporação legislativa en1 relaÇão 
á reunião ele 31 àc outubro de 1913 e respectivos actos elo reconhecimento de; 
no deres, 

Deu disto conhedmento por officio ao Governador, que accusou a communi-
cação, sendo os officios e o e:<pedicnte da sessão publicados no Dim-io O!ficia l, 
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Pergunta-se : 

J 

Não se ten:l o installaclo o Congresso elo Estado el e Alagoas no prazo marcado 
pela Constituição, 15 de abril ele 1913, primeiro anno da legislatura de 1913 a 
1914. por não haver· comvarecido numero legal ele Senadores est ava o Senac:o im-
pedido ele reunir-·se, apenas tivesse numero, dentro elo anno legislativo e não tendo 
ain da interrompido suas reuniões para a verificação de 11 umero c proceder, de 
accõrdo com as formalidades regimcntaes, ao reconhecimento do terço elos seus 
m embros eleitos, afim de se constituir para, na fórma da Constituição, funccionar 
como orgão pern1anente que é do Poder Legislativo? 

II 

Procedido este reconhecimen to dentro do 1• armo da legislatura, verifica:la a 
posse legal dos Senadore;; reconhecidos e tendo o Sena!do, assim constituído, sem 
v iolação -de preceito algum ela Constitu ição, realizado a sessão preparat:oria do 
segundo anno da legislatura e delibera<l o collectivamente so·bre materia de sua_ 
econom ia interna e de sua competencia privativa, sem impugnação de ncnhu1n dos 
seus membros, sendo publica·do o expediente de suas sessões no Dia·rio 0!!-ir:W.l 
c tendo o Governador do Estado accusado por oflficio a recepção das communica-
ções da Mesa do Senado, pod em tal reconhecimento e actos posteriores ser des-
l·cspeita:los em face elos artigos referidos ela Constituição? 

III 

São taes actos vali-dos de pleno direito por terem sido praticados pelo poder· 
compctmite? 

IV 

No caso ele não serem taes actos acatados em seus ef fcitos legacs pelo Poder 
l~xecutivo, con1o se resolver a situação constituc ional do E stado e qual o pode1~ 
competente para jul.gar elo merecimento ou nullidacle allegada pelo referido Poder 
Executivo dos actos que são privativos e incleclinaveis a cruda. uma das Can1aras 
do Congresso Legislativo? 

Resposta: 
Ao pr imeiro : 
O art. 8° da Constituição elO Estado ele Alagoas di spõe: "O Congresso, no 

dia 15 de abril , r cunir-se-ha na capital do Esta•do, independente ·de conYocação, 
salvo se uma lei ordinaria designar outro dia". 

O art. 9° assim é redigido: 
"Cada leg islatura durará clous annos e as sessões ord inarias dous 1nezes, po-

dendo o Congresso ser proroga-do, adiado ou convocado extraordinariamente." 
Obediente a esses dispositivos constitucionaes, o Senado cstadoal, organizando 

o seu regimento, estn.tuiu, como consta da consulta_, nos arts. 1o e 2o. o n1odo 
de faz er- se a verificação de pooeres cio terço d,; •Senadores eleitos em cada legis -
la tura. 

No art . 6" estabeleceu que, "achando-se Senadores em numero de m etade e 
mais um da tota lida de elos m embros elo Senado, com )loderes verificados, o pri-
merro seCI·etano fará a dev ida communicação ao Presidente do Estado e á Ca-
rnara dos Deputados, declarando que tem numero lega l e aguarda ide.ntica com-
mu~icação da mesma Camara "para ter lugar '" installação elo Congresso no dia 
designado pela Constituição do E stado", 

. Entendida litteralmente a cl isposição, pe la Constituição local, se não se re-
unn· em ambas a.s Camaras elo Congr.esso , numero legal de parlamentares, não ha-
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Ycrá sessão no anno respectivo, salvo convocação do Governador "quando o bem 
publico o ·exigir (a r ts . 9•, 21 e 60 §1 3• da Con stituição). 

Prevendo essa hypoth ese, de possíve l r ealização por qua lquer anormalidade, 
o Regimento do Senado, no art. 7•, transcripto na consulta, remediou-a prescre-
vendo que "quando não puder ter lugar a installação do Congr esso no dia mar-
cado pela Constituição por não haver numero legal, far-se-h a identica commu-
nicação "e do mesmo modo se proceder"- logo que o numero estiver completo ." 

O art. 8• tambem r eproduzi d·o na consulta, c ompletou: 
"No segundo a nno de cada legis latura, e tambem na s sessões extraordinarias, 

haverá sessão p reparatoria que demorará sómente dous dias, para o fim de verific 
car-se o numero legal ' e Senadores para a in·stallação elo Senado e para fazer-se 
ao Governador e "- Camara dos Deputados a devida participação . 

Aliás, a disposição <lo Regimento do Senado de Alagoas não é isolada, consti-
tuindo lugar commum em regimentos congeneres . 

Assim, o a rt. 22, segunda a línea do l'legimento da Camara Federal, diz: 
"Quando não pu:Jer iniciar seus trabal'110s a Camara elos Deputados no dia 

marcado n a Constituição ou em l5'i ordinaria por não haver n umero legal, far-se-
ha i<lentica ·communicação (ao Presidente da Republica c ao Senado) "e do m esmo 
modo se procederá logo q u e o numero estiver completo." 

I dentica.mente, dispõe o Regimento do Senado Federal, artigo 5•, segunda 
.alínea: 

"O mesmo fará (communicaçã!o do Senado ao Presidente da Republica e á 
Camara dos D eputados e ele que ha numero legal) quando acontecer que, por. fa lta 
de numer o sufficiente de Senadores, até á Yesper a do dia d esignado "para a a ber-
tura da sessão legis lativa do Congresso, ·e esta se não possa effectuar. " 

Ainda para illus tra r , póde ser citado o art. 15 do Regimento do Con g r esso 
dos Deputados, na H espanha, segundo o qual, nã'o existindo numero sufficiente de 
Deputados, "sua reunião (do Congresso a lludido), é prov isoria "até a reunião do 
qtoon<m •. " (MO!mAu ET D I>LPECH, Les Réglements des Assemb!ées Legislatives, 
tonto II, pag. 53, inicio.) 

Na Belgica, é "quando a. Camara está cons ti t uida que se leva ao conhecimento 
.do rei e do Senado. " (I bel .. , i.bcl., vol. I , pag. 639.) 

O principio pois, é que a Camara Legisla tiva só se julga prompta para I:Js 
trabalhos das sessães "depois ele ver ificado o q?W1"1<?n respectivo e funcciona até 
\·erficar o dito quon<?n. 

Não havendo nem s6 na, Constituiçã1o elo Estado como no Regimento Interno 
elo Senado prohibição expressa rrem implícita ele continuar esse ramo do Poder 
Legislativo, "' local em sessões preparatorias, n1as sin1 u m preceito explicito, pos itivo 
(art. 7• do Regimento) , mandando que as d itas sessões continuem a t é que o 
Q'IJO'i""'.t.nt se complete ~ se possa faz er a commuriicação ao a :overnador e á Camara 
elos Deputados, é indubitavel que o Senado ele Alag-óas podia celebrar su as sessões 
preparatorias á espera <lo numero legal. 

No caso ela c onsulta, trata-se cl·e clous quo1·um: o de seis, com que o Sen a do 
·poderia fazer o reconhecimento dos eleitos p a ra a r enovação elo terço, e o de 
.metade e m a is um para ser-lhe possível communicar ao G'overna clor K; á Camara, 
dos Depu tados que estava prompto para funccionar. 

Apenas verificado o primeiro q?LO>"l<m, n a da impedia ao Senado ele proceder 
á verificação d'e p'o cleres dos novos eleitos, porque a questão ele verif icação é 
sempre preferencial, e é exactamente nas . sessões preparatorias que tal processp 
se rea liza (art. 1" elo Regimento). 

Do m esmo modo dispõem os Regimentos elas Camaras Legisla tivas Fccleraes, 
e, no caso, pócle dizer-se, ele todos los parlamento_s. 

Respondo, pois ao p rimeiro quesito, servindo-me tanto quanto possível, das 
proprias palavras que o c-onstit u em : Não se tendo ins talla clo o Congresso do Estado 
ele Alagôas no prazo m arcado pela Constituição - 15 cl:e abril de 1913 primeiro 
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anno da Legislatura de 1913 a 1914, por não haver comparecido numero legal de 
membros, não estava •o Senado impedido de "continuar em sessões preparatorias, 
a té que, r eunido numero legal, pudesse verificar os poderes dos novos eleitos". 

Ao segundo: 
A materia r elativa á. verificação d e poderes é da competen cia exclus iva das 

Camaras Legis lativas. 
A ConstituiçãJo de Alagôas bem claro o tornou no art. 14: 
"Cada uma das Camaras verificará os poder es de seu s m embr cs." 
De modo icl e·ntico r eza a Constituição Federa l (art. 1 8, paragTapho unico, pri-

nleira a linea) : 
"A cada uma das Camaras compete : verificar e r econhecer os pocl·cr es ele seus 

1nembros." 
Como tal poder, certos parlamentos exercem essa f aculcla,cle, que Pierre disse: 
"0 Senado e a Camara dos Deputados sã'O, cada u1n >C m sepa rado, juizes sobe-

r a nos ela e!egibiliclacle de seu s membros, a validade de sua eleição. A Camara 
<l elibera nclo em materia ele verificação de poderes, não está ligada n em pelo t exto 
das leis nem p elo resulta do da el·eição. Ella é soberana, ele uma soberania absoluta 
e sem reserva. " (T?·aité de D>·oit Parlamentaire, pag. 412 e 413.) 

Essas palavras, que tanto escanda lizaram o professor Duguit, para quem uma 
Camara Legis lativa, resolvendo sobre ele ições, "tem t·cdos os poderes ele uma 
jurisdicção", e "não tem senão os poderes el e uma jur isdicção (T?'aité de DToit 
Const., vol. li, pag. 302), traduzem, clesgraçaclamente, pelo m enos no Brazil, a 
realidade cl'OS factos 

Ninguem contesta qu·c- uma Can1ara deve reconhecer quem foi eleito; e, assin1, 
examina r zelosamente o pr ocesso eleitoral e a s provas que o affectam, affirmando- . 
lhe a exactidão e descobrindo- lhe a fr a ude. 

Mas, entre llós especialmente, 'o· facto se tem reduzido a uma man ifestação 
absoluta de poder particla rio. 

Aqui, como all i, porém, quer a Camara L egislativa delibere como deve, quer o 
faça como entende, não ha contras te possível sobr e a· verificação ele poderes dos 
seus 1nen1bros . 

Uma v ez 1·ealizacla co1n o qu.ont1n preciso e em telnpo proprio , a questão é 
vencida para todos os effeitos. 

Si a Camara andar mal, u surpou direitos, abusou ela sua faculdade, só resta 
.o appello '"o povo, n as eleições seguin tes, recurso, aliás, que, entre n ós, orça pelo 
irrisorio, porque n ã o temos el'eição. (Seja c1ito de passagem que as opposições ape-
nas aguardam subir ao poder para praticar o mesmo procesf<o de fraude eleitoral 
qus censuraran1 aos seus adversarios.) 

Assim, r espondo ao segundo quesito, quanto ao ponto cl·o r econh ecimento elos 
Senadores, affirmanclo que elle é constitucionalmente valido e escapa a qualqu er 
·contraste. 

Quanto ao segundo ponto do quesito, is to é, a deliberação ele "economia 
in tJerna 'j e da "con1petencia privativa" elo Senado, que este tomou quando se 
reuniu ·em sessão p reparatoria no segundo anno ela legis la tura silenciando o Re-
gimento elo Senat1o sobre a sua modificação e t empo em que póde ella ser pro-
posta, fica o mesmo ·com a facu·lclade ele mocliflcal-o nas sessões preparatorias ou 
.nas sessões do plen...:'l.rio, observando o qtt.m .. nnt prcscripto para as deliberações 
.communs da tnaioria absoluta. 

A deliberação tomada dentro destas linhas é incontrastavel po r o\ltl'O qua l-
.. quer poder. 

Ao t er ceiro. 
P rejudicado con1 a referencia aos quesitos anteriores. 
Ao quarto. 
Como já notei, não ha poder en1 condições de entrar na apreciação da vali-
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dade dos actos praticados pelas Camaras L egislativas no tocante ao recon heci-
mento dos seu s membros. 

Cingindo-me, porém, á consulta e tendo em v is t a a a!legação do Goven~ador de 
Alagoas ele ser inconstitucional o reconhecimento el os Senadores tal qual fora rea -
lizado, penso que a crise cla hi r esultante póclc ser dirimicht ele um d uplo mo·do .' 
. Em prin1eiro luga r, constituído en1 condições de poder funcc ionar, c sendo 

disso imped ido pelo Executivo, podem os Senadores recorrer ao ha.beas-cO?'Ptts. 
Segundo a jurispruden cia adoptaüa pelo nosso Supremo Tribunal, o r cmcclio 

seria concedido, e, consequentemente, tornado effectivo pela propria subordinaçãu 
do Governador ou n1ediantc inter~reÍ1ção federal (art. 6°, n . •l, da Constituição 
F e:l eral). 

Em segundo lugar, a dmittindo que a cl'ise se torne tão aguda ao ponto de 
inllJedir o f un ccionan1ento nonnal dos orgãos elo Governo, o proprio Senado pode-
ria. reconer ao Congresso Federal ou ao Presidente da Republica na ausencia rlo 

·primeiro, soJi c ita ~1 do a intervenção para restabelecer a fónna republicana fed erat iva 
( a rt. Go , n. 2 , da Constituição Fedentl) . 

E' a. esse dispositivo que tcn1 o Goyerno nacional reco rrido para intervir -nos 
E s tados en tendendo-se que a u surpação ele um po:ler contra ou tro, a duplicata 
de governo, de assembléas, etc., affectan1 a fôrma republicana f ederativa . 

Aliás, os fa·ctos consta ntes da proposta, segundo os q uaes respondendo a um 
officio, o Governador se declarou sciente ela reunião do Senado no segundo anno 
da leg islatura e permittiu publicação do expediente do mesmo no Din?'io Ojjicial• 
s ujeito á s ua acção, são iÚdi ca tivos de haver e1lc reconhecido a corporação e não 
alimentar o plano tl c entreter a crise . 

Salvo melhor juizo. 
Rio, 28 ele setembro ele 1914. A-1/.?'e/.ino Leal. 

DOCUMENTO N. 18 

Certidão - J~n1 cun1 rn·in1eiltO ao qu e cl etern1 in a :-t porta ria. elo Senhor Printe ii'O 
Secretario do Senad·o, da t a,cla ele trintn. e um ele março prox imo findo, a mim 
distribuida pe lo Senl~o r Director de,ta Secretaria, certifico que do livro de registro 
de a ctas e notas clecln ratorias do Senado, do ver so de f·olhas v inte e oito ii. folhas 
trinta oe tres e , ;erso, consta o que se segue: Nota clecla ratoria da priJneira sessão 
preparatoria cl·o Senado, em doze de nbril de mil novecentos e treze. Presidencia do 
Excellentiss imo Senhor Vice-President·c do Sena do, Coronel João Ferreira T avares 
Lessa. Ao n1e io-dia, feita a cha n1ada, respo ndcran1 os Senhores Senadores Ta vares 
Lessa, Enéas A raujo e .José Miguel. O Senh·or P>'csidente convida o Senador José 
Miguel a assumir a cadei ra do Segundo Secretario, o que foi feito. Não havendo 
nu1ncro I·eg::tl , ·o Senhor P residente decla rou não ter sessão. Do que, para constar, 
eu, .José Pereira de Limn., a m anu ense ela Secretaria elo Senado, lavrei n presente 
11ota declaratoria. - Jocio Fe?'?'ei?·a. Tctvw·es Le.•sa. Vice-Pres idente. - Enéas A1.t-
[}1tsto RoclPi.(J? I.es ele A?'(tnjo, P rimeil'J Secretario. - PC<cl?"c Pedro PC<c·i.fico ele 
8C<?Tos Bc.~e?'1'a, Segundo Secretar io inter ino. Noüt d eclara toria da segunda ssseão 
preparatoria do Senado, em treze de abril d e mil novecentos e treze. Presidencia 
elo Excelle ntiss imo Senhor Vice-Pres ident e Coronel .João Ferreira T avares Lessa. 
1\..o m eio-dia, feita a. chan1ad a, rcsponderan1 os Senhores Senadores Tavares Lessa, 
Enéas Araujo, .José Mi gu el e Padre P edro P ac ifi co. Occupou a cadeira de Segundo 
Secretario o Senador .José Miguel, a convite elo Pres idente . Verificado não t er 
numero legal o Senhor Presidente declarou não haver sessão. Do que, pn.ra const:u·, 
eu, .José Pereira de Lilna, a n1anuense da Secl~r. taria., do Senado, lavrei esta nota 
cl eclaratnria. - Joüo Fe1'1'ei?·c; Tavw·es Lessa, Vice-Presidente. - EnéC<s A·!t[Jus to 
RoclTi[Jnes ele Ll?'aujo , Primeiro Secretario. - PC<cl?"e P ed?'O PaC>iji.co ele Bm.,·os 
B eze?'1'et, Segundo Secretario interino. Nota clecla ratoria da t ercei ra sessão prepa -
ratoria do Senad·o, em qua torze ele abr il de mil novecentos c t r eze. Presidencia 
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.do Excellentissimo Senhor Vice-Pr·CS idente Coronel João l~.erreira T avar es Lessa. 
Ao meio-dia, f eita a chamada, responderam os Senhores Senadores T avares Lessa, 
Enéas Araujo e J·osé lVIiguel, occupan~tlo este n. cade ira do .. Segundo Secretario, a · 
c onv ite do Presidente. Não t endo numero lega l , o Se11lwr. Presidente declarou não 
haver sessão. Do que, para constar, eu, J·osê Pereira de Litna, a1nanuense da 
S ecretaria do Senado, lavrei esta n·Jtü cleclaratoria. - Jos é Fe1Tei1~a Tava1·es Lessct, 
Vice-Presidente. - Ené"s Ang1<sto RoclTi.geus de Anmjo, Primeiro Secretario. -
Padre Peüro Pr~cifico ele Ban·os B ez e1"1·u,J Segundo Secretari!J interino. 1\Tota dccla-
l'atoria_ da sessão d·o Sena do, em dezeseis d e a bril de mil novecentos e treze. Presi-
dencia do Coronel João F erreira Tava res Les~a .. A .. o m eio--dia, feita a chatnada, 
respond ,~ram os Senhores Senadores T avares Less a , Enéas A raujo e José Mig uel, 
occupancl'o este a cadeira do Segundo Secretario. Verificado não t er numero legal 
o Senhor Presidente declara não haver sessão. Do qu'<\ para constar, eu, Jos é 
Pereira de Lima, amanue11se da Secreta ria do Senado, lavrei esta nota declara-
toria. - Joe7..o Fer1 ·eü·(~ Tnt'a1·es Lesse~) ·vice-Pres idente. - Enéas A1.tgnsto Ro(lri-
fJnes ele Anw&jo, Primeiro Secretario._ - Pe&el?'e PeclTo Pncifi.co eLe Bm·Tos BezmT", 
Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da sessao do Senado, em d ezescte 
d o abril de mil novecentos e treze. Presidcncia do Excellen tissimo Senhor Vice-
Presidente Coronel J oã:o Ferreira Tavares Lessa. Ao m eio -dia, feita a chamada, 
r esponderam ós Senhores Sena.dores Tavares Lessa, Enéas Araujo e José Miguel, 
occupando :este a cadeira do Segundo Secreta rio a convite do Presidente. Não 
tendo numero legal, o S enhor Presidente declarou não haver sessão. D J que, para 
constar, eu, J·o ~é Pereira de Lima, an1anu ense da Secretaria do S·cnado, lavre i 
esta nota declaratoria. - Jocío Ji'en·e·int Ta.vm·es Le3sn, Vice-Presid ente. - Enéns 
Angusto RodTignes de ATnnjo, Primeiro Secretario. - Pa.cl1·e Pecl1·o Pa.ci.f'ico ele 
Ba.n·os Bez·ena., Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da sessão do 
Senado. em dezoito de abril de mil novecentos e treze. Pr.esiclencia do Excellen-
ti ssimo Senhor V ice-Pres idente Coronel Jofuo F erreira Tavares L essa. Ao meio-
dia, f e i ta a cha mada, responderam os Senhores Sen adores Tavares L essa , Enéas 
Araujo e José Miguel. Não tendo numero legal, o Senhor Presidente declal'üU não 
haver sessão. Do que, para constar, eu, José Pereira de L ima, amanuense da 
Secretaria do Sen ado, lavrei esta nota declaratoria. - Jocío Ji' en·ein& Tcuva1·es 
L ess<b, Vice-Pres idente. - Enéns At&[Jtt8to Rod1·igttes ele Antttjo, Primeiro Secre-
tario. - P<bd,·e Pecl1·o Pncifico ele BmTos B e.'l!e?Tn, Segundo Secretario interino. 
Nota declarrrtoria da s essão do Senado, em d ezenove de abr il de mil novecentos 
e treze. Presidencia do Excell'entissimo Senhor Vice-Preside·nte Coronel João Fer-
r eira T avares Lcssa. Ao m eio-dia, feita a chamada, responderam os Senhores 
Senadores r.raYares L'essa, Enéas Ara ujo e José Miguel, !C ccupando este a cade ira 
do Segundo Secretario, a convite do Presidente. Não houve expediente. N ão tendo 
numero· legal, o Senhor Pres idente declarou não h aver sessft\) . Do que, para constar, 
-eu, ;José P ereira ele Lima, amanuense da Secretaria do Senado, lavrei esta nota 
decla r atoria. - Joüo F e?Tei?·n T<bvn?·es Lessn, Vic'c-Presiclente. - Enéas Attgnsto 
noà?·igttes ele A?'Ctnjo, Primeiro Secretario. - Pa.clTe P ecl?·o Pàcifico ele Bm'ros 
Dez en·a, Segundo Secretario interino. N ota d eclar atoria da sessão elo Senado, em 
dous de maio d e mil n ovecentos e treze. Presidencia do Senhor Primeiro Secretario 
Cononel Enéas Augusto Rodrigues de Araujo. Ao meio-dia, feita a chamada, res -
p ond eram os Senhores Sena dores Enéas de Araujo, J :2sé M iguel e Padre Pedro 
Pacifico, occupanclo a cadeira do Prime iro Secretario, o Senador J ósé Migu el e a 
d.o Segundo Secre tari·o o S enador P a dre Pedro Pacifico, a convite do Presidente. 
Não houve expediente 'C verificado não ter numero legal , o Senhor Presidente 
declarou não haver sessão. Do que, para constar, eu, J osé Pereira de Lima, ama-
nuense da Secre taria do Senad·o, lavJ'e i esta nota declaratoria. - Joü.o Fe?Tei?'<b 
Tava1·es Lessn, Vice-Pres idente. - Enéa.s Attgusto Rocl1'igttes ele A?'<bttjo, Primeiro 
Secretario. - P<bcl?·e P ed1·o Pacifico de Bm'1·os Bze?Tn, Segundo Secretario inte-
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rino. Nota declaratoria da sessão do Senado, :em cinco de maio de mil novecentos 
e treze. Presidencia do Senhor Primeiro Secretario Coronel Enéas Augusto Rodri-
gues de Araujo . Ao meio-dia, feita a chamada, resp onderam os Senhores Senadores 
Enéas Araujo, José Mig u el e P a dre Pedro Pacifico. Nã.o houve expediente. Vcri-
fic>tdo não ter numero leg>tl, o S enhor P r esidente decla rou não h >tver scssfuo·. Do 
que, para constar, eu, José Pereira de Lima, amanuense da Secretaria do Senado, 
lavre i esta nota declaratoria. - João B'e1Tei1·a 'l'ava1·es LessaJ Vice-Presidente. -
Enéas Ang1esto RodT·im,es de A nmjo, Primeiro Secretario. - Pael1·e P ed1·o Pacifico 
ele Ba?Tos Bezen·a, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria d>t sessão do 
Senado, em seis de m aio de mil novecentos e tr·eze. Presidencia do Senhor Pri-
m eiro Secretario, Coronel Enéas Augusto Rodrigues de Araujo. Ao meio dia, .feita. 
a ch amada, responderam os Senhores Sen adores Enéas Araujo, J osé Miguel e Padre 
Pedro Pacifico. Não h ouve expedien te. O Senhor Presidente declara que por falta 
de numer o legal, deixa de h aver sessão. Do que, para constar, eu , José Pereira de 
Lima, amanuense da S ecretaria dioSenado,lavrei esta nota declaratoria. - João. 
Fe1~·ei1·a Tava1·es Lessa, Vice-Presidente. - Enéas A1egusto Roel?··ig1LeS de A1·a1<jo, 
Primeiro Secretario. - Pad1·e P ed1·o Pacifi-co de Ba>Tos B e.<:e?Ta, Segundo Secretario 
interino. Nota d eclaratoria da sessão do Senado, em sete d e ma~o de mil novecentos 
e treze. Presid·encia do Senhor Primeiro Secretario Coronel Enéas Aug-usto Rodri-
gues de Araujo. Ao m eio-dia, fe it>t a chamada, responderam os Senhores Sena-
dores Enéas Araujo, José Miguel e Padre Pedro Pacifico. Não h ouve expediente. 
Não tendo numero legal, o Senhor P residente declarou não h aver sessão. Do que, 
para constar, eu, José Per~eira de Lin1a, amanuense da. Secretaria do Senado, lavl"e i 
esta nota declaratoria. - J oão Fe>Teira TavaTes Lessa, Pres idente. - Enéas A~<
m<sto Rocl1•ig1LeS ele ATa"'jo, P_rimeiro Secretario . - PaelTe PeclTO Pacifico ele Barros-
B eze>Ta, Segund·o Secretario interino. Nota declaratoria da sessão do Senado, em 
doze d·e. m a io de m il novecent os e treze. Pr-esidencia do Excellentiss imo Senhoi' 
Vice- Pr-esidente Coronel João F er reira Tavares L essa. Ao m eio-d ia, f eita a cha-., 
mada, r esponderam os Senhor es Sen a dores Tavares Lessa, Enéas de Araujo, José 
Miguel e Padre P edro Pacif ico. O Senhor Presid ente convidou o Senador José 
Miguel para occupar a cadeira do Segundo Secretario. Não h ou ve expediente. 
Verificado· não ter numero legal, o S;,nhor Presidente declarou n ão haver sessão. 
Do que, para constar, eu José Pe1•eira de Lima, amanuense da Secretaria do 
Senado, lavrei esta nota declaratoria. - João Fe?Tei?·a Tavc<>·es L ess(J;, .Vice-Pre-
sident e .. - Enéas A"'.g~<s to Rod?·igt<es ele A1·aujo, Primeiro Secretario. - Paelrc 
Ped1·o Pacifico ele Ba1TOS Beze>Ta., Segundo Secretari•o interino. Nota declaratoria 
da sessão do Senado, em quatorze de maio d·c mil novecentos e treze. Presidencia' 
do Excenentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel João Ferreir a Tavares Lessa. 
A·o m eio-dia, f eita a chamada, responderam os senhores Senadores T avares Les~a. 
José Miguel e Padre Pedro Pacifico. O Senhor Presiden t e, convidou o Senador José 
Miguel para occupar a cadeira do Primei11o Secretario e o Sl'na dor Padr-e Pedro 
Pacifico para occupar a do Segun :lo Secretario . Não houve exped ie nte. Não tendo 
numero legal, o Senhor Presi·dente declarou não haver sessão Do que, para C0-11-
star, eu, J osé Pereira d e Lima, amanuense da Secretaria do Senado, lavr ei est a 
nota declaratoria . - João Fm-reiTro Tava1·es L esse<, VicePrcsidente. - Enéas 
Augt,sto Roc/1·igues ele A1·anjo , Prime iro Secretario. - P acl1·e Ped1·.o Pacifico d e 
Bar~·os Beze1~·a, Segund o Secretario interino. - Nota d ecla r atoria da sessão do 
Senado, em quinze de maio de mil novecentos e treze. Presidencia do Exoellen-
tiss imo Senhor Vice-Presidente Coronel João F erreira Tavares Lessa. Ao meio-
dia, feita a chamada, responderam os Senhores Se;,adores T ayà.res Lessa, José 
Miguel e Padre Pedro Pacifico. Não houve expediente. O Senhor Presidente 
declar a que por falta de numero l·egal, deixa de haver sessão. Do que, pa ra 
c.onst>tr, eu, José P-ereira de Lima, amanu ense da Secretaria do Senado, lavrei 
esta nota declaratoria . - Jocio FerreiTa Tavares L essa, Vice-Pres idente. 
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Enéas Augusto -Rod1·ig1tes de Arat<jo, Primeiro Secretario. - Padre P edro Paci-
fico de Barros Bezerra, Segund·o Secretario interino. Nota declaratoria da sessão 
do Senado, em vinte e seis de maio de mil novecentos e treze. Presidencia dó 
Excellentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel João Ferreira Tavares Lcssa. 
A~ meio-dia , feita a chamada, responderam os Senhores Senadores Tavares Lessa, 
José Miguel e Padre .Pedro Pacifico. Não houve expediente. Verificado não te1· 
numero legal, o Senhor Presidente declarou não haver sessão. Do que, para: 
constar, eu , José Pereira. de Lima., ama.nucnse da. Secreta ria. do Senado, lavrei 
esta. nota. decla.ra.toria.. - João Fe1'1'ei1·a Tavares Lessa, Vice-Presidente. - Enéas 
Attgttsto Rod1'igt<es de A1·aujo, Prime·iro Secretario. - Pcul1·e Pedro Pacifico de 
Ba1'1'os Beze1'1'C<, Segundo Secretario i·nterino. Nota. decla.ra.toria. da. sessão do 
Senado, em vinte de maio de mil novecentos e treze. Presidencia. do Excellen-
tissimo Senhor Vice.-Presidente Coronel João Ferreira. Tavares Lessa.. Ao m eio-
dia., feita a. chamada., responderam os · Senhores Senadores Tavares L essa, José 
Miguel e Padre Pedro Pacifico. Não houve expediente. Não tend'O numero legal, 
o Senhor Presidente declarou não hav'er sessão. Do que, para. constar, eu, José 
Pereira de Lima, ama.nuense da. Secretaria. do Senado, lavrei esta. nota. d ecla-
ra.toria.. - João Fm.,·ei1'e< Tavm·es Lesse<, Vice-Presidente. - Enée<s At<gttstc< 
Rod1·ig1Les de A1'e<t<jo, Primeiro Secretario. - Pe<cl1'e P ed1·o P·OJcifico ele Bm'1·os· 
Beze1'1'a, Segundo Secretario interino. Nota decla.ra.toria. da. sessão do S~na.do, em 
dous de junh'O de mil novecentos e treze. Presidencia do ExceHentissimo Senhor 
Vice-Presidente Coronel João Ferreira. Tavares Lessa.. Ao meio-~Ua, feita. a. cha-
mada., r esponderam os Senhores Senadores T avares Lessa, José Miguel e Padre 
Pedro Pacifico. Não houve expediente. Pl'ocedida nova chamada.. meia. hora depoi s, 
e verificado não ter numero lega.! ,o Senhor Presidente declarou não have r 
sessão. Do que, para. constar, eu, José Pereira. de Lima, a.ma.nuense da. Secretaria. 
do Sena.d'O, · lavre i esta nota declaratoria.. - João Fe1'1'ei1'« T.avm·es Lesse<, Vice-
Prestdente. - En.ée<s Attgt<sto Rodrignes de A1'e<ujo, Primeiro Secretario. 
Pe<clre Peclro Pe<cifico de Bm.,-os Beze1'1'e<, Segundo Secretario interino. Nota 
decla.ra.toria da. sessão do Senado, em tres de junho de mil no\"ecentos e treze. 
Prestdencia do Exeellentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel João Ferreira 
Tavares Lessa. Ao meio-d ia., feita a. chamada, responderam os Senhores Senadores 
Tavares Les,a., J•osé Miguel e Padre P edro Pacifico. Não h ouve expediente. O 
Senhor Presidente mandou fazer nova. chamada meia. hora depois e verificou não 
ter numero lega l, declarou não haver sessão. Do que, para. constar, eu, José 
Pereira. de Lima, a.manuense da Secretaria do Senado, lavrei esta nota decla.ra-
toria.. - J oão Fe!'?'ei>'« Te<ve<res Lesse<, Vice-Presidente. - Enée<s Attgttsto Rod!·i-
gues de Are<ujo, Primeiro Secretario. - Pcu11-e Pedro P«cifi.co c~e Bm'1·os B ezerre<, 
Segundo Secretario interino. Nota decla.ra.toria. da sessão do Senado. em quatro 
de junho de mil novecentos e treze. Presid·eneia do Excell'entissimo Stmhor Vice-
Presidente Coronel .T:oão Ferreira Tavares Lessa. Ao m eio-dia feita a ch amada, 
responderam os Senhores Senadores Tavares Lessa, José Miguel e P adre Pedro 
Pacifico . Não houve expediente. O Senho Presidente mandou fazer nova. cha-
mada meia. hora depois e, verificando nã.o ter numero lega.! declarou não haver 
sessão. Do que, para ccnsta.r, eu, José Pereira de L ima. . amanuense da. Secre-
tar ia. do Senado, lavrei esta. nota decla.ratoria. - Jo<io F e1Teire< Tc<Ve<1·es Lesse<, 
Vice-Presidente. - Ené«s Attgusto Rocl1·igttes de A1'e<·njo, Primeiró Secretario. -
Pe<d1·e Peclro Pacifico ele Be<rros Beze1T«, Segund o Secretario interino. Nota. cle-
clar atoria. da sessão do Senado, em cinco de junho de .mil novecentos e treze. 
Presideneia do Excellenti.ssimo . Senhor Vice-Presidente Coron ~l João Ferreira. 
Tavares Lessa.. Ao meio-dia., feita. a chamada. responderam os Senhores Sena-
dores T avares Lessa, Enéa.s de Arau.io, José Miguel e Padre Pedro Pacifico. O 
Senhor President" convtd·oÚ o Senador José Miguel para. occupa.r a. càdeira. de . 
Segund•o Secretario. Não houve expediente. F eita. nova chamada meia. hora de- · 
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pois e verificado não ter numero l•egal, o Senhor Presidente declarou não haver 
sessão. Do que, para constar, eu: José Pereira de Litna, a~anuense da Secretaria 
do Senado, lavrei esta nota declaratoria. - J oão FerreiTa Tava,.es Lessa, V ice-
Presidente. - Enéas Atigusto RoelTignes ele A11cmjo, Primeiro Secretario. -
Pculre Peel1·o Pacifico de Bci?.,.os Be.~e?"ra, Segundo Secretario interin o. Nota de-
claratoria da sessão do Senado, em nove de junho de mil novecentos e treze. 
Presid•cncia do Excellentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel João Ferreira 
Tavares Lessa. Ao meio-d ia, feita a chamada, responderam os Senhores Sena-
dores Tavar·es Lessa, Enéas Arau jo e José Miguel. Não houve expedi~nte . Veri -
ficado não ter numero l egal, D Senhor Presidente declarou não haver sessão. 
Do que, para constar, eu , J1Jsé Pereira de Lima, amanuense da Secretaria do 
Senado, lavrei esta nota declaratoria. - João Fe?.,.ein< Tavm·es Lessa, Vice-Presi-
dente. - Enéas .Augusto Rocl?··igties ele Anmjo, Primeiro Secretari-o-. - PaelTc 
Pedro Pacifico ele Ba1~·os Bez e,.,.a, Segun do Secretario interino . Nota declara-
teria da sessão elo Senado, •em quatorze de junho de mil novecentos e treze. Pre-
s idencia elo Excellentissimo Se11hor Vice-Presidente Coronel J oão Ferreira Tavares 
Lessa. Ao meio-dia, feita a chamada, · respond'l·ram os Sen!D res Senadores Tavar es 
Lessa, Enéas de Araujo e José Miguel. Niio houve expediente. Procedida nova 
chamada meia hora depois e verificado niio t er numero legal, o Senhor Presidente 
declarou não haver sessiio. Do que, para constar, .eu, José Pereira de Lima, 
amanuense da Secretaria do Se·na.do, lavrei •esta nota declaratoria. - João Fer-
rei?·a. Ta.vcwes Lessa., Vice-Presidente. - Enéas Augt<·sto Rocl?'ig·ues ele .ATau:io, 
Primeiro Secretario. - Pc"l?·e Peel1·o Pa.ci.fico ele Ba?.,.os Bezm.,.a, Segu ndo Secre-
tario interino. - Nota d eclarat.oria ela sessão do Senado, em dezesete de junho 
de mil novecentos e trez·e. Presidencia do Excellentissimo Senhor Vice-Presiente 
Coronel J oiio Ferr eira Tavares Lessa. Ao meio-dia, feita à chamada, responderam 
os Senhores Senadores Tava!'es Lessa, Enéas Araujo, José Miguel e Padre Pedro 
Pacifico. Não houve expediente. O Senhor Presidente mandou proceder nova cha-
mada m eia hora depois e v-erificando não ter numero legal, declarou não haver 
sessão. D o que, para constar, eu, José Pereira de Lima, amanuense da Secre-
taria do Senado, lavrei esta nota cleclaratoria. - João Ferrei1'Ct. Ta,vares Lessa, 
Vice-Presidente. - Enéas Angtisto Rod?·ig·ues c~e A?'C!ti.io, Primeiro Secretario. ~ 
Pac~1·e P eel?·o Pacif'ico ele Ba?TOS Bcz e?'?'Ci, Segundo Secretario interino. Nota decla-
ratoria ela sessiio do Senado, em trinta ele junho de mil novecentos e treze. Pre-
sidencia do Senhor Primeiro Sec!'etario Oorcnel Enéas Au gusto Rodrigu es de 
Araujo. Ao meio-dia, feita a chamada, responderam os Senhores Senadores Enéas 
Araujo, José Miguel e Padre Pedro Pacifico, ·cccupand·o a cadeira elo Primeiro 
Secretario o Senador José :vi:iguel e a do Segundo Secretario o Senador Padre 
Pacifico, a convite d•o Presidente. Não houve expedien te . Procedida nova cha-
mada meia hora depois e verificando niio ter numero legal, o Senhor Presidente 
declarou não haver sessão. Do que, para constar, eu , José Pereira de Lima, 
amanuense da Sec1•etaria do Senad·o, lavrei esta nota cleclaratoria. - João FeT-
?'ei?·c, Tava.1·es Lessa., Vice-Presidente. - Enéc<s Atignsto Rocl?'igt<es de A1·anjo, 
Primeiro Secretario. - · Pculre Peel1·o Pacifico de B(lj}Tos Beze?.,.a, Segundo Secre-
tario interino. Nota d eclaratoria da sessão do Senad·o, em primeiro de julho de 
mil novecentos e treze. Presidencia do Senhor Primeiro Secretario Coronel Enéas 
Augusto R odrigues de Arauje. Ao meio-dia, feita a chamada, r esponderam os 
Senhores Senadores Enéas Araujo, José Miguel e Padre P edro Pacifico. Niio 
houve expediente. Procedida nova chamada e v erificado não ter numero legal, 
o S enh()r Presidente declarou niio - haver sessão. Do que, para constar, eu, José 
Pereira de Lima, amanuense ela Secretaria do Senado, lavrei esta nota decla -
ratorla. - João Fen·ci?'a Twva,-es Lessa, V ice-Presidente. - Enéas At<gust o 
Rocl1'igties de .A?'Ot<.jo·, Primeiro Secretario. - Pciel?'e PeclTo Pacifico cle Bcwros 
BezeTTa, Segundo Secretario interino. Nota declarator ia da sessiio do Senado, 
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em sete de julho de mil novecentos e treze. Presidencia do Senhor Primeiro Se-
cretario Corc.nel Enéas Augusto Rodrigues de Araujo. Ao meio-dia, feita a cha-
mada, resp~ ·nderam os Senhores Senado•·.es Enéas Araujo, José Miguel ·e Padre 
P edro Pacifico. ' ão houve expediente. O Senhor President~. verificando não ter 
numero legal, declarou não haver sessão. _Do que, para constar, eu, José Pereira 
de Lima, amanuense da Secretaria do Senad"O, lavrei esta nota declarator ia. -
João Fe,·,-eirc• Tav m·es Lessa, Vice-Presidente. - Enéas Attgti.Sto Rod,·igttes de 
A1·aujo, Primeiro Secretario. - Pall1·e Pet!?·o Pat:i/ico d e BO?Tos Beze1~·a, St· 
gundo Secretario interino. Nota declaratoria da sessão cl J Senado, em oito de 
julho de mil novecentos e treze. Presid encia do Senhor Primeiro Secretario Coron~ l 

Enéas Augusto R cdrigues de Araujo. Ao meio-d ia, feita a chamada, r espon-
deram os Senhores Sena dores Enéas Arau jo, .José Miguel e Pad1·e Pedro Pacifico. 
l\"ão houve eXlYCdiente. O s"enhor Presidente decla rou qu e, por fa lta ele numero 
lPgal, deixava de haver sessão. Do que, para c: nstar, eu, José Pereira de Lima, 
amunuense da Secretaria do Senndo, lavrei -esta nota cleclartoria. - Joc"io Ji'en·eint 
Tavm·es Lessa, \'ice-Presidente. -:- Enéas Augnsto Roc~1"igttes t~a Arattjo, P ri-
meiro Secreta rio - Pall1·e Pecl7·o Pacifico c~c BmTos B eze?Te<, Segundo Secret ario 
interino. Nota declaratoria da sessão do Senado, em nove ele julho de mil nove-
centos e treze Presid-encia d·o Senh or Primeiro Secretario Coronel Enéas Augusto 
Rodrigues de Araujo. Ao meio-dia, feita a chamada, responderam os Senhores 
Senadores Enéas de Araujo, José Miguel e Padre P edro Pacifico. Não houve 
expediente. Precedida n<Jva chamada meia hora depois e não tendo numero legal, 
o Senhor Presidente declarou não ha\·er s essão. Do que, pa ra constar, eu, José 
Pereira de Lima, a manuense da Secretaria do Senado, lavrei esta nota decla-
ratoria. - Joc"io Fe?"?"ei,·a Ta:vm·es Lessa, Vice-Presidente. - Enéas A ttgttsto 
Rockigues c~e A?"e<t<-jo, Primeiro Secretario. - Pcu~1·e P ellro Pacifico lle Be<n·os 
Beze.-,·ct, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da s essão do Senad!o, em 
dezesete de julho de mil novecentos e treze. Presid:!>.ncia do Senhor Primeiro Secre-
tario Coronel Enéas Augusto Rodrigues de Araujo. Ao meio-dia, feita >1. cha-
mada, r esponderam os Senhores Senadores Enéas Araujo, José Migu el e Doutor 
Pedro da Cunha, occupando a cadeira do Primeiro Secretario o Senadcr José 
Miguel e a do Segundo Secretar io o Senador Doutor Pedro ela Cunha. Não houve 
ex pediente. O Senhor Presidente manda proceder nova chamada e ver if icado 
não ter numero legal , o Senhor Presidente declarou não haver sessão. Do que, 
para constar, eu, José Pereira d'e Lima, amanuense da Secretaria do Sena.do, 
la v rei esta nota declaratoria. - J oc~o Fm~·ei?·a Tavm·es Lesstt, Vice-P residen te. 
- Enéas A1"gusto Rotl?"ignes de Anmj o, Primeiro Se ir<etario. - Pall1·e Ped1·o 
Pacifico lle Btwros Bez e17·c•, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da 
sessão do Senado, em dezesete de julho de mil n ovecentos e treze. Presidencia 
do Excellentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel João Ferreira Tavares Lessa. 
Ao m eio-dia, feita a chamada, responderam os Senhores Sena dores Tavares 
Lessa, Enéas Araujo, Doutor P edro da Cunha A convite do Senhor Presidente, 
occupou a cadeira do Segundo Secretario o Senad<J r Doutor Pedro da Cunha. Não 
houve expediente. F-e ita nova chamada c não tendo numero legal , o Senhor Presi-
dente clecarou não haver sessão. Do que, para constar, eu, J-osé P ereira de Lima, 
amanuense da Secre taria do Senado, lavre• esta nota declaratoria. - Joc"io Fe>·-
•·ei•·a Tavm·es L essa , Vice-Presidente. - E née<S A u gusto Rodrigues tle A _,·atLjo, 
Primeiro Secretario. - Pacl.1·e P ell1·o Pacitioo ele Bm~·os Bez m·1·a, Segundo Secre-
tario interino. Nota declaratoria da sessão do Senado, em v inte e dous de ju lho 
de mil novecentos e treze. Pr<>sidencia do Excellentissimo Senhcr Vice-Presidente 
Coronel João Ferreira Tavares Lessa. Ao meio-dia, feita a chamada, responde-
ram os Senhores Senadores T avanes Lessa, Enéas Araujo e D üutor Pedro da 
Cunha. Não houve expediente. O Senhor Presidente, ver ificando não haver n u -
mero legal, declarou não haver sessão. Do qu e, para constar, eu , J osé Pereira 
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de Lima, amanuense <'la Se-cretaria do Senado, lavrei esta nota declaratoria. -
Joüo FC1Tei1·a 'l'cwaTes Lessa, Vice-Presidente. - Enéas Aug1<sto Rod1·ig1tes d.e 
Ant1t.jo, Primeiro Secretar i•). - PadTe Pec~1·o Pc•cifico de Ba.>Tos Bezen·a. Se-
gundo Secretario interino. Nota declaratoria da sessão do Senado, em vi-nte e 
oito de julho de ·mil novecentos e treze. Presidencia do Excellentissimo Senhor 
Vice-Presidente Coron;el João Ferreira Tavares Lessa. A!o meio- dia, feita a cha -
mada, responderam os Senhores Senadores Tavares L essa, Enéas Araujo e Dou-
tor Pedro da Cunha. Não houve expediente. O Senhor Presidente mtmda fazer 
nova chamada meia hora depois e não tendo numero lega l, declara não haver 
sessão. Do que, para constar, eu, José Pereira de Lima, amanuense <la SeCJ·e-
taria do Senado, lavrei esta nota declarat'Dria. - João Fen·ei?·a Tavc<>·es Lessa, 
Vice-Presidente. - Enéa.s Attgusto Roel>·igues ele Antujo, - Primeiro. Secretario. 
- Pad1·e Peel>·o Pa:ci.fico c/.e Ba>Tos BezeTTa, Segundo Secretario interino. Nota 
declaràtoria da sessã:o do Senado, em vinte e nove de junho de mil novecentos e 
treze. Presidencia do Excellentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel João F er-
reira Tavares Lessa. Ao m eio-dia, feita a chamada, responderam os Senhores 
Senadores Tavares Lessa, Enéas Arau jo e Doutor Pedro da Cunha. Não houve 
expediente. Procedida nova chamada meia h ora depois e verificado não ter 
numero legal, o Senhor Presidente declarou não haver sessão. Do que, para 
.constar, >eu , José Pereira de Lima, amanuense da Secretaria do Senado, lavre i 
esta nota declaratoria. - João· Fe•~·eint TavaTes Lessa, Vice-Presidente. - Enéa.s 
A1bgttsto RoelTig?<es de A.ntujo, Primeiro Secretario. - Pael1·e PecL?'o Pacifico ele 
Bctrros Be.r,;e?Ta, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da sessã:o do 
Senado, em quatro de agosto de mil novecentos e treze. Presidencia do Excellen-
tissimo Senhor Vice-Presidente Coronel J"Dão Ferreira Tavares Lessa. Ao meio-
d ia, feita a chamada, responderam os Senhores Senadores Tavares Lessa, Enéas 
Araujo, Doutor Pedro da Cunha, Padre Pedro Pacifico., occupando o Senad-or 
Doutor Pedro Cunha a cadeira do Segundo Secretario. Não h ouve expediente. 
Nã-o tendo numer o legal, o Senhor Presidente declarou não haver sessão. Do 
que, para constar, eu, José Pereira de Lima, amanuense da Secntaria do Senado, 
lavrei esta nota declaratoria. - Jocío Fe>Tei?·ct TavcVI'es . Lessa, Vice-Presidente. 
- Enéas Augnsto Roel.-ig?tes ele ATattjo, Primeiro Secretario. - Pael1·e Peel>·o 
Pacifico ele Bm-ros J?eze>·ra, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da 
sessão do Senado, em cinco de agosto de mil novecentos e treze. Presidencia do 
Excellentissimo Senhor Vice-Presid'ente Coronel J oã,o Ferreira Tavares. L essa .. Ao 
meio-dia, feita a chamada, responderam os Senhores Senadores Tavares Lessa, 
Enéas Araujo, Doutor· Pedro da Cunha e Pedre Pedro Pacifico. Não houve expe-
diente. Yerificado pelo Senhor Presidente não ter numero . legal, deixou de haver 
sessão. Do~que, para constar, eu, J·osé Pereira de Lima, amanuense da Secretaria 
do Senado, lavrei esta · nota declaratoria. - Jocío Fen·eiTa Tava>·es Lessa, Vice-
Presidente . - Enéa-s Augttsto Rocl>·igttes ele A•·mtjo, Primeiro Secretario . -
P.a.cL>·e -Pecl>·o Pctcifico ele BmTOS Beze>Ta, Segundo Secretario interino. Nota 
<leclaratoria da sessão do Senado, em doze de ag-osto de mil novecentos e treze. 
Presidencia do Excellentissimo Senhor Vice-P!'esidente Coronel João Ferreirtt 
Tavares Lessa. Ao meio-dia., feita a chamada, resp!underam os Senhor-es Sena -
dores Tavares Lessa, José Miguel e Doutor Pedro da Cunha. A convite d-o Senhor 
Presidente, occupou a cadeira do Primeiro Secretari·o o Senador Doutor Pedro 
da Cunha e a d-o Segundo Secretario, o Senador José Miguel. Não h ouv-e expe-
diente. Procedida nova chamada meia hora depois e verificad-o não ter numero 
lega l, o Senhor Presid-ente declarou não haver sessão. Do que, para constar, eu, 
José Pereira de Lima, amanuense da Secretaria . do Senado, lavrei esta nota 
decla.ratoria.- Jocío Fe?'?'eiTa Tavm·es Lessa, Vice-P11esidente.- Enéas A11.gnso Ro-
dT'igltes ele A1·anjo, Primeiro Secretario.- Pael?"e PerlTo Pacifico ele Bm-,·os Bezerra, 
Segundo Secretari-o interino. Nota declaratorla da sessão d-o Senado, em treze de 
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agosto de mil novecentos e treze. Presidencia do Excellentissimo Senhor Vice-
Presidente Coronel J ,oão Ferreira Tavares Lessa. Ao meio-dia, feita a chamada, 
responderam os Senhores Senadores Tavares Lessa, José Miguel e Doutor Pedro 
da Cunha. Não houve expediente e verificado não ter numero legal, .o Senhor 
Presidente deClarou não haver sessão. Do que, para constar. eu, José Pereira de 
Lima, amanuense da Secretaria· do S enad·o, lavrei esta nota .declaratoria. ~ Jolio 
Fe>Tei?·a Tavm·es Lessa, Vice-Presidente. - Enécts Attgnsto RocL?'igtws de A?·attjo, 
Primeiro · Secretario. - Pctcl?'e Ped?'O P.a,cifico de BruTos Beze?Ta, Segundo Secre-
tario interino. Nota declaratoria da se_ssão do Senado, em dezoito de agosto de 
mil novecentos e treze. Presid•e ncia do excellentissimo Senhor Vice-Presidente 
Coronel .:noão F erreira Tavares Lessa . Ao meio- dia., feita a chamada, responderam 
os Senhores Senadores Tavar-es Lessa, José Miguel e Padre Pedro Pacifico, 
occupando a cadeira do Primeiro Secretari·o o Senador José Miguel e a do Se-
gundo o Sena.clor Padre Pedro Pacifico, a c Jnvite do Presidente. Não houve expe-
diente. Não tendo numero legal, o Senhor Presidente declarou não haver s-essão. 
Do que, para c onstar, eu, José Pereira de Lima, amanuense da Secretaria do 
Senado, lavrei esta nota declaratoria. - João Fe?'?'ei?·a Ta.va.?·es Lessa, Vice-Presi -
dente. - Enéas At<g?<sto Rod?'·i.gues ele A?'O->tjo, Primeiro Secr-etario. - Pad1·e 
Ped?'O Pacifico de Ba?'?'OB Bezen·a, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria · 
da sessão do Senado, em dezenove de agosto dce mil novecentos e treze. Presi-
dencia do Exeellentissimo Senhor Vice-Presidente C oronel João Ferreira Tavar~s 
Lessa. Ao meio-dia, feita a chamada, responderam os Senhores Senadores Tava-
res Lessa, José Miguel e Padre Pedro Pacifico. Não houve expediente. A' falta 
de numero) legal ·O Senhor Presidente declarou não haver sessão. Do que, para 
constar, eu, José Pereira de Lima, amanuense da Secretaria do Senado, lav!'ei 
esta nota declaratoria. - João Fe?TeiTa Tavcwes Lessa, Vice-Presidente. - .Enéa.s 
Angnsto Rod?·igues de A1·mtjo, Primeiro Secretario. - PctclTe Perl1·o Pacifico de 
Ba?'?·os Beze.n·a, Segundo Secretario inter ino. Nota declaratoria da sessão do 
Senado, em v inte e sete de agosto de mil novecentos e treze. Presidencia do 
Excenentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel João F erreira Tavares Lessa, 
Ao meio-dia, fe ita .a chamada r esponderam os Senhores Senadores Tavares Lessa, 
José Miguel e Padre Pedro Pacifico. Não houve exp,ediente . Procedendo segunda 
chamada e verificado 'não haver numero lega l, o Senhor Presidente declar'.cu não 
haver s essão. Do que, para co·nstar, eu, José Pereira de Lin1a, an1anuense da 
Secnetaria do Senado, lavrei esta nota declaratoria. - João Fe?Tei?·a. 1'mvcwes 
Lessa., Vice·Presidente. - EnéCLs Augttsto R.od?'i.gues ele ATaujo, Primeir-o Secre-
tario. - Pacl?'e Pecl?'O Pacifico ele Ba?'?'OS Beze?'1'a, Segundo Secretario interino. 
Nota declaratoria da S'essão do Senado, em vinte e oito de ag-ostJ de mil nove-
centos e treze Presidencia do Excellentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel 
Joio F erreira T avares Lessa. .A.o meio-dia, feita a chamada, responderam os 
Senhores Senadores Tavares L essa, J osé Miguel e Padre P edro Pacifico . Não 
houve expediente. Procedida nova chamada meia hora depois e não tend·o numero 
legal , 10 Senhor Presidente declarou não haver sessão. Do que, para constar, eu , 
José Pereira d·e Lima, amanuense da Secretaria do Sena do, lavrei esta nota 
declaratoria. - Joüo Fer1·eiTa Tava1·e.s LessaJ Vice- Presidente. - Enéas Ang'ltsto 
Roclri.g7,ws ele An1~tjo, Primeiro Secretario. - Pa<l1·e Pecl1·o Pacifico de Em'?' os Bc-
ze,.,·a, Segu ndo Secretario interino. Nota declaratoria da sessão do Senado, em 
tres ·de setembro de mil novecentos e treze. Pr.es idencia do Excellrntissimo Senhor 
Vice-Presidente Coronel João Ferreira T avane.s Lessa. Ao m eio- dia, feita a chamada, 
responderam os Senhores- Senad.ores Tavares l.!es~a. Enéas Araujo e José Miguel, 
occupando este a cadeira· de Segundo Secretarto, a convite do Presidente. Não 
houve ·expediente. O Senhor Presidente mandou proceder nova chamada ·~ não 
tendo numero lega l , deixou de haver sessão. Do que, para constar, eu, José 
Peri' ira de Ljma, amanuense da Secretaria do Senado, lavrei esta nota declara-
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turia. - ,Joâo Jí'en·eh·ct :rav(wes LessnJ V ice-Presidente. - Enéas Aug'"Lt,sto Rod'ri-
gne~ de Anmjo, P rime iro Secretario. - Pacl1·e PedTo P acifico de BmTos Bezen·a, 
Segundo Secre tario interi.no. Nota declaratoria da sessão do S anado, em quatro de s:> -
tembro de mil novecentos e treze. Presid encia do Exeencntissim:J. Senhor Vice-Presi .. 
dente Concnel João Ferreira Tavar.es Lessa. Ao meio-dia, feita a cha mada, responde-
mm os Senhor es 8 cn adores Tavares Lessa, Enéas Araujo e José Miguel. Não 
houv~; expedien te. Não h avendo numero legal, o Senhor Presiden te declarou não 
haver sessão. Do que, para c o.nstar, eu , J osé Pereira de Lima, amanuense da 
Secretaria do Senado., lavrei esta nota declaratoria. - Joc"io FeTTei?·a Tavct?·u 
Lessa, Vice- Presiden te. - Enécrs Augusto Rockigues d e ATaujo, Primeiro Secre-
lario. - PaclTe P ecko Paci.fi.co ele BmTos Be,?:e?Ta., Segund·~ Secretario interino . 
.:-1ota declaratoria da sessão do Senado, em dez de setembr o de mil nove<;entos 
treze. Presidencia do Excellentissimo Senhor Vice-Presid·ente, Coronel João Fe t·-. 
reira Tavnt·es Lessa. Ao meio dia-dia, fe ita a chamada, responderam os Senhores 
Senadores Tavares Lessa, Enéas Araujo e Padre Pedro Pacifico, .c ccupando es t e 
a cadeira de Segu ndo Secretari•o, a convite do Presidente. Não houve expediente, 
A' falt a de n umero legal, o Senhor Presidente declarou não haver se:ssão, Do 
que, para constar, eu, José Pereira de Lima , amanuense da Secretaria do Senado, 
lavrei esta nota declaratoria. - João Fen·eint Tavm·es Lessa, Vice-Presiçlente. 
- Enéas Augusto Rocl1·ir;ues ele A raujo, Primeiro Secretario. - Padre P ed1·o 
Pac·ifico ele Bm~·os Beze?Ta.. Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da 
:;essão do Senado, em doze• de se tembro de mil novecentos e treze. Presidencia 
do Exce llentissimo Senhor \'ice-Presidente Coronel João Feneira Tavares Less>C. 
Ao m eio-d ia, feita a chamada, r" sponderam os Senhores Senadores Tava res Lessa1, 

Enéas Araujo e Padre Pedro Pacifico. Não houve expedienH'. O Senhor Presidente 
mandou p r oceder nova chamada meia hora depois, e verificando não ter numet·v 
leg>Ci, decla r ou não haVIer sessão. Do que, para constar, eu , José Pereira de Lim>e, 
amanuense da Secretaria do Senado, lavrL' i esta nota declaratoria. - João Fc1·-
,·ewa Tavm·es Lessa, Vice-Presidente. - Enéets A "{}1tsto Rodrig1ws de Anmjo. Pr.i-
meiro Secretario. - Pach·e Ped1·o Pacifico ele BmTos · Bezm·1·ct, Segundo Sccr~

tario intcrin•o . :t\ota declaratoria da sessão do Senado, em qu inze die setemDr o oe 
mil novecent: s c treze. P Nsidencia do Excellentissimo Senhor Vice-Presidente 
Coronel J oão FerreirR Tavares Lessa. Ao meio-dia., feita a chamada, responderam 
os Senhores Senadores T avares Lessa, Ené>Cs Araujo e Padre Pedro Pacif ico . 
Não h ou ve expediente. Procedida nova chamada meia hora depois e verificando 
não ·h aver numero legal, o Senhor Presidente declarou n ão h ave r sessão. Du 
que, para constar, eu, J osé Pereira de Lima, amanuense da Secretaria do Senado, 
lavr ei est a ·nota -declaratoria. - Jo ão Fe1Tei1·a Tavares Lessa., Vice-Presidente. 
- · l!Jnéets Attg·nsto Rodrig,es ele A1·aujo, Primeiro Secretario. - Pacl1·e Ped1·o 
Pacifico de Ban·os B ezen·a, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da 
sessã·o do Senado, em dezeseis de set embro d.e mil novecentos e tt·cze. Pres idcncia 
do Excellent issimo Senh•cr Vice-Presidente Coronel João Ferreira Ta vare;; !.<;"~a . 

Ao m eio-dia, fe ita a chamada, responder am os Senhores Senadores 'l'avar.es 
Lessa, Enéas de Araujo. Padre P,edr o Pacifico e José Migu el, occupanao a 
cadeira de Segundo Secretario o Padre Pacifico. Não houve expedien te. :t\ão 
tendo numero legal, o Senhor Presidente declarou n ão haver sessão. Do que, 
]\ara constar, eu, José Pereira de Lima, amanu ense ·da Secretaria do Senado, 
lavrei esta nota declaratoria. - Joüo Fe1Tei1·a TctvaTes L essa, Vice-Presidcnt~. -· 
Enéas A ''{Jttsto Rocl1·ir;ncs de ATa,jo, Primeiro Secretario. - Pa.cl1·e Ped11·o Paci-
}-ico de BmTos Beze?Ta, Segundo Secretario inter ino. Nota declaratoria da sessão 
do Senado, <e m vi-nte e dous de setcrnbJ\o ele mil novecentos e treze. Presidencin. 
elo Excellentissimo Senhor Vice-Presidente Coronel J oão Ferreira Tavares L essa. 
Ao m elo-dia , feita a chamada, responderam •cs Senhores Senadores Tavar es L essR, 
Enê>Cs Araujo e José Miguel, occupando este a cadeir a de Segundo S'ecretarlo, 
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a convite elo Presidente. Não houve exp ediente e, por falta ele numero legal, 
deixou de haver sessã:o. Do que, par a constar, eu , José Pereira ele Lima, ama-
nuense da Secretaria do Senado, lavrei · esta nota declaratoria. - João F61"1'ei?·a 
Tavares L essa, Vice-Pres idente. - Enéas A ttgnsto RocL>·igues eLe A>·aujo, Pri-
me iro Secretario. PacL1·e P ed>·o P ctcifico ele Ban·os B e.'1:e?'?'C!. Segundo Secretarl•o 
interino. Nota declaratorla da sessão do Senado, em vinte e tres de setembro 
ele mil n ovecentos e treze. Presidencia do Excellentissimo Senhor Vice-Presidente 
Coronel João Ferreira Tavares L essa. Ao m eio- di a , fei t a a cha m ada, r espondP- -
ram os Senhores Senador·es Tavare.s Lessa, Enéas Araujo e José Miguel. Nãc 
hou ve expecli•e nt.e. Procedida n ova chamada m eia hora depoi s e verificado não 
ter numero legal, o Senhor Presidente declarou não haver sessão Do que. para 
constar, eu. José Pereira d~ Lima, amanuense da Secretaria do Senado. lav r ei 
esta nota declaratoria. - João Fm-,·ei>·a TavaTes Lesse!, Vice-Presidente. - Enéas 
Angnsto Rocl>·igues de A>·aujo, Primeiro Secr.etario. - Pacl1·e P erlTo Pacifico 
de B.ao-,·os Be.ze?'?'a, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da sessão do 
Senado . em trinta de set embro de mil novecentos e treze. Pres id.encia do Excel-
lenti ssimo Senhor Vice-Presidente Coronel .Joiio F erreira. Tavares Lessa. Ao meio-
di a, feita a chamada, r esponcl,eram os Senhores Senadores Tava res Lessa. Enéas 
Araujo e José Miguel. Não houve expediente. Não tendo numero legal, o Senhor 
P residen t e cleclar: u não haver sessão. Do que, para constar. eu. Jo'·~ Pereira 
Lima, amanuense da Secretaria do Senado, lavrei esta . nota declaratorla. -
Jaiío Fe>-,·ei?·a Tavn.r·es Lessa., Vice-Presidente. - Enéas Attgnsto Roclnu·ue3 rlc 
Antn.io, Primeiro Secretario - Pad1·e Pecl?-o Pacifico ele Ba>Tos B eze1·-nr. Segundo 
Secretario interino. Nota declaratoria da sessão d'o Senado. em ci-nco de outubro 
de m il novecentos e treze . Presidencia do Senhor P rimeiro Secretario Coronel 
Enéas Augusto Rodrigues d e Araujo. Ao meio-dia , feita a chamada. responderam 
os Senhores Senadores Enéas A raujo, José Miguel e Padre Pedro Pacifico. O Senohr 
Presidente convidou o Senador José Miguel para occupar a cadeira do Primeiro 
Secretario, e o Senador Padre Pedro Pacifico para occuna r a do Segun!lo Secretario , 
o que foi feito. Não houve expediente. Procedida nova cham ada m eia hora depois. 
c verificada não ter numero lega l, o Senhor PJ'es iden te declarou não haver 
sessã!o. Do que, para constar, eu, José Pereira de Lima, amanuense da Secretaria 
do Senado, lav1·ci esta n ota declaratoria. - João FeTreira Ta'INl?'es L essa, Vice-
Presidente. - Enéas Attgusto RocLrig1tes de An!'lt.io, Primeiro Secretario. 
Paclre P ed>·o .Pa.ci/ ico d e BwTos B ezer1·a., Segundo Secretario interin J. Nota de-
claratoria da se~são do Senado, em treze e outubro d e mil novecentos '<' t reze. 
Pnesiclencia elo Senhor Primeiro Secret a rio C oronel Enéas Augusto Rodrigues 
d·C Araujo. Ao m eio-dia , feita a ch a mada, respondernm os Senhores Senadores 
Enêas Ara ujo, José Miguel e Padre Pedro Pacifico. Não hou ve expediente. Nã<l 
tendo numero legal, o Senhor Presidente declarou n ão haver sessão. Do que. 
para constar, eu , José Pereira de Lima. amanuense ela Secretaria d·o Senado, 
lavrei esta nota declaratori a. - J ocio Fel'rei?ca, Tavares L cssa. . Vice-Pres idente, 
- Enéa.s A ''·Ottsto Rodrigues de Antnjo , Primeiro Secretario. - Parlre Ped,·o 
Pacifico ele Ba>·,·os B eze1·ra, Segundo Secretario inter ino. Nota declaratoria da 
sessão do Senado, em dezenove de outubro de mil novecentos e trrze . Pres icl encla 
do Senhor Primeiro Secr.etario Coronel )<;néas Augusto R odri gues de Araujo. Ao 
meio-dia, feita a chamada. responderam os Senhores Senadores Enéas Arauj-o, 
.Tos(, Miguel · e J>adJ'~ Pedro Pacifico. Não houve exped iente. Verificado · não ter 
numero legal , o Senhor Presidente cleclarnu haver sessã J. Do que, para consta r , 
cu, José Pereira de Lima, amanu ense da Secretaria el o Senado, lavrei esta. nDta 
·<l eclaratori a . - J oéio JPe>-rei'1'ct Tavcwes Lessa., Vice-Presidente. - Enéa.~ Li n gusto 
IloclJ'ignc, ele A>·att.io , Primeiro Secr etario. - Pacl>·e .Perlro Pacifico <la Ban·os 
Be.ze>,·n, Segundo Secretario interino. N ota declara tori a da sessão elo Senado. em 
vin te e seis ele outubro ele mil novecentos c treze. P res idencia elo Senhor .Primeiro 
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SecrAtario Coronel E néas Augusto Rodrigues de Ara ujo. Ao meio-dia, feita a 
chamada, responderam os Senhores Senadores Enéas Arauj o, Ismael Brandão e 
Doutor Pedro da Cunha, occupando a cadeira <'lll' Primeir.o Secretariá o Senador 
I~mael Brandão e a do Segundo Secretar ~o o Senador Doutor Pedro da Cunha. 
Não houve expediente. Procedida nova chamada meia hora depois, e não t endo 
n umero legal, o Senhor Pres idente declarou não haver sessã·o. Do que, para 
constar, eu , José Pereira de L ima, amanuense da S ecretaria elo Senado, lavr e i 
esta nota cleclaratoria. - Joc1o F'e>'?'ei?·.ffi Tvvares L essa, Vice-Presidente. - Enéas 
A1.<g1tsto Roelhgttes ele A?·at<jo, Primein Secr etario. - PaclTe Pecl?'O Pacifico ele 
BmTos Bezerra, Segundo Secretario interino. Nota declaratoria da sessão do 
Sen ado, em vinte .e oito ·de outubro de mil n ov<:centos e treze. Presidencia do 
Exce·llentissimo Senhor Presidente Coronel J oão Ferreira Tavares L essa. Ao m eio-
dia., f e ita. a chamada, responderam os Senhores Senad·ores Tavares Lessa, Enéas 
Araujo , Doutor Pedro el a Cunh a, I smael Brandão e Padl'e Pedr•J Pacifico, oc-
cupanclo a cadeira elo Segundo Secreta rio o S e-nador Ismael Brandf.o, a convite 
elo Presidente. Não hou ve expediente. Procedida nova chamada meia hora depois, 
e , verificado não t er n u mero legal , o Senhor Presidente dclarou não haver sessão. 
Do q u e, para constar, eu, José Pereira el e Lima, amanuense da Secretaria do 
Senado, lavrei esta nota declaratoria. - Joc1o Fe,·seü·a TavaTes Lesse<, Vice-Pre-
sidente. - Enéas At,gt<sto Rod>·ig?<es de An<1<jo, Primei r-a S~cretario. - Pael1·e 
Pedro Pacifico ele Ba?TOS Bezen·e<, S egundo Secretario in terino. Nota declaratoria 
ela sessão do Senado , em vinte e nove de outubro de m il novecentos e treze. Pre-
s idencia do Excell e.nt issmo Senh•c r Vice-Presidente , Coron el João Ferreira T avares 
Lessa. Ao meioccl ia, feita a chamada, r esponderam os senhores Senadores Tava-
r es Lessa, Enéas Araujo, Doutor Pedro da Cunha, I smael B r andão e Padre 
Pedro Pacifico, occupanclo a cadeira do S e.gundo Secretario •o Senador Ismael 
Brandão, a convite do Presidente. Nb'J houve expeditc:nte . Meie. hora de-
pois, procedida nova chamada e v2r ificado não ter n umero leg·ai, 0 

Senhor Presidente d'eclal"OU não haver sessão. Do que , para constar, eu , José 
Pereira ele Lima, amanu ense ela Secretaria elo Senado, lavrei esta nota clecla-
ratoria. - Jocío Fm.,·ei?·a TaVC<?'Bs Lesse<, Vice-Presidente. - .Enée<s A1<gt<sto Fe?'-
elrig1<es ele A.?'C<1<jo, Primeir o Secretario. - Petcl?·e P eel?'O Pacifico de BmTos Be-
ZC?Te< , Segundo Secretario interino. E' o que consta cb Livro de Regi~tro ele 
Actas e Notas Declaratorias do Sen ado. a que se r efere a port a ria do Senhor 
Primeiro Secretario, datada de trinta e um ele março proximo findo. S ecr·e.taria 
do Sena d o do Estado ele Alagôas, Maceió, 3 ele abril de 1915. - O amanuense, 
José Perei?'C< ele Lime<. Confere com o proprio originaL do qual me reporto e d·ou 
fé. Secretaria do Senado, em Maceió. 3 de abril el e 1915. - O D irector, Joc1o 
Benevem<to elo Es11i,..ito Sa.nto. Reconheço as firmas e lcttras s upra dos Senhores 
.José P er eira ele Lima, amanuense do Senaclo A lagôano, e ele João Benevenuto .do 
Espírito Santo, Director do m esmo Senado, e dou f é. Maceió , 6 de abril de 1915. 
Em testemunho da verdade (estava o Rignal publico). - Bcnje<min Rangel, tabel-
Jião publico interino. 

Reconheço ser verdadeira a firma retro elo tabellião publico interino d esta 
Capital Benjamin Rangel; e dou fe. Maceió, 6 ele abril de 1915. - O escrivão 
fed er al, M anoel Eusta.quio ele< Silve<. 

Extra hido dos actos de habe<Ls- coTJJn~ n . 3. 789. Em 14 de junho de 1915. 
O Secretario, Gabriel Mewt-ins elos Santos 1Timm.1. 

DOCUMENTO N. 19 

Gabinete elo Governador - Offi c io receb ida : 
Senado elo Estado de A la gôns - Maceió 30 de outubro ele 1913. - Ao Exmo. 

Sr . G'overnador do E stado - Na fôrma regimental acabam de se r reconhecidos e 
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proclamados Senadores do Estado, para a renovação do t erço desta Corporação, 
em vista do parecer aprespntad·o pela respectiva Commissão, os Exmos. Srs. Coro-
neis Ulysses Vieira de Araujo Luna, Presciliano Tavares de Mendonça Sarmento, 
J osé Mà lta ·de Sá, Pedro Marinho Falcão e Antonio F lorentinô de Cerqueira 
Cavalcante, tendo os quatro primeircs prestado a promessa legal e tomado 
assento. 

Outrosim, que havendo numero legal para ter 
sessão ordinaria da decima segunda legislatura 
damos ·conhecimento para os fins <Yonvenientes. 

Jogar a abertura da primeira 
do Congresso do Estado, . vos 

Aproveitamos o ensejo para vos manifestar os protestos ele estima e con -
s ideração. 

Paz •o proSliericlacle. - João Fe?'?'eint Tavw·es Lesset, Vice-Pres idente. 
Enéas A ugttsto Rod?·igues ele Anmjo, 1 o Secreta ri•o·,. - Pad?·e Pecl?·o Pac-ifico de 
Bw·ros Beze?Ta, 2° Secretario interino. 

Officio expedido : 
Palacio do Governo do Estado de Alagôas - Gabinete do Governador -

Maceió, 30 ele outubro de 1 913 - Exmos. Srs. Vice-Presidente e demais Membros 
da Mesa do Senado - Na época legal designada no art. 8° da Constituição do 
Estado para as r.euniões ordinarias do Congresso Legislativo, 11euniu-se este ·anno 
a Camara dos Srs. Deputados, verificando os poderes dos seus Membros, elegendo 
sua Mesa provisoria, na fórnia do respectivo Regimento, e de tudo deu.me scien-
cia, deixand!o de abrir-se o Congresso por não t er comparecido numero legal 
ele Senadores, u1ão só no dia determinado pela Constituição, e bem assim durante 
os dias subsequentes, até o fim elo período constitucional el e clous mezes, comkl 
preceitúa claramente o art. 7° elo Regimento Interno elo Senado. 

Em vista disso, donsid•era:ndo inconstitucional a reunião elo Senado a que 
alludis em vosso officio n. 85, d·e h oje datado, deixo de tomar conhecimento ela 
communicação que n elle m e fazeis e ele vossas resoluções, porque fóra d!o período 
constitucional qualquer reunião do Poder Legislativo é e]Ctraordinaria e só pod·erá 
ter Jogar m ediante convocação do G!overnador elo Estado, nos termos elo art. 60, 
~ 3•, combinado com o art. 9° ela Constituição. 

Attenclendo, porém, que com essa reunião os Srs. Senadores man ifesta m desejos 
de que funccione o Congresso, o que vem ao en contro ele uma constante aspiração 
minha, manifestada por diversos modos, em differentes datas, e de ttodos conhe-
cida, vos declaro 'Jue, por decriCto desta dat;a, resolvi conv•o car extraordinariamente 
0 Congres>;o para tratar de varias assumptos de interesse geral do Estado, que 
pendem de estudo e solução do Poder Legislativo. 

_Retribuo-vos os vossos protestos de estima ~ consideração. Paz e prosperidade. 
- Clodoaldo ela Fo'nseca. 

DOCUMENTO N. 20 

Exmo. Sr. Presiden te do Suprem.o Tribuna l : 
Eusebio cl ~ Andrade , Deputado elo Estado de Alngôas per·ante o Congr'esso 

Nacional, a h l'm de seu direito c no intuito de prestar á Camara dos Deputados 
necessar ios ·e,sclarecimenUos, precisa qu e \ T. Ex., junto á pre~ente. mande certifica r 
o teôr do officio expedido a esse Egn>gio Tribunal pelo Conselho Municipa l de 
Santa L uzia do Norte em janeiro do corrente anno; bem assim si id•e•ntiaos officios 
foram recebidos por esse tribunal de varias outros munic ípios do a lluclido Estado. 

P. deferimenVo. 
Rio de J aneiro, 22 de nov·embro ele 1915. - Euse b;.o ele Anclnule. Certifique-se. 

Novembro, z,! de 1915. - H enninio elo Espü·ito Santo. 
o Bacharel Gabúel Martins elos Sétntos Vianna, Secr c' tario elo Stl]lremo '.!'ri . 

IJUrH\1 FederaL 
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Certifico · que , revendo os officios archivados ·n esta secretaria durante o 'cor-
ren te anno, delles consta o do t eôr seguinte: E stado de AlagÔas. ·Conselho Muni-
cipal de Santa Luzia. elo Nor te - Numero treze - Em sete de ja1üüro de mil 
n·ovecentos e quinze - Excell entissimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal 
de Ju~tiça Federal. A Mesa Administrativa deste Conselho, em conformidade 
com a deliberação unanime tomada pela corporação que dirige em sua primeira 
SAssão !Ordinaria, tem a subida honra de da r ·conhecimento a V. Ex. da seguinte 
moção: "O Cons•elho Municipal de· Santa Luzia do Norte. Estado de Alagôas, 
em acção combinada com os d'<'mais Con·selhos do mesmo E stadlo, ao empossar-se 
das funcções que lhe são outorgadas pela Constituição e leis do Estado, convicto 
de que n em só o Governa dor do E stado como o Presidente da Republica Sfl berão 
rtssegurar a •efficacia de todos os direitos, maximé daquelles ampara dos pelo 
Poder Judiciario, espera que .na acçã!o saluta r dessas a ltas autoridad•es encon-
trará o apoio legal para que tenha p erfeita execução o accórdam do Supremo 
Tribunal F ed eral , n·umero tres mil seiscentos e sessenta e dous, de trinta e um 
de outubro de mil novecentos e quat!: rze, evitando o desr espeito aos preceitos 
constitucionaes e a anarchia n a v ida e nas r elaçõ·es dos poderes constituídos. em 
bem da segurança de todos os d-ireitos e do respeito a-o proprio regimen ". Com 
a mais subida consideraçã)o ··e estima, env iamos a Vossa Exce11encia as si-nceras 
8auclações deste Conselho. P a z e prosper ida de. - José Tho??WZ ela Costa, Presi-
dente do Consell:o. - Bôane1·ges AHgusto Fen-eint e Silva, Primeiro Secretario. 
-'- A 1ncwo Pi1·e~ Rornesso, Segundo Secr etario . Certifico m a is que, varias outras 
Municipa lida d-es do Estado d e A lagôas, por seus Conselhos Municiprues, fizera m 
identicas communicações a este Tribuna l, em sete de j a-neiro do corrente a nnb. 
Nada m a is se continha ·em o officio a que m e reporto e que bem e fi elmente para 
aqui transcr ev i em virtude do despacho do Exellentiss imo Senhor Presidente 
exarado na petiçãoo junta, de vinte e tres cJ.o novembro ele mil novecentos e qui-n_ze. 
E eu, Gabriel Martins dos Santos Vianna. , Secretario, a subscr-evi e assigno. SeCJ·é-
taria do Supremo Tribuna l Tribunal Federal, 24 d·e novem]:Jro de 1915. - Gab1·iel 
ilfa,-tins elos Santos 'Vianna. 

SESSÃO DE 30 DE DEZEMBRO 

(NOCTURNA ) 

O Sr. Costa Rego (sobre a acta) (*i - Sr. Presi dente, eu estava 
lon~e d.e suppôr que, na s·essão diurn a de hoje, o meu honrado amigo, 
illustre. Deputado por Minas Gerae.s, o Sr. Afranio de Mello Franr,o, ( ** ) se 
occupasse do parecer da. maioria da 1Commissão de Constituição e Justiça. 
r elativo ao ped ido de ii1tervenção feder al para o Es.tado de Alagôas. 

rn scripto antes do nobre Deputado . .. · 
O SR. AFilANJO DE '\fELLO FRANco - V. Ex. teve a gentileza de m e ceder 

a pahvra. 
O Sn . CosTA REGO - ... e ce·dL coin muito gosto, a minha vez, na ordem 

rl c prcferencia dos oradores, porque estava certo de Cittc S. Ex., tendo um 

( •) Não foi rev is to pelo orador. 
( ••) Não consta. do" An11wes o discurso do ·sr. Afranio ele :11ello Franco •a 

que ~i! refere o orado-r, 
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·parecer àta;ca,do por v a rios oradores, relativo ao caso politico ora em vota-
ção, do Estado do Rio de Janeiro, s·e aproveitaria da opportunidade pam 
deféndcr o seu trabalho. 

O SR. :VIELW FRANCO -'- Eu me inscrevi para prosegnir na sessão de 
agora. . 

O SR. CosTA REGO - S. Ex., entretanto, não quiz perder a opportuni-
dade d·e, embora deixando seu trabalho proprio s.obre o caso político do 
Estado do Rio de Janeiro, occnpar-se do trabalho alheio acerca de nm 
outro Estado. 

0 SR. MELLO FRANCO - V. EX. nã.o tem razão. 
O SR. CosTA REGO - Sr. Presi·dente, não quero sinão extranhar a pressa 

ou a bôa vontade com que o nobre DPpntado por Minas GeTaes acudiu a 
defender, officiosamente, o trabalho de seu collega, Sr. José Gonça·lves . .. 

O SR. MELLO FRANCO - Não a1Joiado. O caso de Alagôas não fo i dis-
cutido por mim. Não proferi sobre elle uma palavra. 

O 'SR. CosTA REGO - ... s.ohre um caso que não está em à e bate, que 
hem siquer transitou ainda por todos os tramites regimentaes nrsta Casa, 
e que ainda na Camara não soffre as impugnacões que provavelmente 
suscitará. 

S. Ex. o ~r. Deputado por Minas, Sr. Afranio de Mel.lo Franco. acudiu 
a lavar-se da pécha que lhe tinha sido imputada em commentarios. da 
imprensa, de que era S. Ex. o padrinho do parecer do Sr. José Gon!)alves. 
Lavou-s•e , Não. S. Ex., entrando ·na defesa desse ·parecer . .. 

O SR. MELLO FRANco - Não apoiado. V. Ex. não ouviu meu discurso. 
Não disse uma pa1avra sobre o Estado de Alagôas. V. Ex. está equivocado. 
i!emons.trando que não ouviu o meu dis-curso. 

O SR. CoSTA REGO - ... o que v·eiu confirmar qne S. Ex. não é ~6 o 
.padrinho, mas, quem sabe? talvez o pae do parPc.e r. 

O illustre D-eputado por Minas, para dar á sua defesa ao parrcer do 
S·r. José Goncalves . . . . 

0 SR. MELLO FRANCO - Não apoiado. 
O SR. CoSTA REGO - ... o cunho da maior imparcialidade, allegon ryue 

é até cOTreligionario politico ilo Sr. Baptista Accioly, contra cu)a causa 
polttica o referido pai' r-cer se manife-sta.. Sr. Prrsidente, tenho pelo nohre 
Deputado unia grande, sincera e .insta admiracão, pelos seus. grandf\s talen-
tos de jurisconsulto ... 

O SR. MELLO ·FRANCO - E' bondade de V. Ex. 
ü SR. CosTA REGO - ... pela sua operosidacle como Deputado, e se1•ia 

incapaz dor erigir como prova ela imparcialidade {los seus conceitos numa 
questão juridic<~ a alleg-ação de ser corrdigionario da pe~soa a quem esse 
mesmo parecer em seus intcress•es polificos eontraTía. 

O nome de ·S. Ex. r. bastante conhecido no paiz. A accão de S. Ex. na · 
t.nmara. dos Deputados, em pareceres que sã.o conh.eci-dos, que ~ão aprn-
r,iados. cp1c são admirados, e que são, quasi sempn., Sr. Presidente, suh-
scfiptos pela r.amRra. é bastante conheci-da e rrconhecida para qn·c S. Ex. 
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prücise de vir allegar, como .prova de sua indcpendencia, o facto de ser 
nes te caso de Alagôas c\lrreiigionario político elo Sr. Baptista Accioly. 

Interessado no ·caso político de Alagôas, correligionario do Sr. Baptista 
."-ccicly, seu defensor nesta Casa, eu seria incapaz de invocar perante o 
Sr: Mello Franco as razões c1e sympathia poliüca de S. Ex. pelo Sr. Baptista 
Accioly, para forçar uín parecer de S. Ex. com relação ao caso de Alagôas. 

O Sn. MELLO .FnANco - Não disse uma palavra sobre ellc. 
O Sn. CosTA REGO - V. Ex. ·sabe que sou amigo distinguido oom a 

r:cntilcza. da sua amizade e, qua.si podia dizer, da sua camaradagem, eil 
nnnca, entretanto, troquei uma unica palavra sobre o caso político do meu 
Estado, nem mesmo quando esse lhe ·estava. affecto na Commissão de 
Justiça. ·C que S. Ex. ainda não tinha. julgado opportuno transfcTil-o a um 
coUega de b1ncada. 

Si nós ílllÍI'Os, portanto, Sr. Presidente, interessados no caso politico 
de Alagôas, confiavamos de tal maneim na imparcialidade, na justeza 
das apreciações do nobre Deputado, em um caso J)Olitico, que envolve 
um caso constitucional, como é que vem S. Ex. alleg·ar, nesta <Casa, como 
fundamento do Sl'U desinteresse, do seu desamor, da s·egurança de sua 
convicção no caso, a circumstancia de ·ser correligionario político do Sr. Ba-
ptista Accioly, 

Muito nos honr<l, Sr. Presidente, membro de um partido politico, ter 
a solidari-edade política c as proeferencias políticas do nobre Deputado por 
Minas Gentes. 

O Sn. EusEBIO DE ANniUDE - Não foi isso que o jornal de V. Ex. a.cccn-
tuou. 

O .SR. CoSTA REGO - Mas, Sr. Presidente, seria.mo.s inca.pa.zes de pre~ 

tender que o nobre D-eputado sacrificasse as, suas convi-cções em um caso 
desta. natureza ou os seus interesses politico.s Ugaclos á questão. 

Não é sem uma grande magoa, portanto, que eu a·ssignalo a pressa 
com que S. Ex. veiu fazer cab·edal da. sua. independencia. no ca.s.o, allegando 
as suas prefer·encias P·Bla nossa politi-ca. no Estado .ele Ala.gôa:s. 

Sr. Presidente, não · di scuto, não quero discutir ·o parecer do nobre 
Deputado Sr. José Gonçalv,cs, relativo ao caso alagõano. Não é estt' o 
momento opportuno para tal discu,ssão. 

Viríamos. com elle precipitar um debate que não lemos interesse 
nell'hnm ·em agitar na. Camata.. 

0 SR. ERASMO DE MACEDO - Agora. Mais tarde terão. 
O SR. 'COSTA HEGO - S. Ex. o Sr. M-ello Franco menos interessado seria 

em precipitar a questão neste recinto, uma vez que clla., como assignalou 
no come<:o do seu discurso, não passou ainda por todos. os tramites regi-
menta.es. 

Von terminar, Sr. Prcsiclcntc, as.signa:lando aindll que o Sr. !\fello 
Franco, para. ter a nossa ·cm1sideração, como juris.consnito. r, mesmo com 
rela<:iio ás opiniões ele S. Ex. no caso político de Alagôa.s, não trria nr r: r's-
~ida.de de allcgar as suas sympathias l)Oliticas pelo Sr. Ilapli s.ht Accioly, 
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s·enão porque sempre tivemos na devida conta a capacidade, a indepen-
dencia e imparcialidade de S. Ex. ne:ste caso, que eu, representante da 
política do Sr. Baptista Accioly e am1go do nobre Deputado, nunca troquei 
com ·S. Ex. uma palavra a nspeito deste ·Caso e mesmo quando o pare·cer 
estava para ser dado por S. •Ex. na ·Commissão de Justiça. 

Eram estas as explicações que eu devia dar ao nobre Deputado por 
Minas Geraes em r elação a seu discurso pronunciado hoj•e, na sessão 
diurna. (Muito bem. ) 

Em seguid a é approvada a acta da sessão diurna. 

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO (1916) 

O Sr. Presidente - Está finda a l eitura elo expediente, 
A·cha-se sobre a mesa um r equerimento que vae ser lido. 
E' li do, apoiado ·e posto em discussão, o seguinte requerimento: 
Requeremos que o projecto n. 292, de 1915, que autoriza o Governo 

Federal a intervir no Estado de Alagôas, vá á actual Commis.são de 
Constituição •e Justiça. 

Sala das sessões, 18 dê setembro de 1916. - Gonçalves Maia. - Fabio 
de Barros. - i'le tto Campello. ( * ) 

O Sr. Costa Rego (pela ordem ) (* * ) - Sr. 'Presidente, o art. H9 do 
Hegimento diz : "Si algum Deputado quizer lembrar qualquer materia que 
i ulgue conveniente para entrar na distribuição di aria dos trabalhos, poderá 
Iazel-o ou dirigindo-se em parti·cular ao Presidente, ou requ·erendo na 
prinwira hora da .ses.são, e o Presidente prestará a devida consideração 
á re·quisição do Deputado." 

De accôrdo com esta dis·posiçãQ regimenta.l , requeiro a V. Ex. ctue dê 
para orfl.em dos nossos trabalhos o parecer n. 292 do anno passado, que 
opina pe-la intervenç.ão federal no Estado d·e Alagôas, com o voto vencido 
do Sr. Prudente de Moraes e voto mn separado .do Sr. ·Caldas Filho. 

O Sr. Presidente - A Mesa attenderá opportunamente á requis.ição 
de V. Ex. 

SESSÃ'Ü D-E 22 DE SETEM•BHO 

O Sr. Presidente - Na fónna do Hegimento, entra em discussão 
o seguinte requerimento ol'ferccido na sessão de 18 do corrente pelo 
Sr. Gonçalves Maia e outros: 

(*) A ·discussão 'é adiada, na .fôrma do Regimento, por ter p edido a palavra 
o Sr. ·Eusebio de Andrade. 

Na s.es são de 2-6 de maio (1916) os Srs. Costa R ego e Alfredo de Maya, em 
explicaçõ'es :pessoRes, .fallam sobre a situação financeira do Estado de Alagôas , 

(**) Esse discurso não foi r evis to p~lo ora dor. 
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"'Requeremos· que o proj e c to n. 292, d' -1·915, que autor1za o Governo 
Federal a intervir no Estado d:c Alagoas, vá á actual Commissão de Consti-
tuição e Justiça." 

O Sr. Gonçalves Maia (pela ordem) (*) - Sr. Presidente, como sei 
·rru c ha nm illustre coll cga inscripto para fallar antes de miÚ1 sobre esse 
recruerimento, teria vontad·e de soHcitar dess.e collega a preferencia, não 
tanto nos termos regimantaes, como porque o meu pedido assentaria {'m 
um sentimento de l ealda.de. Tratando-se de um requ'erimento feito por 
mim e sobre o qual terei de adduzir considerações, era justo qtre a:o menos 
a.quelle que o hav·eria de combater conhecesse meus argumentos. 

Era- a razão por que pedia prefcrencia. 
O Sn. PnESIDENTE - V. Ex. tem preferencia pelo Regimento. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA ·_ Pois bem; mas. C1csejaria tel-a inrlependente-

n~ente da regimental. 
O Sn. PHESIDENTE - O Sr. Deputado Gon({alves Maia tem a palavra, 

uma vez qu·e deseja fallar em primeiro logar e Á autor ·do requerimento. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Ainda ha dia,s, no domingo ultimo, um dos 

nossos grandes j ornaes, O Pai:;; , trat·anclo desse caso de Alagoas, sob o 
ponto de vista das suas icléas. p·oliticas e particlarias, ~om o que eu nada 
tenho á vêr, que niln discuto, c justifico até, escreveu alguns períodos que 
eu clesta:co, pa.ra o fim rla minha argumentação. 

São estes: 
"No •emtanto parece certo que nos enganamos, pois está annunciaclo 

que o Sr. Gonçalves !VI·aia, quando o parecer ela Commissão rle .Jus.tiça 
Jôr posto em ordem elo dia, apresentará uma emenda mandando que elle 
volte á Gommiss1to. 

E até já exist·e quem aJfirme que a maioria, obediente á batnt·a do 
Sr. Antonio ·Carlos, acccitará provavelmente esse alvitre protelatorio, jüs-
tamente porque ellc é protela>torio." 

E mais acleante: 
"Qual objecção de natureza jurídica ou ele earac-t.e~· político pôde o 

leader invocar contra o parecer c a sua votação?" 
Sr. Presidente, eu não fall o, não posso f·allar, n1io tenho autoriclarl·e 

para faUar em nome elo l eader; não tenho mesmo interess.e nisso, porque 
S. Ex. não nec·cssita ela miJ1ha rlefesa; mas, si S, Ex. estivesse presente, eu 
lhe pedi ria licença para repliear as a.rgumentações e allusõrs qur, embm·a 
endereçadas ao nobre Dep ntarlo, attin?,'em tambrm a mim. 

Tudo quanto, clebaixo rla fôrma conjcchual r dubita:tiva .dJe·ssa ·intenn-
J!'a.ção, tudo quanto se pos::a conter nesses períodos cita.clos, seria a. verrlacl·c 
e eu nã.o teria. duvida em subscrever. 

Realmente, Sr. Presciente, ' e r·ia deocrit erin, impcrtincncia, si se vte<;se 
aqui sem um ar·gumento, sem urn documento novo, sem materia jmirlka 

l 
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nova, determinante, que pudesse Iazcr voltar um pro}cclo á CommisBãu, 
pedir que ess.c Pl'Ojecto fosse recambiado, depoi,; de prcs umidameule estu-
tlado, de•pois de divulgado amplamente por todos os Dep utados, com lotlo,; 
os documentos e nas v·esperas ou na hora mesmo em que elle i.a entrar 
na ordem do dia dos nossos trabalhos. 

Seria um des\:riterio, diss.e cu. ?lias, si existir e3se documento, essa 
prova, si, de facto, esse argumento jouridico, irrefraga vcl, existir, não haverá 
lambem, Sr. Presideute, estou certo, motivo algum, na c·onsciencia livre 
do~ ::;rs. Deputados, que faça com que o projecto não volte á Commissão() . 
Ou ·l' ntão estamos deante de obstinados, contra os quae~ n~nhuma argu-
mentação logica seria possiYel c cu m e. eximo de raciocinar nesse sentido. 

Sr. Presidente, deixemos de lado completamente todas essas questiun-
culas ·de j-ornaes, a que não me ap-egarei nesta tribuna. 

Deixemos .de lado c-ompletamente todas essas questões de onde se pos-
~am suscitar dis·cussões bysantinas s.obre a interpretação dos artigos regi-
m entaes ou do direito parlamentar. 

Essas discussões só t eriam um effeito : o de nos encaminhar.~m para 
Lllll labyrintho de argumentações. especiosas e arbitrarias, das quaes ainda 
lia pouco tempo ti v-emos .aqui um .exemplo admiravel, quando se procurou 
d esr~olar da responsabili·da·de da Gamar-a a inserção no Dia:rio Official da 
Conferencia de Buenos Aires. 

O evangelho, o grande evangelho do Direito das Gentes, nesta parLe 
ela neutralidade, cl·escendo lá do alto, de muito alto, de uma cadeír·a da 
Uni vers.}dade de Bu,enos Aires, .até ·C'á em baixo, a 1J.lanicie, onde nos delJa-
1 c mos, discutindo o seu preoo em dinheiro .. . 

0 Sn. MAURICIO DE LACERDA - 0 charco p-ar.lamentar. 
O Sn. Go'l\'\ÇALVES MAIA - ... o <:Wange.Jho s.ahindo da b-occa oracular 

ele um homem cujo nome, Sr. Presidente, por mais glorioso que seja na 
civHizaçã>o univ-er sal, eu já não posso pronunciar desta. tri·buna, coin receio 
de off.cnder a neutrali:dadc brazileira, este C \~ angelho, Sr .. Presidente, t'ô ra 
publicado no Diario dos nossos trahalhos, nos nossos Annaes, só por uma 
ina.dvertencia da Ca.mara dos Srs. D-eputados, mas não por sua responsa-
bilidade I 

Então, o cerebrinismo des-s·a neutralidade fr-ouxa c inde~s.a encont rou 
aq ui meios para faz·er distincções entre as deliberações da Camara, quando 
adaptadas pela sua maioria, presentes a metade e mais um, e ·as delibe-
rações da Camara, quando a.doptadas ·por qualqu.cr numero, como estn 
que, agora, ha dons minutos, acabamos d·e tomar. E se foi buscar nessa 
clistincção cerebrina, como si todas as deliberações não foss em tomadas 
em virtude da l ettra d-o nosso Regimento, e se foi buscar nessa cli stincçã.o 
uma razâo() cautelosa ·e toda de casuis.ti{la. 

Não, Sr. Presidente, a Camara delibera. só, ou delibera quando V. Ex . . 
t'aHa isoladamente nessa cadeira; a >Cama.ra delibera, qu·a.nclo vota pela 
sua maioria, pres·entes a metade e m ais um; e. delibera quando vota com 
qualquer numero, desde que seja uma expr essão taxativa do Regimento, 
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c tanto delibera quanrlo res-olve homenagear os seus grandes. vultos, com 
qualquer num ero, como quando com qualquer numero, manda inserir nos 
seus Annaes, as paginas evangelicas produzidas ... -em Buenos Air·es . . . 
Eu ia citar o nome do Sr. Ruy Barbosa, mas não quero pedir licença a 
V. Ex. ·para quebrar a nossa neutralidade. 

·Assim, Sr.. Presidente, vamos dir·ectamente ao facto; vamos a este 
argumento novo, a este ponto juri.dico novo, porque a materia de direito 
é sempre nova. Vamos a esse augmento imperiosamente jur.i-dico, capaz 
de se impôr á luz meridiana, -capaz de entrar como um r-aio do sol nas 
consclencias ainda dubias . 

. P·ois bem, Sr. Prcsident·e. No dia 28 do mez passado, um outro dos 
nossos. orgãos de publicidade, org·ão de bôa infOl'mação e dos mms modc-
nudos, A Noticia, escreveu isto, a proposlto d-o m esmo cas-o de Alagôas: 

"A C amara possue, para instruir o p e·di.do de iilterv1enção além destes" 
(documentos anteriores) "um outro documento de gTande interes.se, que 
é a recente ·C·ommunicação dos . .S·enadores Estaduaes de Alagôas, de que 
não se reuniram por estarem sendo vtctimas da pressão do Governo em 
exerci c i o". 

Ora, Sr. Presidente, f.alheando o avulso que foi profus·amente espa-
lhado pelos Srs. Deputados com todos os documentos, para .que a Camara 
se instruísse convenientemente e para que s·e presumisse que ella Ia· dar 
o seu voto conscientemente, folheando esse avulso, Sr. Presidente, não en-
contramos ahsoluta:mente tal documento. .Garanto, entretanto, q;ue -ellie 
existe. Sómente, Sr. Presidente, á Camara dos Deputados e a qualquer 
dos Srs. Deputad.os é licito exigir que nos s.ejam aqui offerecidos do·cumen-
tos por intermedio da Commissão de Justiça, _porque só por ella nos podem 
vir, •e isso não é apenas o nosso direito: é o nosso dever de homens que 
precisam dar um voto ao qual não se ruccuse de ter siO.-o proferido .i ncon-
scientemente e sob pressão extranha. 

Esse documento existe, Sr. Presidente, está na Secretaria da Camara 
dos Deputados; nem é mistér V. Ex. mandar perguntar, nem é preciso que 
me aparteiem, porque se acha no Dim·io elo Cong1·:esso, si não o documento, 
a noticia a r espeito. 

Está no Diario do Cong1·esso de 16 de maio de '1916, na a,cta c1a sessão 
de 15 do mesmo mez, em que se faz a publicação do ex·pediente. Ahi se 
lê: "Do Senado do Estado de Alagôas, de '15 de abril, communicando a 
el-eição da Mesa que tem de dirigir os s·eus . trabalhos e enviando a cópia 
de urna indi,cação ·sobre a dualidade de poderes electivos estaduaes." 

Assim, Sr. Presidente, bastaria isto; b&starla este docume.nto, cuja 
exis-tcncia denuncio á Camara, para que estivesse plenamente fundamen-
tado, quando v·enho pedir que os papeis voltem á Commissão, porque esse 
documento bem poderia influir de um modo ou de outro, sobre a Com-
missão, como no espírito do modesto Deputado que ora e.stá fallando. 

ü Sn. JosÉ GoN'>çALVES - - Nem todos os documentos foram publi·cados, 
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pela urgcncia da publicaç.ão do parec·er. Estão todos, entretanto, na Com-
missão á disposição da Camara e são conhe·cidos. 

O SR. MENDONÇA MARTINS - Conhecidos pela Commissão, e não pelo 
plenario. 

'Ü SR. JosÉ GoNÇALVES - Podem s•er conheci·dos pelo plenario á hora 
qne quizer. 

O SR. CosTA REGO - Em todo caso ha um documento novo. 
O .Sn. EusEBIO DE ANDRADE - Não altera absolutamente a situação 

jurídica do caso. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Peço a V. Ex., Sr. Pre3idente, peco a todos 

os meus amigos e Deputados que não queiram vl'r na minha ·denuncia 
qualguer sentimento <le hostilidade contra os membros ela Commissão ou 
contra a Mesa, ou ·que lhe-s attribuia a menor paw:lla eLe eulpabilidad.e por 
esse facto: denuncio apenas que ha um documr:nto novo, um argumento 
jurídico irrefragavel. · 

O SR. EusEBJO DE ANDRADE - Que não tem influencia alguma. 
O Sn. ALFREDO DE lVIAYA - Trata-s.e de communkacão dirigida á Mesa 

e, como as demais, lida no ·expediente. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Dirigida á Mesa da Camara juntamente com 

os outros documentos da mesma natureza e validade jurirJi.ca. 
'Ü Sn. EvsEJno DE ANDRADE - Para comprovar a continuação da duali-

dade de poderes no Estado. 
O Sn. MENDONÇA l\fAnTINS -- Ninguem contesta isto; afí'irma-se a 

ignorancia em que e·stá a ·Camara des·se documento. (0 Sr. Presidente re-
clama attenção.) · 

O Sn. Go:r(ÇALVES iVIAIA - Já, portanto, Sr. Presidente, tenho conseguido 
alguma coma desta tribuna : é a affirmação da·quelles que me es·tão ou-
vindo de que realmente esse documento existe . 

O SR. ALFHEDO uE MAYA - E C]'Ue fôra lido no expediente da Camara. 
O SR. EüSEBifJ DE ANDHADE - E publicado. 
O SH. GoNÇALVES MAIA- Publicado, onde? 
O Sn. Eusmno DE ANDRADE - No jornal ·Official da Casa. 
O Sn. -GoNÇALVES iVIAIA - Não é exacto; si V. Ex. provar que foi publi-

cado, immedia:t.amente me sentarei. 
0 .Sn. EUSFRIO DE ANDRADE - V. EX. nega que tenha sido lido? 
O SR. ERASMO DE MACEDO - Ter sido lido, não quer cli~e-r que tenha 

sido pub1ica:do. 
O Sn. GoNÇALVES - MAIA - Não foi publicado, é o rrue affirmo. 
O SR. ETJsEmo DE ANOHADE - Além elo mais, o documento confirma 

apei1a.s a dualidade de poderes ·em A.Jagôas. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - V. Ex. aHega apena,s que foi lido, mas não 

crue tenha sido publicado. 
O Sn . .EMSMO DE MACEDO - O que vale é a publicação; a leitura passa 

cle~per·cebida. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Perfeitamente. 
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Alguma cousa, Sr. Presidente, já resu1tou da minha pala('l'a e fo1 3. 

confirmação dos Srs. Deputados de que r ealmente esse documento existe. 
Agora, Sr. Pr·esidente, faltaria saber: J •, s( esse documento foi real· 

mente publicado; 2•, si esse documento é de Jrdem secundaria, de modo 
que não possa influir no m eu espirito, ' no espirito do8 membros da Com-
missão de Justiça e · dos D-eputados; e ma1s si esse documento pó de conti-
nuar a ser sonegado ao conhecimento da Camar a. 

O SH. ALFREo.o DE MAYA - Esse documento pódc ser lido no P·lenario. 
O .SH. GoNÇALVES MAIA - Sr. Presid·ente, em me dirijo a uma Camara 

compos.ta ·em sua quasi totalidad·e de homens formado s, diplomados pelas 
escolas superiores, sobretudo de juristas, e a elles Iallarei no.s seguintc:S 
termos: " :::li a um juiz, antes de decidir, é apres·entado um documento 
novo, ao qual e.Ue se deve cingir tambem em seu julgamento, porque pód e 
influir na d·ecisão, e esse juiz, obstinadamente, deixa de lado, despreza 
tal documento, que juizo, em vossa consciencia, fareis desse j-ulgador'!" 

UM Sn. DEPUTADO - A Camara não julga como triJI:ninal judiciario, 
mt1s como tribunal politico. 

O ::;R. CALDAS FILHO - Não quer dizer que possa ·ser absurda ou arbi-
traria na sua decisão . 

. o SR. ALFREDO DE MAYA - Os documentos teem de s·er annexados. em 
tempo. 

O SR. GoNÇALVES iVIAIA - Não perderei ·O aparte de V. Ex. 
Assim, Sr. Presidente, seja a ·Camara, sej·a qualquer outro julgador, 

ha um momento na causa em que a apresentação -do .documento novo ou 
Jorça, ou su·bmette a consciencia d.o juiz, ou a descob.re para .qu·e se vejam 
dentro della todas as perfidias da prevaricação. 

No caso, lia um documento que não veiu ao conhecimento da Camara 
nem ao conhecimento da Commissão. 

O SR. JosÉ GoNÇALVES - Posso então diJ'jer que h a mais de um; mas 
o facto é que não teem importancia. 

O SR. GoNÇALVES MAIA - Não deixemos passar: o nobre Deputado 
declara que ha mais d.e um,_ que h a diversos documentos que não vieram 
ao conhecimento da ·Camara, entre os publicados c amplamente divulgados 
pelos Srs .. Deputados; allega sómente o meu honrado amigo c collega da 
·Commis.são de Justiça que taes documentos não teem importancia. Não 
terão para ·S. Ex.; mas .si tive:rem para mim? 

O Sn. MENDONÇA MARTINS - Si tiverem para a Camara? 
o .SR. JosÉ GoNÇALVES - Foram publicados os 1rue er am indispen-

sa v eis para just.ificar o parecer. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Porventura ·a indispensabilidade da do-

·cumentação, em um caso desta natureza, dc.pende do arbitrio de um só 
dos collegas? A deliberação sobre a disp ensabilidad•e de documentos não 
deve s.er tomada collectivamente pela Commissão de Justiça? 

o SR. JosÉ GoNÇALVES - Só mandei publicar os inclis·pensa ve1s para 
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es·clarecimento elo assumpto. Os demais, entretanto, podem ser examinados 
por •quem o quizer fazer, ou tiver interesse nisso. 

O Sn. GoNiÇALVES MAIA - Vej-a-se a que absurdo chegariamo.s s.i nos 
devessemos guiar pela palavra honradis·sima do meu nobre amigo -e cal-
lega: emquanto S. Ex. diz que não foram publicados os documentos que 
lhe •p·areceram sem significação, os orgãos da im1nensa veem declarar, 
denw1cia:nclo o facto, que taes documentos podem influir no animo da 
Camara e da Commiss.ão. 

O Sn. J os~: GoNÇALVES - Os documentos estão á disposição ele V. Ex. 
O Sn. GoNIÇALVES ~fAIA - Como podem vir dir.ectamente da ':\'Ie·sa para 

mim, e que adcantaria isto, si tacs documentos devem ser estudados pela 
Commissão e são susceptíveis. de influir no seu animo, até ao ponto de 
ser modificada a deci são anterior, 

O ·Sn. Jos1t GoNçALVES - Então, direi mais a V. Ex. : ainda tenho do-
cumentos recebidos este anno, os quaes se arJ1am em meu poder. 

O Sn, GoNÇALVES ~lAIA - Vê· V. ·Ex., Sr. Presidente, que não é sómentc 
um documento que está sendo sonegado: são muitos .outros, uns que exis-
tem na Secretaria, outros na Commissão, e outros que se acham no holsn 
do meu honrado .amigo .e colleg·a ela Commis.são ele Justiça. 

ü Sn. Et:SEBIO DE ANonADE - E qu·e· já foram lidos na mesa ela C a-
mara. 1 ' 

ü Sn. GoNÇALVES MAIA - i\Ias qLt'e não constam ela publicaÇão. A: La~ 
mara não conhece, ·como eu não ·conheço, esses documentos., e basta que 
um Deputado fall c em nome dellc c venha dizer que não sé\Jbe do ·Conteúdo 
destes documentos e precisa ficar ao corrente do que elles conte·em para 
o consciente voto que vac dar, para que lhe sejoam fornecidos os documen-
tos existentes. Si não é a Camara que falia, é um Deflutado ao qual não 
se ·pócle faz er a violencia ele dizer que vol:e inconscientemente, sE m s.e lhe 
darem os documentos precisos para que elle se po3sa defender, não cleantu 
dos collegas qLlC aDha.m q.uc bso é desnecessario, mas perante sua con-
sciencia, que exige conhEcimento do~ documentos. 

o. Sn. ALFREDO DE ~iAYA - Tra[a-,se ele um facto trazido ao conheci-
nrento ela C1_lmara ha mais ele um anno . 

O Sn. GoNÇALVES :\-fAIA - .Assim, Sr. Presidente, si o Regimento deter-
mina taxativamente que esses clo·cumentos elevem ser lidos e estudados 
na .Commissão c não aqui no plcnario, não sei pOl'CIUe se me diga que 
elles devem ser lidos na mesa e qnc não elevem s·er lidos na Commissão, 
eleante ele mim, para que ou poss·a ouvir e apreciar os seus termos e, á 
vista de sua authenticiclaclc,. assignar ou não o parec;9r ela Commissão. 

Sr. Presidente, outro aparte que me deu o nobre Deputado por Ala-
g·ôas foi qne esta vamos fóra elo p t'azo. 

O Sn. EusEmo oE ANDHADE - Eu não fallei em prazo. Agora digo a 
Y. Ex. que o juiz da convcnicncia ela publicação dos dormmentos submetti-
dos, á rGommissão deve ser a propria Commissão. 

O Sn. GoN'ÇALVES MArA - V. Ex., portanto, é um voto a meu favor. 



O Sn. EuSEBIO DE AKDHADE - Não pócle s·er. <Si a Commissão entendeu 
que não ·devia mandar publicar esse documento ... 

O SR. GoNÇALVES \V[AIA - Só á Commissão compete tomar conhecimento 
destes documentos, ou então a logi·ca, tendo fugido elo ambiente de nossa 
viela política e parlamentar, tambem clesappareceu ele minha cabeça. E' o 
nobre Deputado por Alagôas q11:em vem dizer, muito alto, que esses do-
cumentos que eu accuso· de terem s.ido sonegados ao nosso 'conhecimento, 
sem que ela minha palavra se possa deduzir censura ... 

·O SR. Eu sEm o DE ANDHADE - Quem foi que sonegou os documentos? 
Só póde ter sido a Mesa. V. Ex. está fa:ãendo uma censura á !Úesa. 

O SR. GoNÇALVES ·MAIA - ... nem á Mesa nem aos coUegas . . . 
O Sn. PHESIDENTE _..:_ A ·i\i esa, nos. termos elo Regimento, enviou o do-

cumento ao Presi·clente ela Commissão. Não ha, pois, censur·a á Mesa. 
(Apo'iaclos. ) 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Para re.salva ele minha palavra, e honra da 
Mesa e dos meus dignos collcgas, approvado o requerimento, estou prom-
pto a JHOvar que não houve nenhuma culpabilidade ela Mesa nem dos 
collegas, ma.s s.ómente depois ele approvado o requerimento; antes, não . 

O Sn. Lmz Do:MINGUES - A Mesa não pó de ser culpada de _não ou vir 
a Camara a leitura que ·ella fez. 

ü .Sn. GoNÇALVES MAIA - A Mesa não leu clocumento nenhum. 
O Sn. Lurz 'OoMINGUES - O que a Mesa lê não se ouve. 
ü Sn. GoNI,ÇALVES ·MATA - Não apoiado. V. Ex. sabe que o Secretario 

uão é obrigado a lêr os. cl'ooumentos qu;c veem para aqui longos e enormes, 
e sómente annunciar sua leitura no D'icwio 0{/icial. Assim, Sr. Presidente, 
não se póde, em hypothese alguma, a:ccus.ar a Mesa, nem os meus colleg·as 
de .commissão. -

O Sn. LUIZ 'Oo·MINGUES - Estou approvando o que V. Ex. diz neste 
ponto. 

O Su. GoNÇALVES MAIA - V. Ex. accusou a 'Mesa. 
O Sn. LUIZ DoMINGUES - Pelo amor de Deus! Eu sou capaz de 

accusar a Mesa?! Si, porv·entura, foi isto entendido, retiro a expressão. 
(Risos. ) 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - .Sr. Presidente, estabeleci eu um p.arallelo 
entre qualquer julgador no terreno jLtcliciario e os julgadores no terreno 
político. E' verdade, senhores, que os pro·cJJssos se podem dlffer·enciar; 
mas a oonsciencia do homem que julga, seja no terreno da politica, seda 
no da justiça, é s·empr-c ou eleve ser uma e re·cta. E julgador, no terreno 
da justiça, - mesmo isto é ·das leis, são principias de moral, de dignidade 
e de conscicncia - o juiz eleve, quando está em duvida . .. 

O Sn. CALDAS FrLno - E' um dever officia:l. 
O Sn. GoNçALVES ~'!'I ArA - .. . e isto, como diz o nobre .amigo, é d·ev-er 

official é do officio ela justiça, deve procurar Instruir-se convenientemente 
para não ·dar uma S·entença da qual amanhã se possa accusar intimamente. 
(Apoiados.) 



.Esses., Sr. Pl1esidente, são principias rudimentaes de moral. V._ Ex. 
me desculpará, estou crrto, ele f·allar em moral, hoje, neste paiz e nesta 
Carnara, porque, Sr. Presidente, os ap-artes que me dão contra noções ele~ 

mentares de direito me fazem ... 
O Sn. JosÉ GoNÇALVES - V. Ex. se está mostrando por demais apai-

xonado na causa; ha ele ser máo juiz ... 
O Sn. GoNÇALVES \\fAIA - Sou apaixonado por todas as caus.as qu·c 

defendo. (Muito bem.-) Sómente não me poderão accusar ele ser hYl)OCrita, 
ele vir dizer uma ·cousa que não estou sentindo, pois todos hão ele estar 
vendo que fallo pelo coração. 

Estou ·defendendo o meu requerimento, isto é, a necessidade ... 
O Sn. JosJt Go:K',ÇALVES - E' uma causa má. 
O Sn. GoKÇt.LVES \IAIA - Qual é a causa má? 
O Sn. JosJt GoNÇALVES - A elo requerimento, que é apenas recurso pro-

tclatorio. 
O SH. GoNÇALVES MAIA - A cau::;a elo meu requerimento? 
Poi s. então, Sr. Presidente, qu.an clo eu .digo que ha documentos que 

nãú pod-em ser sonegados ao meu conhe·cnnento, quando cu digo que é 
dever ela Cama r a pe.clir á i.\icsa que os mande á Commissão, para que esta 
se manifeste sobre ellcs, é que se me vem dizer que esses documentos 
nãu valem nada, que a causa é má '!! 

E, porventura, os documentos que a Commissão mandou publicar e 
di stribuir em avulsos valerão rmüs do que os documentos que eu estou 
pedindo'? Vou cital-os. 

Aqui es-tá um documento superi or, que é naturalmente o parece-r da 
Cornmissão. Não é a esse que me ret'iro de · certo. Elle vale, sinão nas suas 
premissas, pelo seu estylo ·2 pela bôa fé com que ha ele ter síclo redigi·clo r 
assignado. (AJJOiados.) 

Quando tivc l'mos ele di scutir este projecto, si o dis,cutirmos ainda este 
anno ... 

ü Sn. EusEJno DE ANDBADE - Então V. Ex . quer IHotelar mais '? V. Ex. 
felizmente confessa a sua ameaça á C:aman t. 

O Sn. Go NÇALVES }[ATA - Não é uma ameaça; amea ça. é a que pa:ra 
sobre a caJ)eça do Sr. \V encesláo Braz, que ... 

O Sn. Eusmno Dll ANDnAnE - Não ; o Sr. Dr. \Vencesláo Braz foi qw~m 
pr!diu, ·em duas :VD<-nsag.em. successivas, a solução cle·ste caso. 

O Stc GoNÇALVES :\fAIA - Então a culpa é de V. Ex. 
O .sn. EvsEmo nE ANilnADE - Não sei de quem seja; mas posso affir·-

mar que não é elo Sr. \Vences.láo Braz. 
O Sn. GoNÇALVES i\L\IA - E V. Ex., durante um anno c .tanto, podia ter 

exigido rb :\Icsa o curn11rimento elo Ti cgimcnto no sentido ele vir o lHO.iecto 
ao debate. 

O Sn . .EusEmo DE ANDHAnE - Tenws trabalhado por isso, sem consr.g~jr 
causa alguma; toda a \:amara sabe elo esforço sobrehumano por nós em-
prr·ga rlo para a solução deste caso. Resolvam a ques.tão como qui?ererr., 



-258-

mas resolvam. Todo o paiz conhe·ce o noss.o esforco ne·sse sentido, e, no 
momento em que ~e vae discutir, V. Ex. vem, contrariando o interesse de 
uma e outra partes, fazer um requeTimento protelatorio! 

O SR. GoNÇALVE~ lVIArA - Não se1 si contrario intere·ss·es; o que sei 
é que estou ·defendendo os meus interesse•s. jurídicos no conhecimento lla 
causa. 

O Sn. JosÉ GoNÇALvE:, - Está fazendo obstrucção. 
O Sn. -GoNÇALVES !\fAIA - E' um direito meu fallar; não tenho que 

d.ar satisfação a ninguem. 
O Sn. EusEmo DE AKDHADE - Valha então por um protestú o meu 

aparte. 
O Sn. CoSTA REGO - Foi V. Ex. (lli>ige-se ao Sr. E'usebiú d11 Andmde 1 

quem fez a obstrucção, pedindo ;;, ·pal<> vra sobn o req uerimento. 
O Sn. GoNÇALVES t!\i.~rA - E' mea direito, que V. Ex., Sr. Presid·ente, 

não Llesconhece, e no dia em que V. Ex. desconhecer me chamará á orden1. 
é meu direito querer me esclarecer, as:Sim como era direito e dever de 
SS. EEx pedirem á Mesa que cumprisse o Hegimento, quando este manda 
lJUb as Comrni~sõe~ cleen, p<;,rb0er dentro de Hi dias e, desde que não o 
íaç·am, s·e~a trazida a questão a cleb.ate, independentemente desse parecer. 

·Si durante mais de um anno o nol'1re Deputado silenciou, deixou correr 
á revelia os seus. interesses, ha contra S. hx. uma pres•cripcão de conscien-
cia e do direito, (apoiaclos ) e a seu favor não poderemos votar ... 

0 Sn. EUSEBIO DE ANDRADE" - E' eloquente . .. 
O Sn. -GoNÇALVES lVIAIA - Não é eloquente, é a verdade, que sae pura 

dos princípios el·ementares de direito. 
O Sn. ALFREDo DE ·MAYA - Esse parecer foi dado e publicado ·C delle 

V. Ex. teve ·conhtcimento, tanto que escreveu um artigo em um jornal 
ele Pernambuco, dizendo que si aqui estivesse e fizesse parte ela Gommis-
são el e Justiça não seria elle la vraclo. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - P"Tfeitamente. Sustento sempre o que digo. 
O Sn. ALFHEDO DE :VIAYA - Logo, teve conhecimento do facto concreto 

qu~ se vae discutir. 
O Sn. Go.N•.ÇALVES MAlA - De accôtdo: tive conhecimento elo facto con-

Cl' il to, elo caso de; Ala~õas .. . 
O Sn. ALFHEDO DE lVIAYA - E teri<t até o poder necessario para impeclir 

que o p<;,rectl tosse daclv em tempo. 
O Sn. Gor-.1çALVES ·;\lAIA - ... e de todos os documentos accéssorios ql!C 

entenderam juntar a esse projecto . 
.O Sn. ALFHEuo DE MAYA - Então não ha por que reclamar. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA ·_ Sómente, Sr. Pre·sidente, ta:mbem affirmo 

que foaltwm aqui documentos .... 
O SR. MENDo~"ftA lVIAHTINS - Importantíssimos. 
ü SR. GoNÇALVES MAIA - . . . que não são inf·eriores aos juntados pela 

Commissão de Jilstiç.a. 
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ü Sn. EusEmo DE ANDHADE - V. Ex. pód-e 11e-querer a publicação. desse' 
documentos no Dim·io do Congresso de amanhã. 

O ·Sn. GoNÇALVES MAiA - Já requeri que o projecto fos-se á CommissKo 
de Justiça. 

O 'Sn. EusEmo DE ANonADE - Isso é protelatorio. Vou requ-erer ao Pre-
sidente da Camara a publicação dos documentos. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Perguntar-me~hão si c.stes documentos vie-
ram antes. ou depois de apresentado o parecer •da Commissão de Consti-
tuição e Justiça? 

O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Alguns vieram antes e outros depois. 
ü .Sn. GoMÇALVES -MAIA - Ser-me-lüa indifferente, porque emquanto 

não decidirmos aqui sentenciosamente, emquanto não dermos decisão de-
finitiva, emquanto não pronunciarmos o nosso voto, será sempre tempo de 
nos esclarecermos. Digo só.mente que, clcv·enclo fazer justiça, não se jus-
tifica a sonegaÇão de taes documentos. 

O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Protesto contra o termo "sonegação". 
O Sn. MAunrcro DE LACE!lDA - Mas quem sonegou? E' uma denuncia. 

grav·e. que S. Ex. deve esclarecer á •Camara. Que documentos for:am sone-
gado:;? Que membro ela Com missão os sonegou? 

O .Sn. GoNÇALVES MATA - V. Ex. mostra, com esse seu aparte ... 
ü Sn. MAumcro DE LAcEnDA - O Sr. José Gonçalves protesta, diz que 

não fni elle. Foram outros? Quem foi? 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - V. Ex., eom seu aparte, mostra ... 
0 Sn. CoSTA REGO - Que não está acompanhando o d·ebate. 
O Sn. l\fAumcro DE LAcEnnA - Ou que não est-ou acompanhando V. Ex. 
O Sn. GoNÇALVES MATA - .. . que não deu a grande honra de me ouvir. 

no momento em que me referi a esse ponto. 
Eu dizia crue apresente-i um pe-dido para que esse projecto voltass·e· á 

Commissão, afim ·ele que ella tomasse conhecimento de documentos. que 
realnwnte existem na ·Secretaria, que foram annuncia{los nos j ornaes, 
vistos na mesa, documentos que não ·constam do processo divulg·aclo na 
Camara e distribuido tamhem a V. Ex. 

O Sn. l\{Aumcro DE LAcEnDA - Houve um pedido para publicação de 
todos ns documentos? 

O Sn. ·EusEBIO DE A No nADE - Não; ele alguns. documentos. 
O Sn. JosÉ GoNÇALVES - O Relator publicou a>quelles que julgou indis-

pensaveis para esclarecer a Camara. 
O Sn. EvsEnro DE ANDHADE - Trata-se agora de documentos chegados 

depois elo parecer. · 
O Sn. CosTA REGO - Trata-se d,e um ·do-cumento apresentado pelos cor-

religionarios elo Sr. •Eusebio de Anclra:de. 
O Sn. GoN~ALVES MAiA - Sr. Presidente, eu tinha dito que, no dia 16 

ele maio deste anno, .foi lida no expediente da Casa uma communicação 
do Senado ·ele Alagôas, ele 15 de abril deste anno, s.obre a eleição ela Mesa ... 
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O SR. ,cosTA REGO - Communicação posterior ao parecer. 
O SR. GoNÇALVES MAIA - O documento foi a1n·csent-ado á M-esa ha 

mezes; esta tomou conhecimento delle; mandou-o para a Commissão. De-
pois rlisso, ainda veiu o proprio Re-lator do par-ecer e di.ssc: não ha sómente 
esses documentos ; ha muitos. outros, que estão no meu bols-o. 

O Sn. JosÉ GoNÇALVES P-erdão, ha documentos que o Presidente ela 
Camara mandou para que eu os examinass-e e alguns elos quaes estão com-
migo. 

O Sn. GoNIÇALVES MAIA - Antes, pois, ele votarmos, qLtal o malefício, 
qne mal pócle existir em que nos queiramos esclare·cer? Porventura ess-es 
rlocumentos não }Joclem influir em nosso espírito? 

O Sn. EusEmo DE ANDHADE - Isso apenas imped!e a ameaça ele V. Ex. 
O ,sn. MAURICIO DE LACEHDA - O nobre Dermtaclo tem o direito ele reque-

rer a pubH~ação. 
O Sn. EusEmo DE ANDHADE - E' isso. O mo-elo ele sanar é esse, não é 

voltar á Commissã'O. 
O SH. MENDONÇA MARTINS - Esse clowmento pócle moclHica.r a. opinião 

elos. membros ela Commissão. 
UM SR. DEPUTADO - O orador não funccionou na qua.liclaue ele mem-

bro da Commi·ssão de J-ustiça? 
O ·Sn. GoNÇALVES MAIA - Não funccionei na qualidade ele membro da 

eomnüssão de Justiça, na·quella occasião. Sou membro actua1mente dessa 
Commissão. 

ü Sn. EusEmo DE ANDRADE - Não ha Commissão de Justiç-a actual nem 
passada; ha uma Commissão permanente da 1Camara, que náo tem solução 
de continuidade. V. Ex. é juris.ta, não tem o direito de ignorar iss-o. 

O Sn. GoNÇALVES MATA - Não temos necessi-dade de entrar nessas di s-
cussões bysantinas, de interpretação regimental, porque ellas certamente 
nos 1evariam por um caminho p•elo qual ohegariamo•s a um ét situação inex-
tricav-el. 

Pergunto eu: porventura, desde que venho allegar um facto novo, um 
documento jurídico imperioso para a minha conscien'ci a ele juiz nesta. 
Casa ... 

ü SR. ALFnEno DE MAYA - V. Ex., como Deputado póde, como os 
demais collegas, estudar o caso no plenario. 

"O Sn. GoNÇALVES MAIA - Então, eu applico o argumento a toda a 
C amara: assim como eu }Heciso, toda a Camara w·ecisa do documento. 

Porventura o sacrificio d!c mai s alguns dias, para quem, como o nobre 
Deputado por Alagôas, protelou esse cas.o ·durante anno e tanto ... 

O Sn. EuSEBIO DE AN'DHADE - Nesta parte V. Ex. é até humoristico. 
O SR. GoNÇALVES MAIA - Não fazemos outra c ousa éiqui ... 
O SR. Eu::::Emo nE ANDHADE - Eu não faço. 
O Sn. Gm~.ÇALVES MAIA - . .. des·de o Sr. Oosrta Rego, até V. Ex. , que, 
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embora um bocadinho mais veH10 elo que o seu collega, ainda ha pouco 
pilheriou com um pedido ele urgencia: 

O Sn. Eusmno DE ANDHADE - Não sei qual o pedido elo urgencia. 
O Sn. GoNÇALVES MAlA - Pergunto eu, Sr. Presidente, si o sacrificio 

ele alguns dias mais não .s·eria preferível á exhibição do es;pectaculo ele 
mais uma irregularlclacle-. Pois então, Sr. ·Presidente, c1ue ma.l haveria em 
que o pr;ojecto fo sse á .commissão? Agora, prevenidos como estão, os 
nobres D·e·putaclos fariam -com que a •Commissão o devolvess.e dentro de 
15 dias. O•U, esgotado este prazo, seria discutido sem parecer, nos t ermo~. 
elo Regimento. ,- ---- ~.,.. f 

O Sn. ·MAURICIO DE LACEHDA - Quem diz que o Sr. Wencesl-áo não ·irá 
regener-ar moralmente o Estado ele ·Alag&as, pro·ponclo para Governador 
o Sr. Raymunclo ele :\iirancla, por exemplo? 

O SR. GoNÇALVES l\fAJA - Não entro nessa indagação. Ali·ás., nesse caso 
ele Alagôas acho um _pretexto magniTico ·para nelle se refundirem todos 
os casos •existentes nos Estados, cl es·cle Floriano Peixoto até h o .i e. E por 
quü não? Pois então a ·situação ele Alagôas é inferior, em normalidade 
constitucimlal, á situação elo todos. os outros 'Estruclos onde se clopuzeram 
G overnwclül'es e as succe·ssõos se f1zeram irregularmente? 

O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Existe apenas uma situação ele facto. 
O Sn. GoN'ÇALVES MAIA - Situação -ele facto existi>a no Espírito Santo, 

havia a mez ; a situação ele Alagôas existe h a um anno e meio. 
O Sn. MAURICIO DE LACERnA - Com ·esse argumento o Sr.. Mare'Cl1a:l 

Hem1es clepoz o Sr. Franco Rabello, no Ceará. 
O SR. JosÉ GoNÇALVES - Depois elo parecer, a bôa fé na legitimi·daclc 

elo Poder Exeoutivo el e . Alagôas clesappare•ceu por completo. 
O Sn. ·CALDAS Fruro - A intervençã.o agora não passa elo um at,aq uc 

ao rrgimen federativo. 
O Sn. MENDONÇA lVIAnTrNs - De uma deposição. 
O Sn. CA LD AS Frr.uo - A intervenção agora é uma provocação. 
O Sn. Lurz DoliUNGUES - Não h a -duvida, o caso promettr. (R-iso.) 
·O SR. PnESJOENTE (fazendo soar os tympanos ) - Attenção. Ha um 

orador na tribuna. Peço aos Sr.s Deputados que não perturbem o omclor. 
O Sn. MAumcro DE LACERDA - A ·C amara não perturba os oradores; os 

omdores é que se perturbam com a .camara. 
O Sn. CosTA REGO - E a Mesa ás vezes se perturba com os Deputados. 
O Sn. GoN<çALVES :\fAlA - Assim, Sr. Presidente, dizia. eu, apenas para 

completar o meu pens,amento, porque não é ainda a hora ela di scussão : 
este caso de Alagôas será uma situação de f'acto, a que se referiu o 
meu nobre amig.o e collega; mas situação de fado, era h a um mez a situa-
ção rlo Estado do Espírito 'Santo. 

O Sn. MAunrcro DE LACEHDA - Como a do Amazonas, conclemna·da por 
accórclam elo Tribunal Federal ; não obstante o . l eacler do Governo se co n-
gratular com o Presidente do facto, ISr. Bace]]ar. 
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O .sn. GoNÇALVES MAIA - Havemos {le diseutir tudo is·so a tempo. 
Era situaoão de facto a do Espírito Santo ha um mez e tanto . 
O Sn. llfAumcro DE LAcEnDA - Como foi a situaoão de P e:rna:mbuco ... 

(Riso .) 
O Sn. GoN·'çALVES MAIA .- Cümo foi a situaoão de Pernambuco . . . 
O Sn. MAumcro DE LACEHDA - ... ·com o Sr. Dantas Barreto .. . 
o Sn. GoNÇALVES MAIA - o o o com o Sr. B•arbosa Lima e até hoj e, a do 

Ceará ... 
O Sn. MAumcro DE LACEHDA - . .. com o Sr. Franco Rahello e eom o 

Sr. Benj amin Barroso. 
O .Sn. GoNÇALVES MAIA - ... como a do Rio de J·aneiro .. . 
O Sn. MAumcro DE LACEHDA - . . . com o Sr. Botelho. 
O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Então o tempo é principio de ·direito? 
O Sn. MENDONÇA iVIAHTINS - Isso mostra que o ser uma s.ituaoão ele 

facto não é argumentação para se clepôr o Go·vernaclor. 
O Sn. EusEmo DE ANDHADE - Nein para s.e manter. 
O SH. GoNÇALVES MAIA - S-erá uma .situaoão de fado, como teem si·do 

tndas essas situéloões anormalíssimas dos Estados, a situaoão, si é anormal, 
do Esta:clo de Ala:gôas. 

O Sn. EusEBro DE ANDHADE - Ainda bem que ha confis,são. (Não 
apoiados .) 

O Sn. EnASMO DE MACEDO - O nobre oraclor disse : si é anormal a situa-
ção de •Alagôas . 

O Sn. ·GONÇALVES MAIA - Assim, :Sr. Presidente, o meu r equerimento 
tem dous fins : o primeiro é consagr·ar a mim me•smo e a todõs os 
Srs. Oeptrbados o direito rle exigir da Mesa que não l'hes wjam sonegados 
do•cumentos que possam influir no seu espírito, c o s·egunrlo é qu·e sobre 
mim em tempo nenhum l'ecaia a r e•sponsabiUclarle ela mashorca que vem 
ahi, oriunda do caso de Alagôas, si houver intervenoão, mashorca que se 
cs.palhará por to·do o paiz, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, porque 
são identicas .as situaoões anormalíssimas, irregulares e inconstitucionaes, 
em que todos elles p·ensam estar trabalhando para o progresso desta terra. 

O meu requerimento é um requerim e•nto que devia ter o apoio elo 
leacler desta ·Gas.a, porque sobr·e s·eus hrE1'1bros é ·que pesará amanhã a 
responsabili·dade d-esta immensa ma.shorca, dessa profunda anarchia que 
se espalhará pelo paiz inteiro. 

Vós outros, ·do Rio Grande do Sul, ele todos os Estados em .qllC por-
ventura s·e deram cleposioões elos. Governadore·s, não pode-reis impedir que 
eu, ou ·qualquer dos Srs. Deputados que concordam commigo neste ponto, 
venha traze-r para aqui uma emenda ao pro.fe-cto, mandando intervir em 
cada um ·desses Estados, e é esta, sobl'etudo, a fundamentaoão politica elo 
meu requerimento. 

Era n mw tinha a dizer. (J\!Jui.to bem; rnuilo bem. O omclor é cum-
p1'i1nentarlo. ) 



-263-

O Sr. Eusebio de Andrade (pew ordem ) ( * ) - Era meu des-ejo ... 
O Sn. GoNÇALVES 'MATA - Sr. Presiclentc, eu deixei a tribuna por ter 

t-e rminado .a hora do exp.Bcliente. 
O Sn. P!lESTnENTE - O Sr. De·putado Eusebio de Andra·cle está fallanclo 

pela ordrm. Acabo de annunciar que está adiada a discussão do reque-
rimento. 

O Sn. GoNÇALVES MATA - Nesse caso, nada t·enho a dizer. 
O Sn. EusEJno DE AN'DHADE - Era meu desejo discutir o requerim ento 

na sessão ·de hoj e; mas depois deliberara desistir ela palavra para que a 
·Gama.ra não dcmora~ s·c a solução desta questão, na qual estamos empe-
nhados ha mczes. 

Chegon o momento em que a Gamara conscientenwnte, como diz o 
nobt·e Depntado, deverá vir em auxilio cless·CS desejos, nossos e dos nossos 
contrarias. · 

Esses dcs.ejos são manife.stados eloquentemente no requerimento do 
meu illustre colle-ga de representação, meu .advers;ari·o o Sr. Costa Rego, 
pedindo a inclu são na ordem do dia do pro,i ecto r elativo ao assumpto.-

•0 Sn. GoN:çALVES MAIA - Não está em discussão. 
O Sn. Eusmno DE ANmlADE - Cl'eio, então, que não me fiz entBnder. 
'Eu dizi a qnc a Camara, est.ando consciente, tendo conhecimento elo 

rcrtLWrinwnto rlo Sr. ·Costa Rego, era nosso d·ewjo que o as·sumpto viesse 
para a orckm elo dia, c tendo consci encia tambem ela aspiração .elo nobre 
Dr'lJ tltaclo, ·cru c, por m a:ior que seja o interess.e )·que trnha no caso elo 
Estado ele Ala!!-·ôas, não o tem maior que o nosso de vêl-o r esolvido ; 
pediria que a Gamara encerrass-e a agHação desse .debate c fizes::e com 
que o proj ccto vi esse para o plenario em ordem elo dia, p.ara que, em 
IS OCCOITo ela arg.umenta:ção · elo nobre Deputado 110r P1ernambuco, 'IJC\lo 
a pulJHr-ação, no Diario elo Conm·esso, dos documentos a qu·e S. Ex. alludiu, 
afim de que o nobre Deputado, como a Camara, tenha perfeito conheci -
mento ·clelles. 

O Sn. Go NÇALVES i':L~rA - V. Ex. então pede a suspensão ela di scussão? 
o Sn. Ev~mmo DE ANDHADE - Não e as.sim. 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Eusehio ele Anclraclc ped-e flUC 
sejam publicados os do-cumentos a que se r e'l'erin o Sr. Gonç,alv·es :.vraia. 

O Sr. Gonçalves Maia (pela m·clem ) ( * ) - Dhse eu que havia um 
documento que nos estava sendo sonegado, embora sem culpa ela Me~a c 
sem culpa ela Commissão. 

Mrts, o illustre RBlator ela Commissão declara que h a não só nssc 
d-ocumento como muitos putros. 

O Sn. EusEBIO DE ANDHADE - Que podem ser publicaclos sem prej uizo 
rla discussão. 

C*) Esse d.!scurso não fo·i r cV'isto pelo orador. 
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O Sn . GoNÇALVES iVIAIA Secundo o pedido elo nobre Deputado por 
i\lagôas, no sentido ele que sejam puh1icados esses documentos., mas qur 
o sejam .ele· mo·clo não traiçoeiro á minha logk a, porque si esses clocLtmen-
tos tivessem sido 1mbli·caclos, eu ter ia . daclo naturalmente uma outra orien-
tação ao meu discurso, si discurso s e~ pócle chamar. 

O Sn. NATALICIO CAMBOJM - Que impmtancia te·em estes documentos? 
O Sn. GoNÇALVES :.VIAJA - V. Ex. é suspeito. 
Assim, Sr. Presi-dente , o qU·C eu desejo é que não seja ainda mais 

pertur·ba.cla a marcha deste proj ecl.o, já tantas vezes verturbacla pela prc-
scripção em que incorreu o mustrc Dcvutaclo vor Ala.gôas, ·O Sr. Eusd)io 
de .Andrade. 

Des·ejo, pois, que sejam todos os documentos publicados, mas que cu 
não sc.;j a prejudicado nem tmhiclo na minha. a.rgumentacão. 

O Sr. Presidente - Vo11 :;uhmetter a votos o requerimento do 
Sr. Eusrbio de Andra;cle, pedindo a publicação dos documentos a quo" se 
referiu. 

O Sn. EusEmo DE ANDHADE - S•L' m prejuízo rla discussão. 
O Sn. PnESIDENTE - Não es.ti't em causa a discussão ou não. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (zJela 01'clem ) (*) - Sr. Presi·clente, 
ouvi com resp·eitosa. attenção as palavras do honrado Depn~ado por Per -
n:unhuco, qu·e a.Urgou mesmo com .a.rgumentos ele quem d·enuncia um 
crime llc sonega.ç~to a auscncia., ou a falta de publicidade de certos e 
determinados documentos ... 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Não apoiado. Não foi pro·priamentc crime; 
não ha crime S1Pm criminosüs ... 

O Sn. M.nJmcro llll LACEHnA - .. . passado.s pela Commissão de Cons.ti-
tui~.ão e Justi ca, ,antes c d:cpois do par·C·cer do Sr. José Gon~,alve s . 

O Sr. José Gonçalves obs·crvou que os .documentos remetüdos pela 
i\iJc·sa não constam todos da puil)licação elo avulso cli.stribu.jdo á Gaman1., 
porque, sendo como era o .seu di reito d:e Relator es·colher entre ellcs os 
rrnc doc•via mandar publicar, guardou muitos em seu bolso ... 

O Sn. J os1í GoNÇALVES - Não apoiado; no archivo da Commissão. 
O Sn. MAumcro DE LACEBDA - A phrase até aqui usada foi que V. Ex. 

tinha guardado e·ss,es dÜ'rmmentos no seu bolso; mas isto não importa: cu 
corrijo a expressão. 

Em summa: h a documentos que a C amara ignora. 
O Sn. GoNÇALVES •:VIAJA - E' esse o facto. 
O Sn. iVIAvmcio DE ·LACEHDA - I-Ia, depois. do parecer elaborado e ck]10is 

ela publicação elos documentos selcccionados pelo honrado Relator e pahli-
cados confonnemente a dGliheração ela Commissão ele Constituicão ·•' Jus-
tica, OlÍtro documento sup m'vinicnte, remetticlo pelo Senado das Alagna3. 

( 'r') Esso cli ~ curs o nã o foi rev'is l:o pelo o rnclor. 
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O Sn. A1ENJJONÇA !VIAH'l'INS - O supposto Senado. 
O Sn. EusEmo DE ANDHADE - Senado cru,e está amparadu vor um ·hn-

beas-corpus do Su·premo Tribunal Federal. 
(lla outros arpa-rtes. ) 
O Sn . .1\IAumcw DE LACEHDA - Sr. Presidcnl;c, sobre os doc-umentos 

supervinientes, o honrado Relator é de opinião que podem e devem ser 
publicad-os para ·esclarecerem a Oamara. 

Entretanto, Sr. Presidente, sobrevem uma questão d·c ordem, qut' peço 
a V. Ex. considerar, . sem a solução da qual r eputo turnultuaria e confusa, 
na sua orientação e no s.cu metlwdo, rt discussão ·que prct·end·em est:.lbnlecer 
11e.sse recinto os honrados De<putados por J.\lagôas. 

Exis.te um requerimento elo Sr. Gonçalves Maia pedindo a volta do 
pa·recer á Commissão ele •Constituição e Justiça, e sobr-e· o qual a Camara 
se não pronunciou e cuja discussã.o ainda não está encerrada. 

Existe um outro requ-erimento elo Sr. Costa Rego, pcclindo a immedial:a 
inclusão elo parecer em ordem do dia.. 

1 
Nenhum dos clous casos sstá deciclirlo pela Camara. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Um não pócle es-tar decidido ,s·em o outro. 
O Sn. MAumcro DE LACEHDA - Está V. Ex. como um contra-r-rgra , a 

querer que eu argumente com as s.uas razões; estou deduzindo legicaÍnentc 
os meus argumentos. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Estou reagindo contm o canto da s:~roi:> 

el e V. Ex .... 
O Sn. i\1AUHICIO DE LAcEnoA - V. Ex. me faz uma injuria, que deixo em 

suas mãos .. 
Não tenho processos, nesta Carnara, cl·e canto ele sere'ia; mmc,, mo 

entreguei a desenfreac1as cabala:s nos correrl.ores e tambem nunca dell as 
fui victima, porque s·empre fui r cspciba:do l)Olos nl'eus collegas. 

O Sn . .CoSTA REGo - A•poiaclo. 
O .Sn. iviAtJ RICio DE LACEHnA - Da. tr ibun a da Camara nunca m -oi ·rlo 

processos suasorios, c tenho sido •até accusaclo por usar ele ataques voho-
mente:S. 

'Ü Sn. Go:N•ÇALVES iliAIA - O maior orador do Imperio, Francisco Ocb-
viano, foi chamado a "s-ereia do IJarlannento ". 

O Sn. ·MAumcw DE LACEHDA - O Sr. Francisco Octavi-ano assim clas~ i
ne.aclo pelo s.eu esty1o c escola littcraria, não póde, sem desdouro, ser com-
parado ao meu sys-t•ema, á minha fórm a, na triJmna parlamentar. D·e 
sorte que a ironia de V. Ex. eu a agradeço. 

O Sn . GoN.ÇALVES lVIAIA - V. Ex. sabe quanto o estimo para não empre-
gar ironias. 

'Ü Sn. MAURICIO DE LAcEnDA - Dizia eu que existindo um re·querimento 
sobre o adiamento da discussií.o do parecer, com a volta elo mesmo á .Com-
missã:o de Justiça, e outro sobre a prompta e immecUata discuss-ão desse 
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pal'Ccer, pola sua inclusão na ordem do dia, quaesquer outros requerimen-
tos interpostos á •excepção do de urgenci a estarão adstrictos, na sorte e 
no se u processo de votat_:ão e discussão, á solução parlamentar a jler dada 
aos dous requerimentos que teem prioTidade ~ .obre elles. Só outra priori-
dade se estabeleceria, si votada a urgencia para r equerim ento interpo:;to 
no curs.o elos clous outros, a Camara interromp.csse a decisão sobre os m es-
mos .pela votação e concessão da urgencia, passando então a prioridade 
regimental a ficar PI'ejucUcacla pela deliberação ela urgcncia tambem regi-
mental, tomada pela Camara .. 

Deste · modo, o r equerimento interposto para a inserção no Dim'io do 
Congresso elo documento refe:r>e·nte ao pare-cer sobre o caso elas Alagôas, 
que o honrado Relator deixou ele incluir na publi-cação, que ;acompanha 
o m esmo parecer, ele outros documento s, só pocl:e'l'á SlCT votado como foi 
formulado pelo nol5re De·putado por Alagôas., em funcção da disc ussão 
estabelecida, isto é, para utilicla·cle c e·sclarecimento ·do debate e uHcrior 
voto da. Ca.ma.ra. no a.ssumpto; sa.l v a., digo sempre, •S r. Pre•sidente, a con-
r.essão da urgencia, que então alterar ia •em virtude dessa. ·concessão todas 
HS modalidades por mim enunciadas e discutidas para o presente processo 
de debate elo assumpto e qu,e tratamos. 

Sr. Pres.idente, a. questão de ordem que eu levanto perante V, Ex., é 
esta que deixei já es·boç.ada.. 

Agora só cruhe em lagar do r c·querimento de urgencia, um outro, de 
adiamento da. discussão ; e é o que venho pedir a V. Ex. que a cliscu.isão 
do requerimento do Sr. Gon_çalves. Maia não prosiga sinão quando, publi-
cados os documentos de a.ocôrrlo com o es·pirito do requerimento elo nobre 
Dcputarlo Sr. Ettsebio de A ndra.cle, a .c amara. puder s·e escla.raecer para 
dizer do assumpto consti tucional dentro do qual tem de d-ar deci são defi-
nitiva. e certam('nte muito grave quanto 'aOS destinos de uma das unidades 
fed·erativas .. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - E' uma. solução. 
O S n. MAunrcro DE LAcEnDA - Requeiro, portanto, a. V. Ex., S r. Pres.i-

rlente, na. fórma. ·do !Regimento, a. suspensão da di scttssão até a pubHcação 
dos referidos ·documeptos. 

' Cr~eio, Sr. Presidente, ter agi.do neste àssumpto, - em que nenhum 
11articlo tomo sinfw a.quelle que me dita a. •consci:encia dever tomar, -
de a.ccôrdo com a. logica., com a verdade e, sohr·etuclo, com a l ei intema 
desta. Casa. (Muito bem; ?ntâlo bern. ) 

O SR. PRESIDENTE - ü adiamento de determinado a.s.sumpto só póde 
ser requerido durante o debate do m esmo. 

Ora, cxgotada como foi a. hora elo .exp>c·diente, a discussão do reque~i
mento está adiada. V. Ex., portanto, deve renovar amanhã a questão de 
ordem que a.gor a levantou. 

O Sn. M:Aunrcro DE •LACEHDA - P erfeitamente, Sr. Pr.esidente. Sei disso. 
l\fas sabia tambcm que V. Ex. já tinha violado o Regimento, deixando que 
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eu fallasse pela ordeÍ11 e por isso tomei a deliberação de for.rnular ô~ reque-
rimento, embora não ignorando estar fóra da ord·em. 

O Sn. PnESIDENTE - Agora é que V. Ex. está infringindo -o Regimento. 
Peço qt~e não pros.iga porqu.e V. Ex. só podia fallar uma vez pe.la ordem 
e não póde, ·portanto, usar da palavra segu·nda vez. 

O Sn. i\1Aumcro DE LACEHUA - V. Ex. me aconselhou a deixar o reque-
rimento sobre a m esa . . . 

O Sn. PRESIJJENTE - RCJ)itü que V. Ex. não pód·e continuar com a 
palavra. 

Va.e·-se votar o r equ erimento do Sr. Deputa:do Rusebio de Andrade. 

O Sr. Mendonça Martins (pela ordem! - Sr. PresiéLente, desejo 
que V. Ex. me informe si, a:pprovado o requ eri mento do meu illustre cal-
lega Sr. Eusebiu ele Andrade, fica prejudicada a discussão do requerimento 
do Sr. Deputado por Pcrnarpbuco . 

O Sn. PHESIOENTE - Não ha. sobre a mesa s.inão o requerimento elo 
, .Sr. Gonçalves Maia, cuja discussão ficou adiada por t er terminado a hora 

uu exp•ediento. 
O Sr. Deputado Euse.bio de Andrade formulou simplesmente um re-

querimento verbal d·e publicação, o qual se vota com qualquer numeTo. 
Os senhores que concedem a puiJHcação pedida pelo Sr. Eusebio de 

Andrad•e, qu.eiram se levantar. (Pausa •. ) Foi concedida. 
O SH. GoNÇALVES MAIA - E o requerimento do Sr. Mauricio de Lacerda'? 
ü .Sn. PnESJDENTE - A Mesa já explicou que o pedido de adiamento 

só pódc 2.er formulado durante a discus•são do assumpto. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO EUSEI3IO DE ANDRADE 

Em o.. Sr. Presidente ela C amara elos .JJ.eputados Fecle·ral - A i\iesa 
elo Senado do Estado ele Ãlagôa.s communica a V. Ex. que, depois ele haver 
verificádo nas suas sessões preparatorias, celebradas cons.ecutivamentc, 
desde 12 elo corrente, na fórma regimental, numero Jiegal ele seus membros 
Jlara abertura elos trabalhos ela za sessão orclinaria da 13" legislatura, 
tomou conhecim ento ela ex·posição escri1)ta do Vice-Govnnaclor elo E,staclo, 
reconhecido, proclamado e empossado pelo mesmo Senado em sessão elo 
anno passado, Dr. Pedro ela. C unha Carneiro ele Albuquerque, eXl)Osição 
que por cópia a este acompanha, deliberando su spender temporariamente 
seus traba·lhos em virtucl·e· ele estar dependente ele solução o peclillo de 
intervenção federal constante ela Mensagem elo Exmo. Sr. Presidente ela 
Republica, cl•e 10 ele junho elo anno proximo findo, em relação á consta-
tada dualidade elos •poderes el ectivos estacluaes por ac to de força, votando 
unanimemente a incliocação que por copia vae annexa ao pne:sente, con-
i unta mente rom o ela resposta deste Senado ao Vice-Gove·rnaclor. 
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Outrosim, communica a V. Ex. o mesmo Senado que, como ramo per-
manente do Poder Legislativo do Estado, e no Intuito de poder exercer as 
funcções privativas que lhe dá a Coristituição do Estado independentemente 
das attr}buições estrictamente legislativas, elegeu, na m esma ses.são de 
hoj•c, em conl'ormi.dacle aos preceitos elo seu Hegi:mento Intemo, a sua 
Mesa e as Commis·sões permanentes, i'icando · aqucHa ass.im constituída: 
Vi•ce-Presiclente, Ismael Elpidio Brandão; '1 o Secretario, Padr e Ple·clro Paci-
fico de Barros Bezen a; 2° Secretar io, João Ferreira Tavar,es Lessa. 

AIJroveitamus o ens·ej o para apre·sentar a V. Ex. os protestos tle :tlta 
e l'espeitosa consideração. 

Paz e :pr osperidade . . - I smare.l l!.'Lpiclio Bmnclão, V·iC! <:-Presiclente. - Pacl1·e 
Pedro PaC'i/'ico ele Ba1'1·os Be.ze1·ra, '1 o S e•cret.ario. - João F e?'?'Óm Tavares 
Lessa., zo Secretario. 

· CERTIDÃO 

E m ob ccl icncia ao que determina a porta ria do senhor Primeiro Sccl'c-
lari o do Senado de:4a Llata a mim distrilmidet pelo senhor diredo r desta 
S•c crctari a., certifico que é elo tcôr seguinte o offici·o dirigido ao Primeüo 
Secretario do Sena do pelo senhor Primeiro T·enente Emílio de Carvalho 
7\Iontenegro, . commandantc ·do dcstacameni:o fre.deral aquartelall.o nesta 
Ca:pital. D-estacamento Federal. Numero oitenta e cinco. Objecto. Respon-
den do _ um officio. Q·uarbel em !\iaceió onze de abril de mH novecentos e 
clczcseis . Ao senhor Cor onel Ismael Elpidio Brandão, Segundo Secretario 
do •S-enado Estadual, o Primeiro Tenente Emílio ele Carvalho <l\lontenegro, 
commandante do destacamento federal. •Senhor Secr etario. Em solução 
ao vos.s·o oJ'í'icio numero cento e sete, de hoje datado, rec~tbido ás vinte 
c uma horas, vos decl aro que a chave do Senado farei entrega ao porteiro, 
amanhã, ás oito horas, visto ter a m esma guarcla·da no quartel d·o desta·· 
ca.mento. Sa tde .e frat ernidade. - Hmilio ele Carvalho Montenegta, Primeiro 
Tenente commandante. E ' o que -consta do referido offioio, a que se refere 
a portari a do senhor Primeiro S· ~ ·creta rio . Sc·cretaria do .Senado do Estado 
de Ala.gôa.s, em Maceió, '15 de abril de 'l t- ,16. - O am anuense, José Pe1'eim 
Lima. Confere com o proprio original, ao qual me reporto. S<eeretaria do 
Senado, .em '1 5 ele a,bril de 19'1 6. - O Director, João Benevenuto elo Es1Ji-
r i lo Santo. 

CERTIDÃO 

Em obcdir ncia ao que determina a portaria do senhor Primeiro Secr<2-
tario do Senado, desta data., quinze do con,cnte, a mim -dis.trihutda p-elo 
senhor di recto r desta Secretari a, ccr.ti.fico que o teôr da petição dos senho-
res Deputados ao .congPe•sso é o seguinte: Illustrissimos c ex·cellentissimos 
senhor Pres.i dente e demais membros do Senado ele Aiagôas. - Os aJ)aixo 
as;ignados, Deputados el eitos e diplomados ao Congr,e·sso Legi·slativo deste 



- 269 ----'" 

Estauo, em virtude dos acontecimentos que agitaram a vida politi-ca de 
Alagoas, a começar de ·outubro de mil nov·ecentos •c quatorze, dando Jogar 
ús compressões exercidas em abril do anuo tmnsacto l)elos actuae.s deten-
tores cios IJOd•cTes elo E~taclo, iml)-B clindo violentamente aos peticional'io.s, 
na qualidade ele re'lnesentantes directos elo povo, ele se utilizarem elo edi-
iicio da Camara dos Deputados Estaduaes l)ara os actos ele reconhednwnto 
d:os. seus l)oderes e comr)osição da referida Carnarct, 1n·o~estaram, naquella 
data, pelos meios j uciiciarios ao seu alcance ·C para melhor resal v a elo s seus 
uireitos, contra as violencias de .que foram alvo, dirigindo, logo depois , 
a esse Senado, um r equ·erimento, acompanhado do l'ci'ericlo protesto Ieito 
pemnte o merHissimo Juiz Federal deste Es.tad:o, pedindo que N1e fo;;s e 
cedida uma ·das dependencias do seu edificio para ahi, r eunidos, continua-
l'd11 a real~zar os actos do referido reconhecimento dos seus poderes, 
obtendo desta l\iesa dm;paci.Jo para arguarclarem opportunidacl·e. Sohre-
vintlo o pecliLlo ele intervenção federal 11ara este Estado ·e tendo os. pod·eres 
volitieus da Hepublica tom<tüo conhecimento ela anomalia estabelecida ela 
ordem constitucional desta unidac1c; ela Federação, ficaram, como conse-
IJLtencia, altiaclu::; e d·E·pcndenelo ele so1ução düfinitiva do caso, os actos l'mac;; 
uc compo::; ição ela Camara elos Deputados Est<tcluaes, bem como inlerrom-
vido u nercicio legal elos. poderes constituídos deste Estado. Approxirnan-
tlo-se, agora, a data constitucional ela mstallaçã:o do m esmo Congresso 
vara os tra:.I.Jalhos ela presente se::;sào oreliuaria e como ·continúa o rerericlo 
cdil'icio na posse violenta elos det entores elo Go.verno, os peti.cionarios voem 
uovamcnte :;.olicitar deste Senado uma uas dependencia.s do seu edi.ficio 
para alü 112alizarem as suas sessõe;; preparatorias e os aetos elo r econhe-
cimento elos seus ·poderes, até que ·o caso volitico deste Estado, j-á es.tudaüo 
pela Commissão ele Constituição c Justiça ua Camara dos Senhores Depu-
taclos .. Fe<Cltcraes, conforme os termos e as. conclLtsões do parecer apre.sen-
tai.l:o pela mesma Commis·são em clezembro elo anno findo, seja constitu-
cionalmente resolvi elo pelo poder ·competente . ApP.c sentamos a voss a ''xcel-
lcncia os 110ssos. l)rotestos ele alta consideração e estima. Paz e prosjw ri-
Llaclc . . ;\iaceió, quatorze ele abril de mil novecentos e clezeseis. - Leonúlas 
Jos~ Ba7'bosa. - GiLberto Ancl·raclc. - Antonio lúmes Leite. - Co•nego 
Maciwclo ele 1vfeUo. - Manoel Te·ix·eim da Cunha. - Manoe-l Beze1'Ta Cm·-
I'C'ia ele Oliveir·a. - Mario Soares Palme·ira. - M.ano.eL ele OLj ve'Ü'a ·Miranda 
CabraL. - Manoel Correia Costa. - Balthazw· Men.elonça. - Jsid1'o Te"ixeú'a 
ele Vasconcellos . - Marcas JSvangelista, 1'otres Barbosa. - José Ulysses 
Luna. - Joaquim Go-mes da Silva Rego. - Theophüo Augttsto ele Amttj o 
Barros . - Ludovicv ela Costa e Silva. - Manoe1 Rodrigues ela B.oc lw . - , 
Antonio Machado D iao . E' o que se contém na alluclicla petição a que s·e refe r e 
a portaria elo s•enhor Primeiro Secretario do Senado . . Secretaria do Senado, 
elo E·stado de Alagôa.s, em Maceió, 15 de a,bril de 1916. - O a:manuense, 
José Pereim de L i·ma. Confere com o proprio original, ao qual me reporto. 
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Secretaria do Senado, em 15 .ele abril ele 19Hí. - O Director, João Beneve-
nuto do Espirito Santo. 

Em Maceió, Es.taclo cl·e Alagôas, quinze ele abril de mil novecentos e 
clezeseis. lllustrissimo ·excellentissimo ·Senhor Pres·iclente e demais membros 
do ·Senado ele Alagôas. - De accôrclo com o que preceitúa a noss·a Consti-
tuição, deveria installar-se hoje, em s.essão orclinaria, o Congresso Legis-
lativo elo Estado. O.s acontecimentos que agitaram Alagôas, de abrii a junho 
1lo armo passado, deram lagar á lamentavel anarchia que traz .alterada a 
nossa vida constitucionl e clepedente a sua normalização de pronuncia-
m ento do ·Congresso da Republica. Esta irregular .situação creou para mim 
a ilnposs.ibiliclade de exercer as i'uncções governamentaes na qualidade 
lle Vice-üovcrnaclor eleito, proc1 amaclo c empossado perante este Senado, 
dada a circumstancia d·c estar a usente do Es.taclo o respectivo Governador 
constitucional. São bem conhecidas as causas ·originarias desta solução de 
continuidade causada na prati·ca elas normas republicanas ele governo, 
neste ultimo período da nossa vida hi storica. O simples i'aoto de se não 
t er reunido, uma só vez, o Congresso Legislativo ele Alagôas, desde mil 
novecentos e tr,2zc até a pre.B'entc, demonstra o estado ·de perturbação da 
ordem politica em que nos. enco ntramos e indica a necessidade ele conti-
nuar es;te Senado a agir patrioticammtc, na esphem elas ·suas attribuições, 
pela restauração da fórma republicana federativa nes•ta unidade nacional. 
Em virtude não ter h avido solução regula r, dentro do Estado, para o caso 
político da actual dualidade d'e go,vernos estadual e municipaes, oriundos, 
aquella, c·omo saheis, de uma duplicata de Senado, s.em base legal, sem 
antecedentes justificavei·s p•2lo simples arbítrio dos seus organizadores, e 
as outras elo domínio da a.cção violenta do.s detentores do Governo, que 
ainda estãü impedindo o cxercicio constitucional uos. l1egitimos represen-
tantes dos podcr·es publicas, foi o mesmo caso, por iniciativa vos•sa, levado 
ao conhecünento do Congresso Nacional, por intermedio do eX{'!eUentissimo 
senhor 1Presiclente da Republica, ·em Mensagem cl12 dez de julho dü anno 
passado, afim de serem votadas as autorizações necessarias ao r estab>eleci-
mcnto dos respectivo.s govemos l egaes. Cumpre-m e l'evar agora ao vosso 
conhecimento que nos ultimas dias da sessâo elo anno pas•saclo, ela Carriara 
llos Senhores Deputados. F1e·deraes, serviu o mesmo . caso ele obj ecto d·e 
estudos na Commis•são de Constituição e Justi9a ela referida Camara, s·enclo 
por ella elaborado, assignaclo e apresentado parecd' fa:vo ravel á interven-
ção f·ecleral neste Estado, conforme vereis do documento annexo . Junta-
mente, em vista do pedido ·ele intervenção dirigido por esse Senado aos pode-
res politicos ·da RepuJ)lica, resultou fi.carem suspensos a execução ,e. os effei-
tos da medida jucliciaria elo habeas-corpus que vos foi concedido, em abril do 
anno findo, pelo Supremo Tribunal F·c·cleral, pa·ra garantia e r ealização dos 
ac.tos preliminares da successão elo .Governo deste Es.tado . A circumstancia re-
levante elo apoio prest ado ao cxrrcicio ·do vosso mandato pelos Poderes Judi-
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ciarlo e Executivo da Republica, na concessão e cumprimento da mencionada 
ordem de habeao-corpus, bem como a manifestação da Commis.são de Consti-
tuição e Jus.t.iça da Camara dos Deputados Federaes, segundo os fundamen-
tos e as conclusões do referido parecer, acompanhado do projecto regulador 
da intervenção para .serem reconstituídos os poderes politicos desta w1idad:e 
federativa, fulminados de inoonstituciona-es e subsistente-s os. po·deres que 
estão na posse vio}enta e indebita do . E.stado, impede-nos, lJremi·dos pela 
força das circumstancia·s, de seguir, antes do -definiüvo pronuncia-mento 
do Congresso, outro alvitre além do de aguardar tal ve1·edictum, fazendo, 
todaviª, sentir, por actos e factos, o nosso prote·sto contra a oontinuação 
da anarchia que entorpece os orgãos constitucionaes do Governo do Esta-do, 
privando-os. do •exercício das funcções que lhes são inherentes. Preva-
leço-me do ensejo para apr.esentar-vos os meus protestos d·e 'alta estima 
e subida consideração. Paz e prosveridade. (Assigna,do) - Doutor Pedro 
da Cunha Carnei1·o de Albttque1·que. Secretaria do S•ena:do do Esta:d'() de 
Alagôas, em .i\'la-ceió, '1'5 de abril de '19'1 6.. - O a:rnanuen.se, José Pe1•eira d!e 
Lima. Confer-e com o pro.prio o-riginal, ao qual me reporto. !Secretaria do 
Senado, em '15 de aJ)ril de 19'16. - O Director, João Benev.emtto do Espirito 
Santo . 

Cópia - Indi·cação. Requeremos que o Senado do Estado de Alagôas, 
no exercício das suas attribuiçõ·e·s constitucionaes e pelo orgão l egitimo 
ue sua Mesa, dirija, em nome da verdade republicana, antes de encerrados 
os trabalhos. das sessões preparatorias, um appello aos poderes políticos da 
Ropublica, no sentido de ·ser apressa:da a solução constitucional do oaso 
que, desde abril do anno passado, traz r adicalmente alterada a fórma 
I'epuhlicana fed•erativa nó Estado, conforme os fundamentos do pedido 
ele intervenção do Governo Federal, na fórma do artigo s.exto, numero:; 
d·ous e tres da Constituição de vinte e quat1·o d•e fev•ereiro de mil oitocento:; 
e no.venta e · dolts, feito por este Senado ao Sr. Presidente da Hepub.lie:1 
com assento em uma d·ecisão de habeas-C01'1JUS do ·Supremo TribunaJl Fe-
deTal e na Constituição do Estado e a-ctualmente oom -parecer fwvoravel da 
Commissão de Constituição e Justiça da Camara d·os Dle·puta:dos Federaes, 
acompanhado do projecto regulador da respectiva medida de intervenção. 
Sala das s•essões do Senado Alagôano, em Maceió, quinZJe de abril ·de mil 
novecentos e dezescis. - Manoel Thomaz da Silva. - P1·.e-sciliano Sm·mento. 
- Pedm Mm·inho F'a~cão. Com a nota - Approvada em sessão de hoje, 
quinze d e abril de mil novecentos e deZJeseis.- l srnael Elpidio Bran-
dão, Vice-Presidente do Senado. Se1Jretaria ·do Senado do Estado rle Aola-
gôas, em !i\'Iaceió, •15 de abril de -1 9H3. - O amanuense, José Pereira de Lima. 
Confere com / O proprio original, ao qua.l me reporto. S·e·cretaria do Sena;do, 
·rm '15 de abril de HJ I6. - O Directo-r, João Benevenuto do Espi1·ito Santo. 
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Cópia - .Secretaria Semudo Esta:do de Alagôas em Maceió, quinze abril 
do mil novecentos e dezeseis. Tel•egramma. 'Presi-dente ·Repuhlic·a. Hio -
.\iesa do Sena,do Alagôa:s communica Vossa Excellencia de]Jois verifica:do 
scs.sões preparatorias p-roce·didas desde doze corrente numero legal aber-
tura traJlalhos sessão ordinaria anno vigente, tomanCLo conhecimento da 
exposição esmi.pta do doutor Pedro da ·Cunha Carneiro de Albu·querque, 
Vice-üovernador reconhecido >E~ empos.sado pelo mesn1o Senado em sessão 
rlo anno passado, deliberou suspender s.eus trabaHlO's em virtude de esta.r 
rlepenr1ente .solução p•e·dido intervenção constante Mensagem Vossa Excel-
lencia Congresso Nacional em relação constatada duali'dade ·podeTes electi-
vos estaduaes por acto força material votando neste s.entido indi-cação 
tCl'mos seguintes será .levada ta;mbem conhecimento Presidentes Camara. 
o ·Senado F•e·deral. "tlrudtcação: - Requeremos que o Senad·o Alagôas no 
exercício .suas attriJmições constitucionaes pelo orgão legitimo ma Mesa 
rl eseja nome ve·rdade re1mblicana, ap•eHo poder·es políticos Repuhli:ca sEm-
tido apressar solução caso que ·desde abril passa;dO traz ra;di-calmente 
alterada fórma republicana federativa •em Alagôas conforme fundamentos 
ptodi·clo intervenção Governo União artigo sexto, numems clous e bres Con-
~1ituição Fecler.a.l feito este mesmo Senad-o Senhor Presidente Republi-ca 
assento decisão habeas-corpus Supremo, Constituição Esta:clo. Como ramo 
permanente Po·cler Legislativo Estado com funcçõ·es privativas indepen-
dentes attrilmições puramente ·legislati'vas, communicamos. tambem Vossa 
Exoellenc1a Senado elegeu hoje fórma seu Regimento Mesa e Commissões 
]lnrmanentcs, ficando aqt[elht composlia dos signatarios. deste. Respeitosas 
::audações .. Assigna:dos: Jsrnael Elp'iclio Brandão, Vi-ce-President-e. - Padre 
l 'e,dro Pacifico de Ba1'ros Bezerra, Primeiro Sec,r.etar io . - .João Fe1Tei1'a 
Tavares Lessa, Segundo Secretario. Secretaria elo Senado do Estado ele 
Ala.gôas, em Maceió, '15 ele abril ele '19'1 6. - O amanucns.e, José P·C1'eim ele 
Lhna. Confere com o proprio origina:l, ao 'qual me reporto. Secmtaria elo 
Senado, em '15 ele abril cl•c 1.9'16 . - O Director, João Bmevenuto do Espi-
rito Santo." 

Cópia - Nota docl&rat,o-ria ela 1prirrneira s·essão preparatoria do Senado 
.\lagôano, em Ma;ceió, aos ·doze ('12) dias do mez ele abril ·do anno· de mil 
novecentos e rl·czeseis (19Hi). ·Presidencia ao Excellentiss1mo Senhor Segundo 
Secretario, .coronel Ismael Elpiclio Brandão. A's doze horas elo clia, na sala 
elas sessões, no .eclifici-o onde funcciona o Senruclo Alagôano, assumiu a 
presi clencia o Senador Isamel Elpiclio Brandão, na qualidade ele S.e·gunclo 
Secretario, e convidou 'O Senador P.res·ciliano Tavares ele Münclonça Sar-
mento 11ara oceupar a cadeira de Primei-ro Se•cretari·o e o Senador IFe•clro 
Marinho Falcão para occupél!r a ca·deira de Segundo Secretario, o ·que 
f' oi feito. Gonstituicla assim a Mesa c verifi·cando-se não haver nume-ro legal 
para realizar-se a primeira sessão preparatoria ela segunda s·essão ardi-
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narla da decima teroelra legisl atura do Congresso Estadual, levantou a 
sessão, •convocando outra para o dia seguinte á hora regimental. Do que 
para constar mandou lavrar a presm1te nota declaratori a que eu, José Per·eira 
de 'Lima, amanuense da S·ecretaria do :Senado, a ·es.crevi. - Padre Pedro 
Pacifico de Barros Beze1'ra, Presidente interino. - Ismael Elpidio Brandão, 
Primeiro Secretario interino. - João Fe1T.e'im Tavares Lessa, Segtmdo Se-
cretario interino. 'Com a nota - Approvada em sessão de hoje, quatorze doe 
a-b ril de mil nov•e.centos ,e dezes·eis. - Padre Ped1·o Pacifico de Barros 
Bezen ·a, Presidente interino. Secretaria do Senado do Estado de Alagôas, 
em Maceió, '15 de abril de '19'16. - ü amannense, José Pereira de Lima. 
Confere com o original, ao qual me r eporto. Seoretaria do Senado, em '1'5 
ele abril de 19 '1·6. - O Director, João Benevenuto do Espi1·ito Santo . 

Cópia - Nota d eclaratoria da segunda sessão preparatoria do Senado 
Alagôano, em Maceió, aos treze ('1·3) dias do mez de ahrÜ do anno de 
mil nov•ecentos ·e dezeseis ('119'16;). Presidencia do Excellentiss.imo Senhor 
Segundo Secretario, Coronel Ismael Elpi'dio Brandão. A 's doze horas ·do 
di.a, na sala das sessõ.es, no edificio. onde funcciona o Senado Alagôano, 
assumiu a presiclencia o Senador Coronel Ismiliel Elpidi·o Brandão e, a ' 
convHe deste, occuparam as cadeiras de P·rimeiro Secretario, o Senador 
Presciliano Tavares ele ·Mendonca Sarmento e a de !S·egundo Secretario, 
o Senador Pedro Marinho Falcão. O senhor Segm1clo Secretario procedeu 
á chamada a que responcle•ram os s•enhores Scna:dores Ismael E·lpidio 
Brandão, Presidente interino, Prescilian:o Tavares. de Mendonca Sarmento, 
Primeiro .Secretario interino, Pedro Marinho Fa:lcão, Segundo S.ecretario 
interino, João Ferreira Tavares Les.sa e Jacintho tl\'Ie.d.eü·os, faltando os 
demais senhores Senadores, e v•erifi.cando o senhor Presidente não ter 
numero legal, levantou a sessão, conva:cando outra para o dia seguinte, 
Do que .para ·Constar mandou lavrar a presente nota cleclaratoria que eu, 
J os.é p,e-reira de Lima, amanuense ela Secretaria do Senado, a escrevi. -
Padre Ped1'o Pacif'ico de Barros Bez,e1'1'a, Presi-dente interino. - Ismael 
EljJiclio Brandão, Primeiro Seoretario interino. - João F:e1~reiJra Tavares 
Lessa, Segundo Secretario interino. Com a nota - A•pprovacla em se•ssão 
ele ·hoje quatorze ele abril de mil novecento·s e dezes<E~is . - Padre Pedro 
Pacifico de Barros Bezerra, Presidente interino. Secretaria ·do Senado do 
Estado ele Alagôas, em Maceió, 15 de abril de 1916. - O a:manuense, José 
Pereira de Lima. Conf.ere com o proprio original, ao qaal me reporto. 
Secretaria do Senado, em 15 d·e ahril de 1916. - O Dir.ector, J()ão Bene-
venuto do Espirito Santo . 

Acta da terceira sessão pN~paratoria do Senado Magôano, em Maceió, 
aos quartoze (14) dias elo mez de abril elo anno de mil novecentos e 
dezeseis (·1916). Presidencia do e10cellentissimo senhor Primeiro •Secretario 

~. 
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Senador Padre Pedro Pacifico de Barros Bezerra. A's doze horas do dia 
na sala das sessões no edWcio onde funociona. o Senado Alagôano, ass u-
mindo a lHesidencia o Primeiro Secretario Senador Padre Pedro Pacifico 
de Banos Bezerra, a cadeira do Primeiro Saretario o Segundo, Coronel 
Ismael Elpiclio Brandão e a deste o Sena,dor Coronel João Ferr·eira Tavares 
Les·sa, a convite do Presidente, o Segw1d:o Secretario proced·cu á chamada, 
á qual r esponderam os senhores Senadores Padre P·edro Pacifico de Barros 
Beíjerra, P resident•c interino; Ismael Elpidio Brandão, P rimeil'o Secretario 
intBrino; João Ferreira Ta vares Less.a, Segundo Secretario interino; P res-
oiliano Tavares de Mendonça Sarmento, Pedro Marinho Faloeão, J-osé Malta 
de Sá, Ja.cintho Medeiros, Manoel Thomaz da SH v a e Antonio Florentino 
de Cerqueira Cavalcante, faltando oom cau sa justificada os senhor-es Sena-
dores UJyss.e·s de Araujo Lima e Luiz José da 'Silva Mello; e sem cam.a 
justif1ca:da, os senhores Senadores doutor Orla.ndo SucLrpira e Serapião 
Hodrlg·u·es de A-lbuquerque. Havendo numero legal, o .senhor Presidente 
declarou a.herta a sessão. Lidas pelo Segundo Se·crctario as notas dcclara-
torias das duas sessões p•r eparatorias dos dias doze e tr eze (12. c 13) elo 
conente e submett1das a approvação foram sem contestação alguma appro-
vadas. Exp-ediente: O s.enhor Primeiro Secretario l eu cinco (5) oJficioB, 
um assignado pela maioria de Deputados eleitos e dip·lomados, solicitando 
permissão l)ara funccionarem em uméli das sa:las do edificio onde .funccioua 
esta corporação, em vista de não podepem se rew1ir no edifício proprio 
por coacção contra os mesmos exercida pelos detcntor·e·s do Go·verno; tres, 
dos. Primeiros Secretaüos das Camaras dos Deputados do Estado d·e Per-
nambuco, datado de dezeseis ·de março proximo findo, sob numero trinta e 

· dous; do Estado do :vraranhão, ·datado de cinco de f evereiro deste anno ; do 
Estado de S. P aulo, datado ·de quatro do corrente sob nume·ro sessenta e nove, 
todos communicando a eleição das !Mesas claq uellas Casas do ·Congresso, e um 
do Primeiro Secretario do Estado de Pernam1Juco (digo) ·do .Primeiro Scrre-
otario do Senado do tE stado de .P.ernambucu, .datado Ide .trinta ic 
um de março ·proximo findo, no mesmo sentido, estes com as notas -
Hesponcla-se ·C archive-se em quatorze de abril de mil novecentos e deze-
sei:s. - Padre Pedm Pacif'i-co de Ba1Tos Bezerm, Presidente interino. Veri-
ficado o compare·cimento de Senadores em numero legal, e iss-o declarado 
p1eio Presidente, pediu a palavra o S·enador João Ferreira Tavar·e·s Les.sa, 
que fazendo o elogio das personalidades elo venerando Senador José Miguel 
de Vasconcelolos e do eminente chef·e re.pubHcano Senador Federal General 
Glycerio, referindo-se longamente aos serviços opor ambos pr.estados ús 
instituições. vig.e:ntBs, cada. qual na sua espher a de acção, Pequer.eu a insc·r-
ção de um voto ·de profundo pezar pelo fa1lecimento dos mesmos, o que 
foi unanimemente approvado. O senhor .Presidente declarou que no mesmo 
dia da noticia ela morte do Senador José Miguel, telegraphou em nome da 
l\'I.esa do Senado á familia do ntincto companheiro e que em cons•equencia 
do voto do Senado passava a telegra.phar ao senhor Consell1eiro Rodrigues 
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Alves, Ja~endo-lhc a devida communicação, Em seguida o Preshl·ente, to-
m ando conhecimento do officio dos s.enhor-rs Deputad·os eleitos e diplo-
mados qu-t' não puderam ultimar o processo ãe verificação d·e seus poderes 
no anno proximo passado, submetteu o assumpto delle a a:preciaç~.o da 
Casa. Discntido o caso pelos Senadores Ism ael Brandão, Manoel Thomaz e 
Ja:cintho Medeiros, foi r esolvido por unanimiaade de votos que, em vis:ta de 
perdurarem o:;; mesmos motivos da subversão ela ordem -constitucional do 
Estado e perturbação completa do ·exerci cio dos respectivos poderes lJoliticos 
rlectivos, motivando o p-edido de intervenção federal acolhido na fórma da 
r.onstituição Fede-ral pela 'Mensagem do Sr. Presidente da Repuhlica de 
clez (In) rle junho do anno }Jroximo passado e actualmente já em projecto 
rlc lei approvado pela Commissão de Constituicão e Justiça da :Gamara dos 
lkputados Fe·deraes, proj ecto que julga insubsistente e nu.Ua a situaç,ão 
em que se encontram os orgãos dos poder-es poliHcos estaduaes, se man-
rivesse tambem o despacho exarado por este Senado, em sess.ão do anno 
nasswdo, relativamente a pedido identico que lhe foi dirigido pelos aHu-
rlidos Deputados eleitos c diplomados, porque, estando o cas·o constituciona·l 
affccto e dependente da solução do Congresso Nacional, aguardassem oppor-
rnnirlade . 

Nito havendo mais nada a tratar, o Sr. Pr-esidente le•vantou a sessão, 
m andando que o Sr. Primei·ro S·ecretario fiz esse a communicação de que 
trata o artip;o sexto (6•) do Regimento Inte·rno ao Sr. Vi·ce-Governador do 
Estarlo pr-oclamado .e empossado por este .Senado, Sr. Dr. Pedro da Cunha 
r.arnei·ro ele Albuquerque, mar·cando-se outra para amanhã quin~e· (t5) 
rlo concnte ; elo que para -constar mandou lavrar a pre-sente acta que eu, 
.Tosé P.er.e-ira rle Lima, amanuense da Secr-etaria do Senado, escrevi. -
Pa1dre Pedro Pacifico ele Barros Bezerm, Pres.ictente interino. - Ismael 
FJlFidio Brandão, Primeiro 'Secretario int-erino. - João Ferreim Tavar-es 
/, essa,. Sogunclo Secretario interino. 

•r.om o nota - App•l'O'vada -em sessão de hojoe quinze ('15) d,e abril d·e 
111il novecentos e dezoseis (·1916). - Padre p.edro Pacifico de Barro-s Be-
~P. 'ITa, Presidente interino. S•P·creta.ria elo Senado do E$taclo de Alagôas, em 
:IIaceió, 15 rle a.bril de 1916. - O a:manuense, José Pereim de Lima. Con-
fer-e c,om o · proprio origina.], ao qual me reporto. Secr·etaria do Senado, 
em 15 de a:bril de '[9·1·6. - O Director, João Benevenulo do Espírito Santo. 

Cópia - Acta ela sess-ão elo Senado do Estado d·e Aiagôas, em ~aceió, 
aos quinze 1:15) di as do mcz de abril do anno de mil novecentos e • de~e·s eis 

(1916) . Pres'idencia dos ·excellcntissimos senhores Senadores Padre Pedro 
Pacifi-co de Banas Be;-,ena e Ismael Elpidio Brandão. A's. doze horas do 
uia, na sala das sessõ.es, no eclificio onde funcciona o Senado Alagôano, 
assumindo a presidencia o Primeiro Secretaro ,Padr-e P·edro Pacific,o de 
Barros Bezerra; a cadeira elo Primeiro Secretario, o Segundo, Ismael Elpi-
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dio Brandão •e a deste, o Senador João Ferreira Tavares Lessa, a convi·te 
do Presidente, o Segundo Secretario procedeu á chamada, á qual resJlon-
deram os S•enhores :Senadores Padre Pedro p 'acifico de B8!rros B·ezerra, 
Presidente interino; -Ismael Elpidio Brandão, Primeiro Secretario infe-
rino; João Fer·reira Tavares 'L essa, Segundo Secretario interino; lPr·e•s-
ciliano Tavares ae Mendonça Sarmento, P·edro Marinho Fa:lcão, José Malta 
de Sá, Jacintho M.edeiros, Manoel Thomaz da Silva e Antonio F'lorentino 
de Cerqu·eira Cavalcante, faltando com causa justificada os senho·res Scna-
dor·es Ulysses Vieira ·de Araujo Lim a e Luiz Jo-sé da ·snva: Melilo ·C 

sem ·Causa justificaâa os senhores Senadores doutor Orlando Sucupira e 
Serapião Rodrigues de A'lbuquerque. Havendo numero J,egal o senhor 
Pr·e·si•dente declarou abert a a sess.ão. Lida pelo s•egunclo Secretario a acta 
da terceira sessão pr.eparat oria ele ho.ntem, quato-rze elo conente, e suh-
mettida a approvac;ão, foi sem contestac;ão alguma approiVacla.. Expcdi·ente: 
O s·enhor Prime1ro Secretario leu um o.fficio , ele hoj e dataiio, elo exceHen-
tissimo senh or doutor Ped·ro ela Cunha Carneiro de Albuquerque, Vice-
Governador eleito, reconhecido e ·empossado poT este SQnado, .iuntando o 
pare.cer qne á Commisão de Cons.tituic;ão -e Justic;a da Camara dos Senhores 
Deputados F•e•cleraes a•presentou .éffi data ele vinte de cle:>Jemhro elo anno 
proximo findo , concluindo por um pro.j ecto de l ei autori:>Jando o Gov·erno 
Federal a intervir neste Estado para manter a ordem constitucional, com 
a r econsti.tuic;ão dos respe•ctivos poderes estaduaes e municipaes. Neste 
offi.cio o ex·cellenti ss.imo senhor doutor Vice-Governador, •cle·pois de se 
referir aos precedentes ela cruestão política que traz completamente anorma-
lizada a viela -constitucional de Alagôas, acha que, permanecendo os mo-
tivos de forc;a que ha um anno impe·clem aos repr es·entantes do.s pode-res 
l egalmente constituMos elo Estado ele exercer os s.eus r-e·s·pectivos cargos, 
o 'Senado, hem ·como os representantes Iegaes dos alludidos poder es, elev-em 
aguardar a soluc;ão elo caso pelo .cong•resso Nacional, fazendo s.entir por 
actos e factos o seu protesto contra a ·continuac;ão da anar(}hia estabel eci ela 
na vida política d-e Alagôas. Em ·seguida á leitura deste officio o senhor 
Senador Pedro Marinho Fa.lcão pediu a palavra e, declarando que achava 
opportunas, justas e s.ensatas as considerações contidas no officio 'elo senhor 
Vi0~Govern a.dor, f1mdam entou -e mandou á Mesa o s.eguinte requerimento: 
Primeiro - Para que o .Senado suspendesse ·as suas sessões até que foss.c 
res·o~vido pelo Congresso Nacional o caso ela interV'enc;ão f. e•cleral em Ala-
gôas., de accôrdo com a Mensagem que ·o senho-r Presidente da Repuhhca 
diri giu ao >Congre·sso •em data de dez d·e abril do anno findo e -com o pare-
cer que a •Commissão ·ele •Const1tuic;ão e .Tustic;a da Gamara d-os Senhores 
Deputados apre·sentou sobre o m·esmo; Segundo - Para que o Senado. 
d·e a·ccôrdo com o artigo sexto (6°) parag·rap•ho (§ ) unico, elo seu Regi -
mento, s·e constituis.se, antes de- encerrados os seus trahaihos. Posto em 
rli scus:são este requerimento elo s·enhor Senador Pedro lVIarinho e , não 
havendo quem p·eclisse a palavra, f oi a mesma encerrada e o requ-rrimento 
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approvado por unanimidade do votos. Em seguida pediu a palavra pela 
ordem o s·enhor Senador :Manoel Thomaz ela Silva, que fundamentou c 
apre·sentou uma ü1clicação rNruerenclo que o Senado, pelo orgão l•egitimo 
de sua Mesa, clirigis.se um appello aos pocteres politicos ela H•c•publica, 
no sentido ele se-r apressada a soluÇão constit ucional elo caso que traz radi-
calmente alterada a fôrma re1mhlicana no Estado. P-osta immecliatamente 
em discussão, na fôrma elo -Regim ento, por encerrar materia conh ecida, 
foi depoi s post::t em votação, s.enclo approvacla por unanimeclacl•e de votos. 
O senhor Presidente declara crue, conf.orme a approvação elos requerimen-
tos dos senhores. :senadores Pedro ·Marinho Falcão e Manoel Thomaz ela 
Silva, o Senado vae se comtituir el egendo a sua iVIesa e as Commissões 
permanentes e depoi s a 'Mesa elo Senado ·dirigirá um appeUo aos poderes 
políticos ela Republica na fôrma reque·ricla. Depositadas na urna nove (.g ) 
eeclulas para Vioe-Presiclenbe e a:puraclas., deram ·o seg·uinte resultado: 
Ismael Elpiclio Brandão, oito (8) ·votos; Padre Pedro Pacifico ele 'Barros 
Bezerra, um (J ) voto. O senhor Presidente declarou eleito Vice-Presidente 
elo Senado o Senador Ismael 'E:J.piclio Brandão e convidou-o a assumir a 
cadeira da pi,esiclencia, o que :foi :Deito. Depositadas nove (9) ceclu1as parfL 
Primeiro Sl}Cretario e apuradfts deram ·O r esultado s.cguinte: Padre Pedro 
Pacifi!co ele Barros Bezerra, set e (7) votos; Luiz J os·é ela Silva MeHo, um (1) 
voto; Ulyss.es Vieira ele Araujo Luna, um ('1) voto. O senhor Presidente 
rleola·rou eleito Primeiro Se·cretario o Senacl·or Padre Pedro Pacifico elo 
Barros Bezerra, assumindo este a ·sua cadeira. Depositadas na urna novo 
(9 ) ceclulas para Segundo !Secretario o .apuradas deram os to r esultado: 
J oãB Fer-reira Tavares L essa, sois (6) votos; Pedro Marinho Falcão, ·dons 
(2, votos; Antonio Florentino ele Cerqueira · Cava,lcanti , um (1) voto . O se-
nhor Pr-esi dente declarou eleito Segundo Secr·etario o Senador João Fer-
rei m Tavares Lessa, quo tamb'em as·sumiu a sua carlei·ra. Prooe clicla elo 
m esmo moela a eleição elas ü ommissões permanentes., depositadas nfL urna 
nove (9) ceclulas para membros ela Primeira Oommissão c apurada:; deram 
o seguinte resultado : Presciliano Tavares de Mendonça S;u ·mento, oito (&) 
v o/os; •i\'Ianoel Thomaz ela 'Si1va, sete (7) votos ; J acintho :VIcclci ros, se t:e (7) 
votos; 'José MaHa ele S·á, clous (2) votos; Pedro :li·al'inho Fa:leão, clous (2 ) 
votos; Antonio ·Florentino ele Cerqueira Cavalcante, um ('1) voto. O senhor 
Presidente decla ro u eJe'itos membro.s ela P.rimeira Commissão os senhores 
Sen adores Presciliano Tavares ele Mendonça Sarmento, Manoel Thomaz ela 
Silva e Jacintho Medeiros. Depositadas na urna nove (g ) coclnlas para 
membros el a Segunda Commissão ·e apuradas deram. este resultado: José 
Malta de Sá, oito (8) v•otos; Pedro Marinho Falcão, oito (8 ) votos; Antonio 
Fl orentino rle Cerqueira !Cavalcante, selo (7) votos : Ulyss•es Vieira rle 
Araujo Luna, dons (2:) valos; Luiz José ela Silva 1\iello, rlous (2) votos. O s.e-
nhor Presidente declarou eleitos membros da :Segunda Gomrnissão os senho- . 
res Senadores José Malta de .Sá, PeclTo Marinho- Falcão e Antonio F·lorentino 
ele •CeNJneira C:walcante. O Senhor Presidente cle.cia.ra que estando o Senado , 
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constituirl<o, vae encerrar as suas .sessões, dirigindo os membros da Mesa 
um ap'])ello aos pod·er-e·s políticos da Republica no sentido tie ser apurada 
a solucão constitucional do caso que traz radicalmente ·alterada a fórma 
r epublicana no Estado, conforme requereram -os s•enhores Senador-e•s Pedro 
Marinho FaJcão e Manoel Thomaz da Silva. Pediu a palavra o senhor 
Senador Padr e -Pedro Pacifico de Barros Bezerra e r-e quereu que se con-
sLLltasse a Casa si era de parecer que fos se approvada a acta da sessão 
de horr·e nesta mesma s-e-ssãü. Posto em discussão o r equerimento do senhor 
Senador Pa·dre Pedro Pacifico e não havendo quem pedisse a pa;l.avra, o 
senhor Presidente enoerrou a di scussão e submetteu á approvacão; sendo 
unanimemente approvado, mandou que se l avrass-e a acta e suspendeu a 
sessão por uma hora. A's quinze horas, r eàberta a sessão, o senhor Presi-
dente, ve-rificando a :ines.ença dos mesmos nove senhores Senrudores, foi lida 
e sem debate approvada a presente acta, declarando o senhor Presidente em 
seguida suspensos os trabalhos do Senado até que seja r esolvido o caso 
de .intervencão fed•r ral neste •Estado, prlo Congresso Nacional. Do que 
para constar eu, J.osé P-ereira de Lima, amanuense da 1Secretaria do Senado,. 
a -es.crevi. - Ismael Elpiclio B1'aaulão, Pr-esidente. - Pad1'e Pecl1'o Pacifico 
de Ban·os Bezen·a, Primeiro Secretario. - João Fe1'reim Tava1'es Lessa, 
Segundo S•ecretario. Com a nota - Appmvada ·em s-essão de hoj e, quinze 
('15) ·de abril ele mil novecentos e dezeseis (HH6).- Ismael Elpidio Brandão, 
Presi-dente. Secretaria do Senado do Estado <ie Aiagô.as, em Maceió, '1 5 de 
abril ele 19Hi .-- O amanuense, José Per·eira cte Lima. Conf·ere com o pro-
prio original, ao qual me reporto. Secr etaria do Senado, em 15 ele abril 
de 1·916. - O Director, .João Benevenut•o do Espírito Santo. 

SESSÃ O DE 23 DE SETEMBRO 

O Sr. Presidente - Continuacão ela discussão do . seguin te reque-
rimento offerecido na s-e-ssã:o de 18 ·do corrente pelo Sr. Gonçalves: Maia 
e outros: 

"Requeremos qu·e o proj ecto n. 202, de 19'1 5, que autoriza o Governo 
F•ederal a intN·vir no Estado d·e Alagôas, vá á actual Gommissão ele 'Consti-
tuicão e J ustica." 

T-em a palavra o Sr. Eusebi o· de Andrade. 

O Sr. Eusebio de Andrade - Sr. Presidente, desisto da 11al<LY!'a. 

O Sr. Presidente - Contin úa. a discuss~o do requN'iJn cnto rlo 
Sr. Gonçalves Maia.. 
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o Sr. Mendonça Martins (" ) - ,sr. Presid:e·nte, esvirito conciliador 
c pacifioo, entro bastante recei-oso. no debate deste requerimento, pela agi-
tação coin que já hont·em eHe explodiu, dentro do recinto desta Camara. 

V. Ex. -e todos . .os · eo1~egas, por certo, não me negarão justica, ante·s 
rüconheCJerão a .attitude discreta que tenho mantido, sempre que se pro-
cura agitar ess.e tão mal comprehendido caso d·e A.1lagôas. Todavia, neste 
momento, apezar dos meus melhores desejos d·e não avivar um debate 
rrue já hontem se manifestou tão aca-lorado, sinto-me constrangid-o a vir 
á tribuna, concordando inteiramente com as. consider.acõ-es aqui adduzidas, 
hontem, pelo meu illustre e dilecto amigo, Sr. Gonçalves Maia. 

S. Ex. fundamentou cabalmente o s·eu requerimento, quando aUegou 
a ignorancia, em que se achava a Camara, de documentos que poderiam 
esclarecer o debat-e, desd-e o s·eu inicio, na Commissão de Constituicão c 
Justiça. Realmente, !Sr. Presidente, não me parece que haja inconveniente 
algum em que o parecer lavrado pdo meu honrado · coJl.e·g·a Sr. José Gon-
çalves regresse ao seio ela Commissão de 'Justiça, afim de que esta, mais-
uma v·ez, á luz de novos documentos e sob razões a que s·e não poderá 
furtar, se pronuncie sobre a situacão politica do Estado de Alagôas. 

A's ponderações, hontem feitas, accres·cem duas., 'Sr. Presidente, rpw, 
JHI.rece, serão l evadas em conta pela Commissão. Posteriormente ao pareorr 
lavrado peJa Oommissão d·e Justiça, foi a'J)re-sentada ·e publicada no Dim'io 
do Cong1'esso uma longa séri-e de documentos. -e pro•vas, trazidas umas pelo 
meu illustre fl.migo e companheiro de· bancada Sr. Alfredo de \VIaya, e 
Outras pelo orador. que sinceramente agradece a immerecida attenção que 
lhe está sendo dispensada pelos honrados collegas. (Não apoiados. ) 

Refiro -me, Sr. Presid-ente, a ilocumentos que foram publicados. no 
J}im·io do Cong1'esso, si me não f·alha a memoria, a 7 e 8 de janeiro do 
corrente anno - dücumentos que surgiram muito depois de lavrado o 
parecer da Commissão de ;Justiça. Estm• convencido de que a leitura pon-
rh'rada ·e de·sapaixonada que, com ~erteza, delles fez o illustre Relator, 
não poderá deixar de influir na decisão com crue a Commis.são de Justiça 
'c apresentará ao plenario rdaüvamente .ao caso d·e Alagôas. 

Além disso, o m eu i'llustre adversario e presado collega de bancada. 
Sr. Eus·ebio de Andrade, ·em -aparte hontem dado ao discurso do Sr. Gon-
~a.1ve s Maia, i!eclarou que os documentos a que s.e referia o orador que 
então occupava, a tribuna, S·eTviam sómente para comprovar a continuação 
üa clualidadfl ile poderes do Estado de Alagôas. 

Bem vê V. Ex., ·Presidente, tratar-se de documentós importantíssi-
mos.. Uns, na opinião do Sr. Eu·sebio de Andrade, compmvam a exis-
tencia da rlualirlade de poderes naquelle Estado; outros, ·os qne foram 
aprRsentaclos por mim ha tempos, provam exuberantemente o contrario 
isto é, que em Alagôas só existe um Governo constituido. Desses clocumen~ 

( •) Esse discurso não foQ revoisto pelo orador. · 
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tos, por hav·eTem chegaclo tarde, a ·Commissão de Justiça não teve a 
op·portunida:d·e de tomar conhecimento. 

Não pü·d·emos de antemão assegurar que, uma vez realizada a leitura 
delles, não s·eja outro o juizo do proprio illus.tre Relator. 

Não ha tambem norvidad·e no regresso dess·e parecer á Commissão de 
Constituição -c Justiça, porque são os proprios prece·dentes desta .casa que 
autorizam o pedido feito pelo .Sr. Gonçalves Maia. 

No rvae longe o dia em que o leader da maioria da Camara, em r c·que-
rimento, pedia que retornasse á Commissão de Justiça o parecer dado 
ao parecer vindo do Sena:do sohrc -o ultimo caso do Es.tado do Rio . 

.O Sn. EusEBro DE AJ\TJJRADE ·- Aliás, esses casos, regimentalmente, não 
teem paridade. 

O Sn. :MENDONÇA MARTINS - Regimentalmente, teem paridade. 
O SR. EusEmo DE ANDRADE - Não teem. 
O SR . ·MENDONÇA MARTINS - Provarei a V. Ex. 
Tratava-s·e de um parecer q11e dormira por algum tempo no arc.bivo 

da .camar.a e S. ,Ex. o leader da maioria, antes que ellr viesse novamente 
a plenario provocar o debate provav·el, reauereu rme voltass·e á Commiss.ão 
rle Constituici'í.o e Justiça e, cruanilo a r.ommissão o devolveu ao nosso 
julgamento, foi, com parecer completamente cont.rar.io, mandando archivar 
o p edido ele intervencão, por inexistentes as causas que o haviam moti-
vado, uma vez que já se havia s.olucionaclo o caso do Estado do 1Rio, pelo 
facto co.nsumma:clo. 

Ora, Sr. Presidente, si hontem a jurisprudencia da tCamam decidia 
assim, por que abrir uma excepç.ão injusta para o caso de A-lagôa.s, por 
sua natureza muito mais gra.ve? 

Qual o inconveniente que um proj ecto crne, h a. mais ele um anno 
não f.oi trazido ao nosso julgamento, regTcsse por mais ·1.5 dia.s, si tanto, 
ao seio da Commissão de Constit.uiçãp ·e Justiça, para que esta verifique 
ci ainda é justificada a conclusão interventora com que o illustre Relator 
terminou o parecer lavrado sobre os pa'!.'Jeis de Alagôas? 1 

Não ve.io por qu,e a insislencia dos meus illustres coHegas ele bancarla, 
agora tão rigorosos no r espeito aos JHincipios federativos e revubliocanos, 
grave e profundamente compr-omctticlos, como dizem, por •e.ssa pilheria, 
crue é a allegada duplicicla-de de Governo no Estado ele Alagôas ! 

Sr. Presidente, seria muito curioso relembrar o que .i'á existe e o que 
por ahi rvae atravez os Annaes do Parlamento naciona.l a r·espeito da come-
clia política que de vez em quando surge a pel'turba.r a marcha natural c 
socega:da de trabal-hos de muito maior importancia:, com a denominação 
pomposa ele duplicata de governos! 

As duplicatas teem existiclo em grande numero, sempre sem solução 
dentro do Parlamento: o que não impedia nem impeclirá qtw a Re1Jublica 
Fc·ilerativa permaneça e continue n ser forte e conso.Jid::rda e·ntre nós. 
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Nem por isso esses Estados se separaram, se desaggregaram ela Federa-
ção; nem por isso esses Estados clesa.ppareccram envoltos em um turbilhão 
ele desordem e ele .anarchia. 

Sr. Presidente, não vae long·e o dia em que a •Camara foi sm~pre·hen
cli cla com o J}ecliclo de nomeação {lc interventor para o Estado de Matto 
Grosso. 

Tratava-s.e então elos acontecimentos lutuosos c graves que ·tiveram 
seu inicio criminoso na bahia ele Garcez e seu termino tristíssimo nas 
proxi midades de Ghacepo. 

Era um movimento r evolucionaria do qua:l tombara victima o proprio 
G·overnaclor do Estado; tratava-·se ele facto muibssimo mais grave que esse 
que s.e all eg:a em A.lagôas. 

E qual a decisão ela •Camara no caso cl·e Matto Grosso.? 
Eu darei aqui a palavra ao illustre leade1· da grande bancada de Sã-o 

Paulo quando dizia, em discurso pronunciado neste recinto, qlle indagara . 
prescrutara, d·escera até os Annaes desta Casa e d-o Senado, em busca do 
precenclcntos, fôra á propria Constituição Federal, o nada encontrara qu o 
autorizasse na hypothcse, a creação ela figura do "interventor-g-overnador". 

E a Camara negou a intervenção. 
Si eHa, h ontem, assim se manifestava, por que crear embaraços, im-

p·ccli r que a Commissão de Justica novamente se manifeste sob re um caso 
que poderá ter exis.tido, mas que desappareceu com ·O tempo? 

Por que, Sr. Presidente, a soffregui'clão, a ancia incontida, o incontido 
a.nr~eio elos intervencionista·s? 

Trata-se de assumpto grav·e que sómente com muita ponderação c 
completo ·conhecimento dmrerá ser di scutido ·e r esolvido por todos nós. 

Sr. Presidente, ) l. Federação Brazileira, as l eis da Republica, dizem, 
·est ão gravemente comprometticlas com a situação politica de Alagôas. 'E' 
essa a bandeira a q1w se a.bri gam sempre aquetll es que, não e ncontrando 
um rigoroso fundam ento juridieo, buscam amparar as tentativas interven-
toras, cruc, ·pela am.encia ele uma clara e perfBita r egulamentação do 
art. 6°, veem contin\).amente bater ás portas elo Congresso F ederal. 

O illustre Re1ator elo projecto intervencionista, hontem, ·em apa rte, 
teve oppmtunicl aclr de dizr que, além do documento allegado pelo autor 
do requerimr.nto sobre que venh o fallanclo , ainda existem outros . 

Eu teria a honra de pedir a S. Ex. que me informasse s-i os docum en-
tos hoj-e vublicados no Diar io do Congn~so, são r ealmente todos aqueJl.es 
a que se r eferiu. 

•O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Si me derem tempo, opportunamente expli-
carei isso . 

O ·Sn. 'MENDoNlçA lVIAnTrNS - Aguardarei a explicação ele V. Ex. 
Mas, Sr. Presidente, em auxili o elo r eque'l'imento vciu tamh e.m o meu 

h onrado collega Sr. Eusebio ele Andrade, quando, em aparte hontem pro-
ferido, disse tratar-s e ele do cumentos chegados posteri-ormente ao parecer. 
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Ora, ·Sr. Presidente, o parecer sobre o caso de Alagôas dorme no al'chivo 
da Gamara, h a quasi um anno. Qual o inconveniente - repito - na sua 
volta ao seio ela Commissão de Justi ça, para que esta novamente se mani-
feste com o auxilio das nCJivas provas off.erecidas ao s:eu es·tudo? 

Qu em nos garante que esses documentos não modificarão por com-
pleto o seu modo de pensar? 

Não vejo e não posso compl'C·h en der a causa e a razão por qne SK Exx., 
lfi.o ".rrffregamente, procuram impedir a approvação desse requerimento. 

Mas, Sr. Presidente, quando nã.o l• astass·em -os motivos que acabo de 
arliluzir, outros sohejam como fundnmento a este r equerimento . 

.Q parecer lavrado acerca da cruestão politica d·e Alagôa.s o fo-i em 
fin s el e dezembro do anno pr-oximo fin i'!o . Sobre eHe é decorrido qna.si um 
ann o e motivos cru e, então. po.diam justificar a intervenção federa:] na.-
rrncllc Estado, poderã.o t er ·desap'J) are•cJdo e tal intervenção não terá m ais 
ea:himento. 

·A sitnacão politica el e Arl a!\'1\as será rigorosamente identica, ·como bem 
nnndcrou hontem ·O Sr. Gonca:lvcs Maia, á ele quasi todos os Estados da 
Rrtpuhlica depois ela deposição em massa feita. ao tempo do Marechal Flo-
J·iano P eixoto. Hn.ie. o cnw em Alagôas. existe, é um Governo constit.uido 
rrtt c a intervençã.o federal irá clcpôr. 

P oderemos n6s, Sr. Presi dente, fundacla.mente allegar que a Com-
missão de Justiça. é solidari a com o parecer lavr ado sobre o caso p-olitico 
fie Alagôas? 

Parece-m e que não, uma vez que vamos encontrar varias dos s·eus 
membros. assignando. com restricções uns, e sómente pel as conc'lusõ·es 
nntros. 

Accresce -ainda, .Sr. Presidente, a pressa com que ·ent~o os papeis desse 
caso circularam pela Commi ssão , pressa. reconhecida. des•de es.se momento 
nor nm dos mais brilhantes cspiritos desta Casa, o illustre Deputado por 
S. P a.u.Jo, Sr. Prudente de Moraes, quan clo ao terminar o voto v encido com 
rme illus.trou o parecer, declarou: que "ainda quando a urgencia com que 
Irem ultimam r·nt.-e transitado os papeis relativos -ao caso de Al a.gôas, não 
rnclamasse ela minha part e o exame rapiclo elo assumpto, inutil seria. a 
solução que tivesse de formul ar ... " 

Bem vê V. Ex., ISr. Presidente, a. rapidez com que este caso foi julgado 
pela. Commissão ele Constituição e Justiça de então. 

E stará. a actua.l Commissã.o de pleno aceôrclo com o parecer e com as 
conclu sões então adaptadas? Estará ella r esolvida a mandar violentar a 
autonomi a de Alagôas com esta intervenção-deposição? E' o que nós pre-
cisamos sa,ber. E si a Camara nã.o negou a.ppr-ovação ao r equerimento do 
le.ader da maioria, quando pediu que o parecer lavrado, relativo ao caso 
elo Estado do Rio, voltasse á Commissão, sem ter sido discutido no ple-
nario, não vejo razão para qur hoje sC' n ngne approvação ao requerimento 
elo Sr. Gonçalves Maia. 
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Além disso, Sr. Presidente, uma outra razão altamente ponderosa pre-

cisa ser allegada. da tribuna da C amara: atravessamos um momento gra-
víssimo da nossa vida politica e financeira. 

Será, Sr. Presidente, medida de bôa prudencia vir-se perturbar a 
marcha normal que es.tá tendo a administração de um Estado que procura 
sol ver os compromissos ... 

0 Sn. EHASMO DE i\'IACEDO - Que está sol vendo. 
o .Sn. MENDONÇA lVIARTn:-.:s - .. . assumidos no estrangeiro, justamente 

por aquelles que tanto se esforçam pela reconquista de um predomínio 
pulitico perdido? 

Será, Sr. Presidente, acertado provo·car-se, neste momento, a conna-
graçào Lle um Estado, j ustamcntc quando o Governo Fc·cler.al, honesta c 
patrioticamente, tanto se vem interessanclo pela nossa reconstrucção 110li-
Uca e financeira? 

Sr. Presidente, estou certo de que os meus illustres antagonistas na 
politica de Alagôas terminarào concordando commigo, na conv·eniencia, 
ualla lJl'ejudicial ú soluçào do caso, de que esses jlapeis regressem ao seio 
da Commissão pant que ella novamente sobre clles se manií'es.te. Será 
uma demora, si demora póde ser isso considerado, no maximo ~ de quinze 
dias, demora que em nada poderá contrariar os desejos de SS . EEx., que 
;;ào tarnlJem os nossos, c que vrem a ser o de vermos essa vdha questão 
politica co mpletamente liquidada dentro do Congresso Nacional. 

O SH. GoNÇALVES .\lAJA - Seria conveniente deixar para depois de 
regulamentado o art. ·6• ela Constituição Federal. 

O Su. MENDONÇA IIIAn'rrNs - De Jacto, Sr. P resill·ente, é necessaria P 

regulamentação elo art. 6• ela Constituição, porquanto a continuarmos assim 
como vamos, nesse des.vario interventor ... 

ü Sn. GoNÇALVES i\'IAIA - Triplicemente interventor: or.a intervém o 
.J uüiciario; ora intervém o Congresso; ora intervém o Executivo. 

O Sn. ~IENDONÇA iVlARTINS - ... serào frequentes os casos prov-ocados 
pelo abuso com que nestes ultimos tempos. os pedidos ele intervenção teem 
virÍclo bater ás portas do Govemo Federal. 

O Sn. CosTA ·HEGo - A's vezes irregularmente como neste caso de 
Alagô.as, em quo a requisição não .f.oi feita pelo Governo, na fórma da 
Constituição. 

O SR. ~iENOONÇA MAHTINS - E irregularmente como neste caso de 
Alagôas., como muito bem diz o meu illustre collega de representação. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Melhor elo que isso: ús vezes já não batem 
ás portas elo Governo, pulam pelo telhado. 

,o Sn . . i\IENDONÇA iVIAHTINS - Allega-se que houve um pedido de inter-
venção vindo do Estado de Alagôãs . Mas esse perliclo foi feito por quem? . 
Tinha oompetencia para fazel-o? Não. 

E' o proprio proj ecto intervencionista que . desconhece autoridade nos 
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aLltOl'Cs do ved.tdo para {rue o fiz essem. Os membros da Commissão õe 
Co11stituição e Justiça dizem no projecto a que me refiro . . . 

;Q Sn. CoSTA REGO - Leia essa parte do proj-ecto. 
·O Sn. JosÉ GoNÇALVES - O projecto não está em discussão. 
O .Sn. GoN:çALVES MAIA - Serve a leitura para esclarecer a decisão da 

C<tmara sobre esse requerimento. 
O Sn. MENDONÇA i\iAHTINS - N-o seu art. 5°, manda proceder no mais 

breve termo pos.si·vel, seguido o .processo legal no Estado, á eleição de 
l:Jo.vernador e Vice-Governador, dos membros da Camar.a dos D-eputados 
ll d·e onze Senadores. 

Sr. Presidente, o Senado de Alagôas é composto de 1-5 Senadores. S.i 
o projecto intervencio11ista reconhece que só existem quatro Senadores, 
pergunto: tinham quatro Senadores cmnpetencia para pedir a intervenção 
Ie iJ..cr.al no Estado de Alagôas., . com fundamento no n. 3, do art. 6°, que 
diz que a requisição deve ser dos r e·spectivos Governos? A'lguns querem 
dar .a esta phrase - respedivos Governos - elasticidade, que ora não 
ubcuto, mas não me parece que possa ser considerado Governo ou par-
cul1a .de G·overno, um grupo com1Josto de quatro ci.cladãos que se arrogam 
u direito de Senadores .. 

O SR. COSTA REGo - E a intervenção fo.i requisitada dous dias antes 
ela transmissão do Governo. Nessa época não hav1a duplicata de Go.verno. 
O unico Governador era o Sr . .Qlocloaldo ela Fonseca. 

O Sn. MEND ONÇA lVIAR'IINS - Allega-s.e uma duaHdade de Governo que 
se não poderia dar si não a partir do dia '12 de junho. 

O SH. GoNÇALVES MAIA - Quando foi pedi.da a intervenção ainda nem 
SQ podia allegar a clualiclacle ele Governo. 

O .Sn. MENDONÇA lVIAHTINS - A intervençãu foi pedida, conforme a 
Mensagem elo Sr . Presidente ela •H:epublica, a W claquelle mez. Pergtmto 
cu, appelolanclo para a consciencia jurídica ele todos os Deputruclos, si a 
Constituição autoriza um pedido preventivo de intervenção nesse hypo-
these ? 

Em verdade ninguem poderá pmvar que existe, na Cons.tituição, quflll-
quer dispositivo crue aütorize um pedido preventivo ele intervenção. 

Com verdadeira surpreza, sentimos que a Gommissão ele Constituição 
c Justiça, no parecer que lavrou, não tenha feito a menor referencia a essa 
anomalia. Seu .Relator silenciou completamente a ess·e res,peito. 

O SR. GONÇALVES iVIAIA - Tem a palavra o Sr. Eusebio ele Andrade, para 
cxpJ.icar. 

O. Sn. EuSEBro DE ANDRADE - Neste caso, beria a palavra o ·Sr. Presi-
dente ela Rnpublica, que mandou Mensagem ao Congresso, sobre a inter-
venção. 

O Sn. iVIENDON•ÇA MARTINS - O Sr. Presidente ela Re'J)ublica nada mai's 
fez elo que encaminhar o pedido ele intervenção vindo elo Esbado .de Ala-
gôas, s.ob o fundamento alle.gado ela clnalidacle, não lhe caibenclo indagar 
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lia sua procedencia, mas sim en vial-o ao poder competente, não sendo elle 
mais que um intermediaria entre este e os requerentes. (Apartes.) 

Ora, Sr. Presidente, hoje ta,Jvez estejamos nas vesperas .. . . 
.O :SR. GoNÇALVES NIAIA - Em vesperas .de mais pedidos de intervenção. 
O SR. MENVONÇA MAHTINS - Perfeitamente. (Trocam-se rnuibos apa1'les .) 
Ha ainda uma ponderação altamente valiosa a s·er feita. Quem se 

a.profundar no es.tudo e na comprehensão do projecto intervencionista 
ha de afinal chegar ·á seguinte conclusão: ·O que se vae dar em Alagôas é 
uma completa degring.a.lada .de todo o apparelho administrativo do Estado, 
o que representará para este não p.equeno prejuízo, como tambem aéar-
rBtarú para a União clespezas que serão criminosas no momento. 

Não mo parece bom patriotismo anancar dét população novos trl-
lmtos .. .. 

.Q Sn. GONÇALVES MAIA - Aliás, pela lei de orçamento, é prohibido 
crear empregos novos, e esse de interve·ntor será um ·emprego novo. 

ü Sn. iV[ENDONÇA MARTINS - Pedeitamente, diz muito bem o nobre 
Deputado: a lei de orçamento impede a crcctção de empregos novos, e 
para a solução do cctso de Alagôas se lembra a nomeação de um inter-
ventor. 

O SR. GoNÇALVES 'MAIA -· E' que ha por ahi .a;lguem precisando desse 
emprego. (Riso.) 

UM Sn. DEPUTADO - Consta quo o Govemo nomeará um addido do 
:\Iinisterio da Agricultura ... (Ri.so.) 

O SR. 'MENVONÇA iVIAH'l'INS - Quando o Congresso Federal vota medidas 
que difficultarão ainda mais a vida da.s classes pobres, com aggravação 
ele impostos sobre artigos. de primeira necessidade, não me parece justo 
nem de bom patriotismo, querer-se, inutilmente, para desorganizar um 
Estado, para violentar a sua autonomia, desviar do Thesouro quantias 
quB exigem ap]Jlicação mais séria .. 

O Sn. PHESIDEN'l'E - Lembro ao orador que está a findar a hora desti-
nada ao expediente. 

-0 SR. ;iVIENDON·\iA .J.\IIAH'L'INS - Peço a V. Ex. mB consJdere ins•cripto para 
a sessão de s·e.gunda-Jeira .. . 

O SR. PnESIDENTE - Não posso attender ao que o nobre Deputado 
pode; pelo Regimento, só o autor do requerimento tem o direito ele fallar 
duas vezes sobre o mesmo. 

·O SH. 'i\iEN'DOl\~ÇA iVIAHTINS - Conformo-me .com a decisão de V. Ex., 
agu·arclanclo opportunidadc para continuar com a série d.e observações que 
mo propm Jazer acerca elo a~.sumpto a que se prende o requerimento. 
(Mui.to bem; muito bern.) 

... ........ I 
~ ·. 

O Sr. Presidente - Acha-s-e sobre a mesa o seguinte requerimento: 
Requeiro qne seja adiada a discussão do requerimento do Sr. Deputado 

Gonçalves i\1aia até a publicação Lotai elos documentos relativos á inter-



veÍJçtw em Alagôas, quer os anteriore·S, quer os posteriores ao parecer 
resp ectiv-o . 

. Sala elas s.essões, 23 de setembro ele '19'16. - Mauricio de L11Jcerda. 
Vou submctter a votos o requerimento do Sr . . Mauricio de Lacerda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela orrlern) (*) - Sr. Presidente, 
llLLando· lwntem; com venia ele V. Ex., ti v e op.portunidade de requerer o 
acliamento da di scussão até a publicação dos documentos que serviram 
üe motivo para o debate entre o;; meus honrados col:leg.as, o Deputado lJOr 
Pernambuco, Sr. Gonçalves Maia, e u representante das Alagôas, Sr. Euse-
bio de Andra,de, V. Ex., regimentalmente, es.tava inhi!bido de receber o 
meti r equerimento e houve elle de ficar sobre a mesa. 

Hoje, l endo no Dia1'io elo Congresso a publicação feita, de accôr·do com 
o requerimento d.o Sr. Deputa·do Eusebio d.e Andrade, verifiquei que essa 
pubHcação, segunuo os termos d·o requerimento referido, apenas era reJa-
ti v a aos documentos sobrevindos ao parecer, em quanto que, pelo es:pirito 
de todo -o debate aqui tr avado, m e pareceu que a publicação solicitada, de 
prefer encia, devia ser a dos documentos anteriores ao parecer lavrado, os 
cinaes, ·de algum m&do, chegados no conhecimento . da ·Casa, com oppor-
tunid~de, poderiam modificar nesta Camara ou na sua Commissão Perma-
nente de Constituição e Justiça, o pare•cer alli assignad-o ou o voto a s.er 
dado aqui' sobre esse parecer. 

Não sei, Sr. Presidc·nte, si me faço com muita clareza comprehender; 
mas, como a questão tem que ser decidida por V. Ex., parece que só a 
V. Ex. me cabe dirigir neste mo~11 cnto, data venia da Camara, para que 
se me não diga que eu, de qualquer fórma, desa.cato a attenÇão com 
que os meus illustres collega.s me acompanham nesta questão ele ordem. 

O .SR. GoNÇALVES MAIA - Y. Ex. está s·empre dentro do Regimento. 
O Sn. MAmucro DE LACEHDA - Ao que n1e parece, no ser soHcita,do o 

voto da Camara nesta questão de publicidade de documentos, não é tão 
importante a publicação }á effectuada elos documentos posteriore-s ao pare-
cer 1avr.aclo, quando a dos documentos anteriores a este parecer, e que, pelo 
criterio do honrado Relator- -ou da Commiss.ão ele que S. Ex. faz parte, 
deixaram de ser publicados ... 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Toclos foram puhlicados. 
O SR. MAURICIO DE LACEHOA - . . . porquanto ·os docurriéntos posteriores 

a um parecer podem modificar o voto no plenari:o, mas os documentos a 
um parecer lavrado, estes podem não só modificar um voto no plenario 
como, até certo ponto, ou mesmo de um mndo abs.oluto, actuar para que 
no seio dessa Gommissão se faça clara .a necessidade de novo estudo sobre 
o pa.recer elabomdo, pela documentação revelada nestes documentos. 

Bem vê V. Ex. que o meu intuito não é nem poderia ser, nem póte 

(') Esse d-iscurso não foi reV'isto pelo orador. 
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ele' modo algum ser taxado. de obstrucionista e só quer dizer com a ordem, 
a regularidade e até· mesmo o senso dos nossos trabalhos. 

O Sn. EUSEI3ID DE ANDHADE - V. Ex. me permittc um aparte? PoR-so 
informar ao nobre Deputado, interessado no caso que sou, que os do-
cumentos remettidos á Commissão de Justiça, anteriores ao pronuncia-
mento da Commissão no seu parecer, estão publicados em avulsos con-
juntamente com o parecer. Disto m esmo pôde V. Ex. infor-mar-se cum 
0 :illustre Helator elo parecer, que se acha presente. 

O Sn. l\fAumcro DE LACEHDA - Respeito muito a pal avr a do honrado 
collega ... 

O Sn. GDNÇALVES MAIA ~ Depois desses documentos v1eram outros., 
que a Commissào não conhece. 

O Sn. ii1AUHICIO DE .LACEHDA - ... mas pelo proprio Reiator foi dito 
que ha outros documentos que não foram publicados nem nos avulsos 
distribui dos. . . · 

O SH. EusEBIO oE ANDHADE - -Foram hoje publicados. 
O Sn. :\lAUHICID DE -LACEHI:iA - ... nem hoje no Diarío do Congresso, 

porque, segundo o honrad-o Relator, sobre os mesmos. documentos opi-
nando, considerou 0ll e, não serem propriamente docum entos, mas publi-
cações feitas, muitos, e outros méra ·corr.espondencia telegraphica e o 
digno B elator d-o parecer, no seu criterio individual , julgou não servirem 
el e documentação valiosa para a qu.e·stão . Entendo, porém, que desde 1ue 
a 1Camara exigiu a publicidade total dos documento-s relativos á intcrven-
ç.ão em Alagôas, pedindo m esmo, no que ·foi attendida, a publicidade dos 
qu e sobrevieram ao parecer relativo á mesma intúvenção, nada custa 
ao honrado Relator tirar da sua pasta esses. documentos que o seu cri-

.terio, qu.e muito respeito, mas. que nem por isso deixa -de ser discutível, 
tinha afastado do nosso conh e-cimento. 

Eu requeiro 'á 'Camara, Sr. Presidente, pelo seu voto, autorize V. Ex. 
(ou peço a V. Ex. que pela sua autoridade, de motu p1·oprio, proceda) a 
fazer publicar este s. outros documentos, unicos qu 2 acredito; l' ':g·i•! ie·n t. tl-
menté podem inf·luir para a acceitação do requerimento que V. Ex. r.tnnun-
cia, porque dos documentos sobrevindos, neniium deilles poderia determi-
nar o adiamento da discussão, como pretendeu o Sr. Gonçalvrs l\f8ia., al iás, 
fóra do Hegimento . .. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Eu? Então V. Ex. está nomeado m eu pro-
fessor do Hegimento. 

O Sn. iVIAumcw DE LACEHDA - . . . porque então todos. os proj ectos se-
riam sem l imites de tempo adiaveis desde qu.e uma das partes litigantes 
houvesse de provocar o adiamento pela ii111HOVisação de qualquer corres-
podencia telegraphica ; onde o adiamento curial e ·sensato s.e rnos.tra é 
justamente para apreciação dos documentos que em conjunto serviram 
para ser l avrado o parecer e cuja publicidade se fez parcialmente, para 
a •Camara autorizar que o parecer volte á Commjssão, afim de que esta 
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o renove, ra.tifiqne on altere, só os documentos que não existiram par~ 
esse parecer e não tiveram a rmblicidade devida, poderiam determinar 
o adiamento. 

Penso assim, qu e, requerendo que sejam publicados os demais do-
cumentos que existem na pasta da Çommissão de Justiça, nada mais faço 
que restabelecer o debate, nos termos e no teôr em que devia ter ·estado, 
rlcsde o principio, istb é, nenhum adiamento por causa dos documentos 
sobrevindos, mas adiamento por causa dos documentos ainda não conh e-
cidos .da .casa. 

O Sn. GoNçALVES MAIA - Agradeço a va-liosa lição que V. Ex. acaba 
de me dar. 

ü Sn. ·MAumcro DE LACEHDA - V. Ex. é que disse que eu a,ndo con-
trario ao Regimento. 

O .Sn. GoNçALVES MAIA - Eu? Ao contrario. 
O Sn. :MAtlRICIO DE LACEHDA - Era o que tinha a dizer.. (Muito bem: 

1nnito bem.) 

O Sr. José Gonçalves (pe la 01'dern ) ( * ) - Devo neste momento, 
Sr. Presidente, dar uma explicação á Camara dos Deputados, sobre os 
documentos que foram publicados c sobre aquelles que o não foram. 

No anno passado quando tive occasião de relatar o cas.o de Alagôas, 
depois de assignado na ·Commissão de Justiça o respectivo parecer, eu 
rev·cndo todos os documentos apresentados áquella ;Commissão, es.eolhi, 
selleccionei aquelles que podiam esclarecer o referido caso e justificar 
o parecer, e requeri a sua publicação justamente com este parecer. 
· Ficaram na r ealidade, na.quella occasião, alguns papeis que não s.ão 
IJropriamente documentos de importancia, que mal servem para escla-
recer ·aqueDes que foram publicados, como commmücações de Camaras 
:VIunicipaes, noticias ele jornaes, creio que entrevistas, papeis que não teem 
alcance para o caso, Cijja ins.erção não pedi no Dia1',io do Congresso . 

Por sua vez, o nobre D-eputado por Pernambuco, Sr. Caidas Fi.Jho, 
ao offerecer o seu voto em separaao, juntou tambem os documentos que 
entendia poderiam justificar esse voto; e todos ess.es documentos foram 
pubHcaclos no Diario ·do Cong1'·esso. 

O Sn. MAURICIO DE LACEBDA - Ha, portanto, documentos que não foram 
publicados. 

O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Papeis seJTl importancia, como: communica-
çõcs de ·Camaras 'iVIunicipaes, noticias ele jornaes. 

O Sn. 'MAumcro DE LACERDA - Pouco importa, é sobre isto, justamente 
o meu requerimento. 

tO Sn .. JosÉ GoNÇALVES - Este anno foram remettidos á V. Ex., Sr. Pt'e-
sidente, alguns documentos., que V. Ex. transmittiu á Gommissão de Con-

( *) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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stltuiçã.o e Justiça, c esta pelo seu honrado Presidente, me entregou, para 
o devido exame. 

Na realidade, li, examinei esses novos documentos apresentados e 
eonclni esse meu trabalho na semana que hoje finda:. 

Taes documentos serviam apenas para conoborar, confirmar do-
eumentos que já estavam publicados. 

Esses documentos foram hoje publicados no Diario do Cong·resso, a 
requerimento elo m eu clistincto collega, Sr. Eusebio de Andrade. 

Nesses papeis só s,e trata do seguinte: "confirmação elo Senado, que 
posso ·chamar aclversario elo actual Governador, ela requisição feita ao Con-
gresso para intervenção no Estado de Alagôas, - votando uma moção, 
na qua'l se pede urgencia para a solução do caso de Algôas, vis.to como 
naqueHe Estado, cada vez mais se aggrava a situação, no tocante á desor-
dem constitucional e administrativa". 

O SR. MENDONÇA MARTINS - V. Ex. me permitta uma pergunta: Reco-
nhece, então, V. Ex. a existencia ele um Senado no Estado ele Alagôas? 

O Sn. ;JosÉ GoN'ÇALVES - Sim, amparado em um habeas-corpus do 
Supremo Tribunal. 

Em todo o caso, consjcleremos a iVI esa elo Senado. 
O .Sn. MENDONÇA MARTINS - Quatro Senadores, não compõem, não 

representam o Senado de Alagôas. 
O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Mas, então, não existe Senado e ainda melhor 

se justifica a intervenção em A·lagôas. 
O SR. BAnnosA LIMA - Então, vamos ter intervenção no Amazonas. 

onde existe um Senado com seis Senadores. 
O SR. JosÉ GoNÇALVES - H a clous Senados: um, organizado com quatro 

Senadores e outro com um Senador. De modo que não ha propriamente 
Senado em Alagôas; logo, ha necessidade de intervenção, visto como, pela 
Constituição do Estado, o Senado Alagôano ... 

O SR. GoNÇALVES MAIA - Qual delles? 
O Sn. JosÉ GoNÇALVES - Qualquer dell es ... 
VozEs - OM 
O Sn. JosÉ GoNÇALVES - . . . que seja. considerado l egitimo, é esse 

Senado que tem o direito ele apurar as eleições e faz er os reconhecimen-
tos do Governador e do Vice-Governador do Estado; o Senado situacio-
nista reconheceu os s.eus amigos; o adversario fez o mesmo com os seus 
partidarios. 

Ha, portanto, no Estado ele Alagôas, comP'leta anarchia no apparelho 
administrativo e político claquelle Estado. 

Eis porque se faz indispensavel a intervenção. Esta materia não esta 
em discussão; eu pedi a palavra apena.s para explicações sobre documentos 
e me pare.ce que as dei satisfactorias á Camara. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) 
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o Sr. Presidente - Vou submett.cr a votos o requerimento de a dia-
mento do Sr. ~Iauricio de Lacerda. · 
n cjeitado o referid o requerimento do Sr. Mauricio de Lacerda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela OTdem) requer a verificação 
da votaçllD. 

Procedendo-se á verificação da votação, r-econhece-se terem votado 
a favor cinco Srs .. Deputados e contra 79; total , 84·. 

O Sr. Presidente - Nã.o ha numero. Fica prejudicado o reque-
rimento de adiamento do .Sr . i\Iauricio de Lacerda, c adi ada a discussão 
rlo requerimento do Sr. Gonçalves i\iaia. 

SESSÃO DE 27 DE SETE\\IBHO 

E' lido, apoiado c posto em discussão o seguinte reque-rimento n. 2: 
Considerando que o impresso publicado sobre o proj.ecto· n. 21f2, rlc 

HHG, não contém todas as provas e documentos apresentados pel os inte-
r essados na questão política de Alagôas ; 

Considerando que no referido impresso deixaram de ser incl uídos os 
documentos apresentados na sessão de 30, de dezembro de '1-9·15 por uma 
das partes em litígio c que, ao contrari-O, foram de preferencia publicados 
todos os da outra parte, o que não permittirá á ,C amara formar um .i uizo 
pcr·f.eito sobre o caso; 

n equeiro, mande-se, antes da inclusão do proj.ecto n. 292, de HH5, 
na ordem do di a dos trabalh os da tCamara, proceder a nova publica\.ão 
do r eferido impresso com todos os. documentos -apr-esentados an tes e dcpoi~ 
de ser elJe lavrado pelá Commissão de Justiça. 

Sala das sessões, 27 d-e setembro d-e HH6. - Mendonça Jl!fartins. 

O Sr. Mendonça Martins - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Na fórma do Regimento fica adiada a dis-
cussão. 

·Continuação da discussão do seguinte requerimento of-ferec-1do na 
sessão de -18 do corrente pelo Sr. Gonçalves Maia -e outros : 

"Requeremos que o proj ecto n. 292, de 1915, que autoriza o Governo 
Ferlm·al a. intervi r no Estado de Alagôas, vá á actua.l Commissão de Consti-
tuição e Just iça." 

Tem a palavra o Sr. Costa Rego, 



-291-

O Sr. Costa Rego ( *) - Sr. Presidente, na mesma sessão em que 
o illustre Deputado por Pernambuco apresentou o seu requerimento, for-
mu-lei outro, s.olicitando a. inclusão im)nediata do pro}e;cto n. 292, do anno 
passado, na ordem do dia; e o meu requerimento, apparentemente em 
rlivcrgencia com o do nobre representante pernambucano, não é, como vou 
explicar, mais do que um complemento do mesmo. 

Não havia. entre nós ambos si não uma. divergencia, si assim po3so 
dizer, de ordem regimental, ácerca da apresentação do requerimento ele 
S. Ex. Eu entendia que o requerimento devia ser apresentado desd·e que 
o projecto figuras.se na ordem do dia. El·le ·s·eria, assim, uma parte ou 
um 110ciclente da discussão regimental. 

A divergencia, que assignalo, entre mim e aquene illustre collega, 
foi , en tretanto, re solvida. pela Mesa, quando considerou que, h avendo o 
requerimento de S. Ex. sido entregue anteriormente ao m eu, não podia 
este t er deferimento antes que a Camara se pronunciasse sobre a mataria 
que o anteced.era. 

Sem cominentar essa Tesolução da Mesa, a qual só tfmho que acatar, 
clon inteiro apoio ao r equerimento do .Sr. Gonçalves l\faia, nesta phase 
como qne pnliminar ela di scussão, ela m esma maneira qu e o faria, nos 
termos elo meu requerimento posterior , isto é, quando estivesse em debate 
o projecto. 

Ainda não ouvi , contra a approvação do requerimento do nobre Depu-
fado por Pem ambuco, argumento algum rlc natureza regimental ou dou-
tl'inaria, sinão argumentos ele ordem politirca. 

O que s.e allega é qm o requerimento ·é um recurso protelatorio da 
di scussão do projecto. 

Essa all egação partinclo, como · parte, ele uma facção política inte-
ressada no assumpto, e, portanto, no seu desfecho, só pôde ser tida. pela 
C:amara como um recurso tambcm, embora tão protelatorio , ma.s em 
torlo ca.so político, rle combate ao pOJ)to ele vista. que nós outros, Depu-
lado~ rl e Alagôas, solidario s. com a situação a:lli installacl a r egularm ente, 
rlcfenclemos. 

O r equerimento elo Sr. Gonça.l vrs Maia não é nenhuma origina:lirlacle 
nos halJitos do nosso Parl amento, mesmo a proposito de casos políti cos ele 
intervenção federal. 

Creio, si a memoria nfw me trae, que o precedente f.oi aberto pela. 
)Joliüca paulista., quando era Presi cl cnt.c ela Repnblica o Sr. Cons.elheiro 
Horhignes Alves . 

Corno se sabe, no curso dessa Presiclencia, surgiu um caso de dua.Ii-
rl iidc ou pretendida clualiclaclc de 'Governo no Esta.clo de Goyaz. Esse caso, 
em que · era clirectamentc inter es:::.ado um Ministro do Sr. Presidente da 
Hepublica, o Sr. Leopoldo de Bu1hões, veiu á Camara c muitos membros 

( *'·) E:::::;o dh:curso n[t.O foi rcv•isto pl'lo tlr;Hl or. 
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da Commissão de Justiça, nomeado Relator o então Deputado mineiro 
Estevam Lobo, não concordaram com o respectivo parecer e o assumpto 
teve que ser novamente affeoto á sessão immediata da Legislatura. 

As conveniencias da política, sobretudo as da política paulista, -exigiam 
que a materia, irritante, .fosse protelada, entre outras razões, . porque des·e-
javó). a intervenção e a pleiteava um Ministro do Sr. Rordigues Alves, e não 
convinha . ao Presid·ente da · Republica: ass.umir perante o Parlamento e 
perante a Nação a altitude de caixeiro ·desse negocio . 'Ü exemplo deveria 
servir agora como inspiração do passado ás attitudes presentes da illustre 
bancada paulista. 

A Commissão de Justiça J,'eformou o parecer Estevam Lobo; reformou, 
revogando-o; reformou-o, mandando, por meio de outro parecer, que o 
G.overno impugnado por um Ministro do Sr . . Rodrigues Alves fos.se cons1-
derado o. unico regular e legal no Estado de Goyaz. Resolveu-se dessa 
fórma a situação, com um novo parecer. 

Foi este, _Sr. Presidente, o precedente, em caso semelhante, estabe-
lecido pela política paulista no !Governo do Sr. Conselheiro Rodrigues 
Alves. 

A in r1a o anno passado, o parecer da Commissão de Justiça, que opi-
nava pela intervenção f-ederal no Estado do Rio de Janeiro, foi , mediante 
requerimento .elo Sr. Antonio Carlos, reformado no sentido de se manter 
no .Governo Fluminense a autorid ad-e presidencial do Sr. Nilo Peçanha; e 
nem a política paulista se levantou contra esse alvitre, r-iem ninguem delle 
rliscordpu, quando tomado. · 

-o parecer reformado veiu a plenario, foi approvado e a situação do 
Sr. N'ilo P c<;,anha ficou definitivamente regularizada no Estado ·do Rio 
r1e Janeiro. 

Por que, Sr. Pr~sideute, só no caso occorrente se úuer quebrar o pre-
cedente? Como admittir que as mesmas circumstancias de tempo que con-
correram para a estabilidade dos Governos julgados anteriormente irre-
r,ulares elos Estados de Goyaz e Rio de Janeiro sejam díversas no caso 
de -Alagôas? 

I\ condcmnação, portanto, do requerimento do Sr. Gonçalves Maia, pela 
Camitra., ·q:ICbra a jurispruclencia parlamentar já firmada e abre uma 
l'Xcepção para o caso político do meu Estado, tanto mais odiosa, quanto 
se annunela que a vae applaudir a propria politica paulista! 

Assim, Sr. Presidente, fica inteiramente afastada a hypothese de que 
o requerimento elo Sr. Gonclaves Maia seja um recurs.o protclatorio. ·Não 
o é, em vista elos precedentes já· estabelecidos n a Camara. Não o é aind~. 

si tomarmos em consideração as palavras com -que S. Ex. o fundamentou. 
O principal argumento do Sr. Gonçalves Maia em fav;or !elo seu 

requerimento é a existrncia, que S. Ex. denunciou á Camara, de um do-
cumento envindo á Mesa desta ,-Casa, a r espeito rlo projecto de intervencão 
l'ecl eral. 
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Esse ·documento, inteiramente novo, posterior, muito posterior, á assi-
gnatura do parecer, póde, na opinião de S. Ex., modificar o juizo da Com-
missão, e quem sabe si até ·fortalecer o proprio parecer. 

A- titulo de subsidio, digo á ·Casa que o documento alludido não foi 
formu1ado nem remettido á 1Mesa por nenhuma autoridade política, inte-
ressada na solução -deste caso, do ponto de vista da não-intervenção. Em 
outras paJavras, não foram os meus correligionarios que o -enviaram; esse 
dncumento não nos favorece. ·Então, por que motivo os que foram inte-
ressados na sua remessa á Camara não .querem que elle vá á r.ommiss.ão? 
Como explicar que sejamos justamente nós, os por eHe não favorecidos, 
qne pedimos que o m esmo se,i a examinado? E' singular que is.so se dê. 

A attitude, pois, dos meus a:dversarios, na s-olução deste detalhe do 
caso político de Alagôas, é i'llogica. 

Este documento, não sómente elle, como as circumstancias. do tempo, 
após a posse do Sr. Baptista Accioly, podem coilocar -em <fóco novos argu-
mentos ou fundamentos que modifiquem a opinião ·da Commissão e quiç·á 
a do proprio Relator do parecer. Si o documento não nos é favoravel, 
un)a vez que a sua origem ·é suspeita, por que motivo impugnam os nossos 
adversarios o estudo d-o mesmo? 

Por que razilo impedir a critica que elle possa estwbelecer perante 
a Commissão? Respondendo ao .Sr. Gonçalves Maia, o nobre Relator do 
parecer acudiu oom uma resposta, que S. Ex. imaginou f echaria a questão. 

Disse S. Ex. que o documento em questão, ·como tantos outros que 
S. Ex. deixou de publicar, não é indispemavel. Mas, Sr. Presidente, quem 
poderá julgar da indispensa•bilidade dos documentos, em casos como esse, 
si não a -Ca.mara, ou, quando não a <Camara, a propria Com missão? O Re.Jator 
é um or-gão da Commis.são, não é a propria Commissão. 

Admittamos, e admittamol-o apenas no interesse da argumentação, 
que o Governo do Sr. Baptista Accioly no Estado elo Alagôas tenha sido 
irregularmente estabelPcido, que seja um Governo de facto, sem nenhuma 
.ba.se constitucional, qu e o garanta, legalmente. Admittamol-o para a 
argummll.ação. Mas esse Governo de fact.o, illegal e irregular, si assim 
rruerem, está exercendo todas as funcçõrs politicas e administrativas no 
Estado, ha. CJUasi nm anno c meio c durante este tempo estabeleceu toda. 
sorte de vínculos jurídicos entre a. sua acção no Ee.taclo, ha quasi um anno 
c meio e, durante este tempo, um tal Governo administrou, nomeou c 
1l emiWu funccionarios, arrecadou e pagou. O parecer não prevê nenhuma 
providencia, nem aconselha nenhuma. medi-da para o julgamento · dess ::~ 

acção, que, entretanto, preliminarmente, inquina de nulla. 
O Sn. MAURICIO DE LACEHDA - V. Ex. permitta. Na parte elos contratos 

é justo qu e ainrla se di scuta, mas na arrecadação e pagamento, não se :faz 
ie.so discrecionariamente, c sim em virtude ele l eis, e estas é que se póde 
discutir si süo on não rlignas rlc re:;peito, por serem f'manaclas ou uno 
de um Ço ngre:;so competente. 
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O Sn. CoSTA REGO - Não estou discutindo si as leis são dignas; ou 
não, ele respeito. 

No que toca a essà f ace ela questão, o pareoer não toma providencia 
alguma. Não discuto ; assignalo uma particularidade . 

Si o parecer apresenta essa insufficiencia, p or que não concordar em 
que elle volte á Commissão respectiva para que esta, como orgão consul-
tivo ela Camara, examinando o prohlema sob seu no.vo aspecto, dê ao 
m esmo, particularmente ness'e ponto, a solução .que quizer? 

A verdade é que o Sr. Bapti st a Accioly está exercendo o Governo elo 
Eo;tado ele Alagôas com inteira satisfação elo povo c applauso de todas 
as .classes e de toda a sociedade; está at>é sympqthis aclo pel a opposição. 
(Riso. ) 

O SR. ALFREDO DE l\iAYA - O Governo, não: a pessoa do Sr. Accioly. 
Si elle nos procura ... 

O SR. CoSTA REGO - V. Ex. disse que o Gov erno elo S. Accioly, lhes 
é sympathic·o, porque o Sr. . . Accioly procura VV. E!Ex .... 

O SR. Ar.FnEno DE JIAYA - Disse, co m s.atis fação, que Glle nos procura, 
ao contrario do tjue se dá com outros políticos; e nã.o nego as sympathi as 
v cssoaeo. 

O SR. CoSTA REGO - i'llas procura em que sentido? 
O Sn. ALFnEoo DE lVIAYA - Relações pessoaes ... 
O Sn. CosTA REGO - De s.orte que as sympathias ele V. Ex. são p elo 

!rato do Sr. Baptista AccioJy? 
O 'Sn . ALFREDO DE ·:VIA YA - De certo; pel a pessoa do Sr . Baptista Accioly, 

m as ·não chegam para que possamos reconhecer como legal o Governo 
qu e cll e exerce. 

O SR. •CosTA REGO - Posso assegurar que o nobre Deputado Sr. Al-
f redo i\iaya está equivoc ado. •F aliemos ela imprensa. O que os j ornaes 
da oppos.ição ou da facção políti ca de noosOd aclversarios fazem não é a 
fabricaç ão ele clithyrambos á p essoa do Sr. Baptista Accioly, mas aos seus 
proprios actos como Governador. Seria fasl:itlioso enumerar os casos, mas 
seria possível. 

De un1 illustre membro ela opposição no nosso Estado, tão illustre 
eomo <ILL alrJu cr elos Jiobres representantes do partido opposicionista nesta 
Casa, ouvi em um a occasiã.o phrase bem s,ignificativa. Di sse-me elle: 
"Com o nos:' o Baptista, j á se respira" ... 

Respi ra-se, por qu~? Porrjue o trato elo ·sr. Baptista Accioly seja 
am eno ? Porque S. Ex. convide os adversarios para o cincmatogr apho ou 
para o sor vete? (Riso. ) Nfw, Sr. Presidente ; com o Governo do Sr. Acciolv 
já se r espira - na phrasc ele um seu aclversario - porque S. Ex. tm~ 
s ido. no exe rcício ela funcc:ão ele üove·rnad or, um homem imparci ::tl, res-
pei tador rl c toil os os direitos (apoiados ) , a CJUem os advcrsarios politicos, 
ou arl vcr~ ario s de sou partido, não imputam n enhum acto de paixão par-
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tidaria; porque, em uma palavra, o Governo do Sr. Baptista Acc)oly tem 
sido até hoje, um Governo de justiça ... 

O SR. GoNÇALVES !MAIA - Applaudido por gregos e troyanos. 
O tSR. CoSTA REGO - . .. applaudído por gregos e troyanos, um Go-

verno de gran'de austeridade republicana. 
IQ SR. ALFREDO DE MAYA - V. Ex. dá licença para um aparte? Já de-

nunciei a esta Camara, com a prova. um ·decreto do Sr. Baptis.ta Accioly, 
- a demissão de um funccionario de tirocínio pelo facto de não haver 
comparecido á recepção em Palacio. Analysei o a:ctô do Governo e deixei 
bem claro que era um acto político. 

O Sn. CoSTA ifiEGO (dirirrindo-se ao Sr. A'lfne'Clo de Maya) - V. Ex. 
faz bem em recordar este unico facto que citou, a res.peito do Governo 
do Sr. Baptista Accioly, aquelle facto pre.cisamente ... 

O SR. ALFREDo DE MAYA - Não quero recor cla'r outros. 
O Sn. CoSTA REGo - ... pelo qual o Sr. Accioly tomou uma provi-

dencia que acautelasse a sua dignidade de Governador, climimüda c achin-
calhada frequentemente pelo funccionario clemitticlo. 

Esse acto do Sr. Baptista Accioly, o unico que se póde allegar que elle 
lnma.sse contra um arlversario político. não foi assignado pela circnmstan-
cia de que ::.e tratasse de um membro do partido adverso, r sim de nm 
homem que não h esitava em desr espeitar a sua autoridade, não a jul-
p:ando legitimamente constituída. (Apoiados.) 

Mas, Sr. Presidente, o parecer ela Commissão de Justic;a tem outro 
ponto que precisa ser fundamentalmente modificadq em uma resolução 
nova e necessaria. 

Um dos principaes. fundamentos ·do parecer, na .iusti·fi.cação elo pro-
.iecto ele intervenção, é a clualirlacle que a.Uega, el e poderes municipaes no 
Estado, oriunda ele um adiamento ·rla respectiva eleic;ão, f·Pito pelo Governo 
do Sr. Coronel ·Clodoaldo rla Fomcca, e com o qual os nossos aclversarios 
não se conformaram. realizando a el eiç.ão em data cliff.erente. Este r\, 
posso . dizer, o principal fundament.o do parecer para a decretaçã.o ela 
medida intervencionista. 

Poi s bem; poderes nmnici paes assiJTI inrruinados ele irregularidade ou 
dualidade estão com o sc: t manrlato a findar. São poderes que teem que 
ser renovados a!('ora, a 7 clr mltnhro, data ela nova elei t;ão, o rrne, effe-
ctuR.dn, fa:rá com rrne a obj.rcção lrvantarla deixe de exisÜr. d-eixando 
portanto, de permanecer tamhem este fund amento do parecer para a 
intervenção. 

Pergunto: essa circumstancia capital é on não bastante para que se 
.i nstificru e a volta r1o parecer fÍ Commissão? Esoa circumstancia altera ou 
nã.o inteiramente os fundamentos elo parecer? (Signal da i\>fesa adJVe1·tinclo 
que a hom, está a findm·.) 

Sr. Presidente, attrndo ao olhar ele V. Ex., sempre tão sympathico 
para com o _pobre Deputado, e, neste momento, intimativo. (Riso.) 



0 SR. LUIZ DOMINGUES (dirigindo-se ao omdor) - V. Ex. está aqui 
como o Sr. Baptista Accioly, em Alagôas: com a sympathia de todos ... 

0 SR. GONÇALVES -MAIA E OUTROS SRS. DEPUTADOS - Apoiado. 
O SR. CoSTA REGO - Cessarei, apegando-me ·á palavra do illustre r e-

presentante do Maranhão, para affirmar c confirmar, não que eu esteja 
aqui com :a sympathia de toclos.s, mas que o Sr. ·Baptista Accioly, este sim, 
se acha no Governo ele minha tena com a confiança e o a.pplauso de todo 
o Estado rle Alagôas. (M·uito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Fica adiada a rliscussão do requúimcnl.rJ do 
Sr. Gun ,~alves. lVIaia. 

SESSÃO DE 2B DE SETEMIBRO 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o seguinte requerimento 
oJ'J'erecielo na ses·são ile JS elo corrente pelo Sr. Gonçalves Maia e ou.tros: 

"·Requeremos que o projecto n. 292, ele HH5, que autoriza o Governo 
'Federal a intervir no Estado ele Alagôas, vá á actua1 Commissão de 
Constituição e Justiça." 

O Sr. Gonçalves Maia (para encaminhar a votação ) ( *) - Sr. Pre-
sidente, por mais insistentes crue s.ejam as affirmativas elas · Cassandras 
intervencionistas, pre·ciso dizer que nunca tive duvida, a menor duvida 
sobre a inanidade desse projecto de intervencão em ldagôas e ainda 
menos sobre a sua sorte no plenario; porque seria necessario que to·dos 
os polit.icos de alguma responsabilidade na paz repubiieana c nos nego" 
cios publicas, tivessem perdido completamente o juizo ... 

.Q SR. ALFREDO DE MAYA - Na opinião de V. Ex. 
O Sn. GoNÇHVES iVIATA - ... para irem balir no que está quieto ... 
Ü Sn. MAURICIO DE LACERDA - Nã.o lhe toques, 'Magdalena... (llila-

ridade. ) 
O Sn. ALFHEDO DE lVIAYA - Expressivo, não ha duvida! 
o Sn. GoNÇALVES NlAYA - ... e complicar e anormalizar uma sit.uaçáo 

r[UC n tempo, esse grande Jactar politico, já simplifi-cou e normalizou ... 
ü Sn. MEJ\'DONÇA MARTINS - Apoiado. 
0 Sn. EUSEBIO DE .ANDRADE - Não apoiado. 
O Sn. GONÇALVES MAIA - ... ou normaliza-rá com muit.o mais el'ficirn-

ci<t 1lo IJUC a forca. 
- O Sn. ALFREDO DE l\~AYA - Normalizará, está muito hem .. . 

O Sn. GoNÇALVES MAT:I - Si outro fosse o meu pensamento, Sr. Pres i-
dc-llfe, n. minha. l ingua.gem seria. outra - c mais vchement.e. O humilde 

C') Este di~cur~o não foi re\·i~to pelo orador. 
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Deputado pernambucano vma a esta tribuna e, em nome do povo per-
nambucano, que representa, exhortaria o povo de Alagôas a se armar, 
a seguir o exemp1o de S. Paulo. 

ü .Sn. EnAsMo DE MACEDO - Apoiado. Muito bem! 
O SR. ALVARO DE CAnVALno - Que tem S. Paulo com o caso? 
O SR. -GoNÇALVES MAIA - V . Ex. vae ouvir. Houve em a noss.a his1oria 

republicana uma pagina simplesmente brilhante e gloriosa para esse glo-
riosissimo Estado: foi no momento em que elle fez a r eacção armada 
para impe·dir a intervençã.o do hennismo em seu territorio ... 

O SR. ALFREDO DE MAYA - Para defender a l ealdade elo seu Governo, 
quando muito. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - E' um ponto hi storico em que o orador 
está em equivo·co. 

•S. Paulo se cançou de dizer que não comprou metralhadoras para 
reagir. Disse isso o !Governador, quando interpellado, ao Sr. General Abreu, 
que era Ins')Jec-tor da R•egião Militar, que hoj e é Deputado pelo Paraná e 
está presente á sessão. 

O SR. GoNÇALVES MAIA - Ness.a hora, Sr. Presiaeute, ·s. Paulo appa-
receu, pelo menos aos meus olhos, como o bandeirante desses grandiosos 
id eaes constitucionaes, a cuja sombra se deveriam acolher, garantidos, os 
pequenos Estarlos da Rrpublica. 

O SR. ALFREDO DE MAYA - V. Ex. agora quer que se organize em 
Al agôas a defesa ela desordem. 

O Sn. MEN'DONÇA MARTINS - Não ha desordem em Alagôas. V. Ex. o 
rrue rrner é rrne se deponha um Governo constituído e honesto paTa resta-
belecer a olygarchia que durant '1 8 annos infelicitou o Estarlo! 

O SR. ALFREoo DE MAYA - Olygarchia que tinha o apoio da f'amilia 
de V. Ex. 

O SR. MENDONÇA MARTINS - Dessa olygarchia eu não fazia part.e. Não 
sou responsavel pela attitude de alguns membros de minha familia; sou 
responsav eol apenas pelos meus actos.. A prova de que não concordava 
com a orientação desses membros de minh a familia quanto á tal política, 
está nn facto de nunca me havrr filiado á sua bandeira. 

O Sn. NATALICIO CAMnor:i-.1 - Não é este o momento para retaliações 
prssofles; vamos. tratar da. questão const itucional. 

IHa 01.dTOS apartes .) 
O Sn. GoNÇALVES '\Lm - Diília. Sr. PreRidcntr,, qu e diante rlo exemplo 

ele S. Paulo, altivo e honroso, eu Deputado pernambucano, me dirigiri a 
ao povo de Alagôas assim: "Alagôanos, armao-vos! . .. " 

O Sn. MAunrcio DE LAGEI1DA - V. Ex. está fazendo uma in,instiçfl ao 
Sr. General Dantas Baneto, qn e era Ministro da Guerra e que nunca 
pensou em intervir em S. Paulo. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - O Sr. General Dantas. )3arre.to não era senão 
um c,ommandante ás ordens do Governo de então. 
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Ü .SR. ·MAURICIO DE LACERDA - Contesto, nessa parte. 
u~r SR. DEP1iTA'llO - Era ·Ministro da Guerra .. 
O SR. GoNçALVES MAIA - Seria um Ministro da Guerra, seria um com-

mandante, mas não seria ess·e responsavel que VV. EEx. queremo ago ra 
apontar ... 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - O Sr. Alberto de Abreu recebeu ordens 
para completar as unidades federaes. em S. Paulo. 

O SR. GoNÇALVES MAIA - Eu diria assim aos aJagôanos: Armae-vos, 
reagi! Tomaes de uma carabina, de um chuço, de um Smi.tdt an(l \Ves.son, dB· 
um cangaço, porque, Sr. Presidente, heroioo é o canga,ceiro, e todas as 
armas são nobres e generosas. na defesa de um direito e da autonomia. 

En diria aos alagôanos: Armae-vos, a exemplo de S. Paulo; é a lição 
pauli'sta. Cumpre que a semente, cahindo na terra, germine o fructifique . 

O .SR. ALFREDD DE WIAYA - Em iS. Paulo se defendia uma situação legal, 
e V. Ex. qner em Alagôas a defesa de uma situação illegal. 

O SR. ·MENDONÇA l\fARTINS - Não apoiado. O que se quer é evitar um 
attentaclo aos principias republicanos. e federativos. (Aluito bem. ). 

O SR. GONÇALVES :\'lAIA - Sr. Presidente, estou suf'ficientemente infor-
mado de qne esse projecto (]C intervenção não entrará por omquanto na 
ordem de nos·sos trflbalhos. E, nessas condições, e. por isso, venho pedir 
á Camara a permissão para retirar o meu requerimento. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. ) 

O S r . Mauricio de Lacerda (pela o1·-dem) - Sr. Pres.iclente, começo 
por impugnar a propria cxistencia elo requerimento que pedia a volta 
á f:ommissão de Jns.tiça ele um parecer que não está nem iniciado wt oNlem 
do dia, nem s.iquer r egimentalmente distribuiclo, em avulso, na porta da 
Camara dos Deputados. 

O SR. GoNÇALVES MAIA - E' sabre a mesa que se deixa o requerimento. 
O SR. MAURICIO DE LAcEnDA - A clistribuiç&o dos avulsos se faz á 

porta da ·Camar""' á entrada dos Srs. Deputados no recinto, com a antece-
dcncia de vinte e quatro horas da abertura da discussão. 

O SR . . GoNçALVES ,Mú~ - hso é com a Mesa. 
0 Sn. MAURICIO DE LACERDA - Não é SÓ com a •Mesa. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Será commigo? 
0 'SR. MAURICIO DE LA CERDA - Que mania tem V. Ex .... 
O ·sn. GONÇALVES MAIA - V. Ex. sabe que sou seu di scipnlo. 
O Sn. i'lfAvnrcro DE LACEnDA - ·Ainda ha pouco Y. Ex. se oft'el'echt 11ar:t 

dar-me nma. lição de hi storia.. 
O Sn. GONÇALVES MAl!\. -:- Sórnente sobro historia, na occasião em CJUO 

V. Ex. qniz f fizer sa,Jlençft ela tribuna.. 
0 Sn. i'lfAUHICIO DE LACEHDA - 11\I uit:o ohriga.do. Y. Ex. nií.o faz sabCllÇ:l , 

porcJlLC nem ]Jara isso tem tempo ; quando tiver, com certeza fará. 

( * ) Este discur~o nãio foi revisto pelo orai! o>·. 
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Sr. Presidente, começo por impugnar regimentalmente o requeri-
mento do homado Deputado. A Camara não póde votar, approvando-o e, 
portanto, não púde votar, rejeitando, um requerimento que pede que 
st;ja adiada uma di s,cussão que ainda não está na ordem elo dia. 

O Sn. GoNÇALVES ~iA IA - Não é exacto. V. Ex. peça o requerimento 
c lerá . 

.Q .Sn. iYIAUHICIO DE LACllHDA - O requerimento pede a volta do ]1arccer 
{\ ·Commíssão. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Nào Jalla em volta Jo parecer. 
O Sn. MAUHICIO DE LACELlDA .- Que clíz então o r equerimento? 
O Sn. GoNÇALVES l\IAIA - V. Ex. quer que cu repita? 
O Sn. ~!Arnrcw DE LAcmwA - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que me faç,a 

remetter o rcq ucrimento impenetravcl elo Sr. GQnçal vcs ~faia . Si é o me~mo 
do primeiro dia, cu o conheço. (O orado1' é aNendido.) 

S·r. Presidente, existe cancelada a palavra parecer no r equerimento. a 
qual se acha substituída com tinta mais recente, como a •Camara póde ave-
riguar, pela palavra p1·ojecto. 
- - · O Sn. GoNÇALVES MAIA - Isso não t em importancla. 

o Sn. 1l\IAUHICIO -DE .LACEHDA - Tem ·certa importancia para mostrar que 
não ha equivoco na questão regimental que eu apresentava. 

O requerimento é no sentido de que o projecto n. 2·92, que autoriza a 
intervenção no Estado de Alagôas, vá á actual Commissão de Constituição 
e Justiça. 

O Sn . . GoNÇALVES MAIA - Vá á acluwl ,commissão de Justiça. 
O Sn. ·;\-IAumcro DE LACEHDA - Não altera a corrccção de projeclo para 

par~eccr, po rque os projectos são discutidos e votados. com o seu parecer. 
A volta do parecer implka a volta do proj ccto, que a1)enas é uma con-

e] usào di fferente elo parecer . 
.O Sn. GoNÇALVES MAIA - De accôrd.o com V. Ex.; mas isso não tem a 

mínima nnportancia. 
O Sn. iVIAumr:Jo DE LACEHDA - Quer na primitiva redacção, a volta do 

parecer, quer na rcdacção final corrigida pÇJra volta do proj ecto, o requeri -
mento é anti-regimental, porque não existe parecer nem proj ecto em di s-
etissão, de modo que. . . · 

O Sn. CoSTA HmEmo - V. Ex. dá licença para um a part i' ? 
O Sn. i\iAumcJO DE LAcEHDA - Quando eu der a licença V. Ex. dará o 

aparte. 
O .Sn. ·CoSTA Rnmmo - Pois eu tomo a licença. A correccão foi feita pelo 

Sr. Gonçalves Maia, opportunamente. 
O Sn . GoNÇALVES !VIAJA - E muito legitimamente. 
O Sn. MAlJHICIO DE LAcEnnA - Sr. Presidente, um honrado mcml1ro da 

Commis.são ·de Policia, á qual compete manter a ordem dos trabalhos du-
rante a discussão, pediu-me :licença para ·dar um aparte; como eu deduzia 
um pensamento que não podia ser interrompido, adverti que em tcm1Jy 
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daria licença e S. Ex. prescindiu desta, dando o nobre Deputado que faz 
parte da .Commissão de Policia vivíssimo exemplo. 

O SH. CosTA HmEmo - Sou Deputado como V. Ex. c estou no mect 
direito de dar apartes quando entender. Sou membro da Cornmiss.ão dP 
Policia quando ella está reunida. 

O Sn . MA1Jnrcw DE LACEHDA - V. Ex . desceu ela mesa para interro1riper 
o orador. 

O .Sn. 'COSTA limEmo - No logar competente para fazel-o. Pedi Jic ()nça. 
para interrompel-o. Posso dar apartes como V. Ex. dá continuamente. 

U ,Sn. l\lAUHICIO DE LACEBOA - O discurso não podia, sem um verdadeiro 
contra-senso, na ordem ou série de demonstrações e deducções, s.er inter-
rompido. 

•0 SR. ALVARO LlE CAHVALÜO - ApoiadO; l\iáo exerhplo dá a Commisão a~ 
Polida, ao descer de seu logar e vir ao recinto. 

-o Sn. GoNÇALVES MAIA (Pan·a o Sr. JJ!!m.wici.o de Lacerda) - V. Ex. con-
quistou S. Paulo. 

O sn. MAUHICIO J>E LACERDA - Eu não conquistei o honrado Deputarlo 
Sr. Alvaro de Carvalho. Agradeço ao espírito li-beral elo nob're Depntaclo a 
defesa que Jaz de seu collega opposiciomsta. 

U SH. ALVAHO DE CARVALHO (Para o Sr . Gonça,lves Maia) - Tambem 
V. Ex. terá es.ta garantia para o seu cltreito. 

0 .SR. MAURICIO DE LACERDA -;- Quando um Deputado da opposição pu-
desse s.er assim interrompido brutalmente e suffocado a gritos ele com-
mando militar (apoiado ) , aprendi·dos alhures, não sei onde, gem protestos 
dos Deputados governistas, essa situação governista não seria mais parti-
daria e poli:tica, mas uma situação aulica, incondicional e palaciana. 

Continuando, Sr. ,Presidente, dizia eu que nenhum proj ecto sem parecer 
e nenhum parecer sem proj ecto é submettido á discussão, e só se requer a 
volta de um proje-cto, ou ele um parecer, ou se r equer apenas a volta elo 
projecto implicando a do pa.r ecer que o esclarece, a uma comm1ssao, na 
111tercorrencia regimental, quando inoluido o assumpto na ordem do dia, 
JJara ser sujeito á discussão da Camara ·dos Deputados. 

Requerer á prio1'i o adiamento de um projecto, implicaria em que todos 
os Deputados anarchizassem por completo a coordenação dos trabalhos legis-
lativos., solicitando quotidianamente adiamentos de projectos que e.stivessem 
com pare,ceres nas pastas das Commiss.ões e não tivessem sido inoluiclos na 
ordem do d1a. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Não apoiado. Peço a palavra para uma expli-
caç!lo pessoal. 

0 SH. MAUHICIO DE LACEHDA - 0 requerimento do Sr. Gonçal ves Maia, 
).Jara ser regimental, tinha ele ser antecedido de outro requerimento, pedindo 
a inclusão ·do parecer na ordem do dia; na intercorrencia da discussão do 
parecer assim incluído, a sua volta á rCommissão de Constituição e Justiça 
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podia ser solicitada pelos · doutos fundamentos do honrado representante 
de Pernambuco. 

O tumulto estabelecido na discuss.ão, Sr. Presidente, e que ainda agora 
se quer prolongar com o orador (não apoiados), é visivelmente para turvar 
as aguas e dentro desse turvamento se fazer · a pescarla política que se 
iniciou nos bastidores, em accôrdos. que se tramam. 

O Sn. GoNÇALVES !VIAJA - Já ahi não entro. 
U ·:::>n. MAumcw DE LA.cEiWA - Ma:; contra esses tumultos das discussDes 

nào se devem l evantar tanto os Deputados govern1s.tas quanto os Deputados 
opposicionistas e os semi-opposicionistas, corno multas "Chamados amigos 
11vros do Governo. 

A' Commissão de Policia mcurnbe regimentalmente cortar o tumulto. 
Agora, pOliém, é a propria Commissáo de Policia que destaca um de 

seus merribros para prolongar o tumulto, ·evitando que, em uma demonstra-
çao com que procuro esclarecer a discussão de um assumpto, a questão 
regimental seja affecta á Mesa. 

Sr. Presidente, appellando para V. Ex., afim de que não submetta o 
requerimento a votação, por ser anti-mgimental e, portanto, prejudicado 
l'icar o actual r equerimento do :Sr. Gonçalves ·:VI aia e protestando pela apre-
sentação de novo requerimento naquelle sentido, si os os fundamentos. do 
Sr. Gonçalves Maia não forem satisfactoriamente alludidos na opportuniclade 
em que se apres.enta o proj ecto á nossa discussão, concluo estas .breves 
palavras com as quaes qmz demonst1·ar que se póde muito bem se rvir a 
uma causa ua nossa politica, sem passar por cima dos direitos, qu·er elos 
nossos aclvcrsarios, quer elos nossoB correligwnarios. l':, ·causa interessante, 
os que mais protestam contra o direito ela minha palavra r1ão sao os meus 
adversarios nesta questão, mas os meus companheuos de voto, os. correll-
gwnanos na ptOIJI'ia questão! 

Chego a lamentar, Sr. Presidente, que, em um caso desta ordem, a 
mmha consciencla me tenha concluzi·do á convicção crys.talina dos direitos 
elo Estado de Alagôas, porque, si ê com semelhante espírito de tolerancia 
que esses direitos alli se vfw unplantar e a le1 assim vae Y1ver, sem ,res-
p eitar s1quer a.s p1·eroga.hvas dos coneligionarws, lastimo sobre os d1reitos 
dos a1a.gõa.nos. (!l'htito bem; muito bem. U orador é cu.mprimentado. ) 

O Sr. Gonçalves Maia - Sr. Presidente, pedi a palavra para uma 
explicação pessoaL 

O Sr. Presidente - V. Ex. não póde interromper a votação para dar 
uma explicação pessoal. V. J~x. poderá fallar depois da ordem do dia. 
(Pausa. ; 

Vou su·brnctter a votos. o requerimento. Mantenho o acto .do illustre 
Vice.,Presldente, que entao oc.cupava esta cadena . c que recebeu o requ e.-
rímento. 
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O Sn. GoNÇALVES MAIA - Hcquerlmento perfeJtamente regime·ntal. 
u ::>n. VEsrucro DE Ammu - Aliás, í'irmado em varios precedentes, como 

o do Estado do I'l.io. 
VozEs - .I<:' regimental. 
lJ Sn. PHESIDENTE - Não encontro nu caso nenhum dispositivo regi-

mental que ll11JJeÇa a acceitaçao do r equerimento de qualquer Deputado 
para que :;e laça voltar á Commissão um pa.recer. 

Deixar, portanto, de submetter ao voto da Camara eBte requenmento 
seria a Me::.a so.Jlre·pôr-se a um direito ela Camara, que pócle e deve . resolver· 
so.beranumente sobre o assumpto. 

Vou, assim, subrnctter a votos o requerimento do :sr. l.Jeputaclo .lion-
çal ve:s Mata petlllHlo a r etirada tlo anterior requernueuto, 

O Sr. Antonio Carlos (Pata encmninhar a votação) (' ) - Sr. Pre-
~ideule, uuv1 as ]Jalavras. pronunctadas ]Jelo nobre Deputado por .Pernam-
buco. Considero inteiramenLe merecedor da approvação ela ,camara o 
requerimento que se vae votar e não tenho duvida em publicar que esse 
movimento de S. Ex. foi conscqnencia de um appello que lhe dirigi ... 

U SR. GoNÇALVES MAIA - V.. Ex. é o meu íeada além de tudo. 
() ::SH . NlAUlUCIO DE LACEHDA - inclusiVe na b[acl<-íis( .. 
u .SH. uoNçALVES MAIA - Ahi, não . . . 
u ::iH. ANTONIO <LAHLos - . .. afim de que o debate sobre o caso de 

Alagou;,; ros~e int.enomptdo lJOl' alguns ctias, para que s.e verificasse si 
aquelle:; que ~e esforçam }Jela bôa polítiCa de arrefecer e anniquilar as 
Utvergencta:; eutr.e os homens podem levar a cabo, ·convemerüememe, a 
obra em que, cum e:;se proposito, se es.Uio empenhando. 

u Sn. J\iAUHiuro DE LACEHIJA - Isso nem Puulo de ·1 asso. 
u sn. PEDHo MoACYR - E' muito evangelico, mas ill1JHa ticav.eJ. 
u Sn. ANTONIO .CAnLo::; - Acredito, Sr .. Presiliente, que quantos se inte-

r e:J~am IJelo debate elo JH'OJ e c to relatt v o á intervenção em Alagõas não 
terão de lamentar o afastamento des.se projecto da ordem do dia por muito 
tempo. 

Creio mesmo que, dentro de dous ·ou tres dias, o assumpto ter·á inevi-
tavelmente de ser suümettido á deliberação do Poder Legislativo, c direi, 
aliás completando o pensamento revelado nas. palavras que V . .Ex. ha pouco 
pronunciOu, que, para que isso aconteça, bastará, nos termos do Regimento, 
um requerimento de qualquer Deputado. (Mmto bern; muito bern .) 

Consultada, a camara cancede a retirada elo requenmento do Sr. Gon-
çal v e~ Maia. 

( •) Este discurso niÍio foi revis to pelo orador. 



303-

SESSÃO DE 2 DE OUTUBRO 

O Sr. Mendonça Martins discutiu e combateu longamente o projee;tu 
de intervenção federal no Estado de Alagõas, sob o pretexto do concerto da do 
SLLa ordem mstltuciuual, onservando 1:: accentuanclo CJtte s·emelhante tenta-
tiva envolve a clignidade a.a terra que s.e orgul·ha de representar no Parla-
JIIcnto, pois cou~a alguma a justifica, quer soJ) os pontos lle vista consti-
tucwnal e ]JOli.tico, quer ainda soL o aspecto moral do ass umpto. 

Heserva-se, pela 1mportm1~i a do debate, para proseguir nas cons.iclera-
çoes que vem cxpenllendo em defesa da autonomia do Estado de Alagõas, 
c para ter a sua ·Consciencia tranquilla, cumprindo lealmente o seu dever 
de representante da Nação e para evitar a conf1agração sanguinolenta de 
um trecho da Patria, que, hoje mais de que nunca, reclama ordem e 
respeito a .si propria para ser bem julgada e acatada pelos. demais povos 
do mundo. (:11/ui.to bern; rn1tito bern. O onulor é vivamente {ehcitado. ) ( * * ) 

SE.SSAO DE :J D'.l!: UUTUBHJO 

O Sr. José Paulino (**'*) :Sr. Presidente, sou tímido nos recontros 
val'lamentares, mas essa minha timidez eu a farei por ·dissimular, nesta 
lwra é~e graves responsabilidades para o humilde representante, que so u 
do ·Estado de Alagôas, quando o vejo, com o projecto que s.e discute, sob 
a imminencia de rude ataque á ~ma autonomia política, e á ordem e á 
tranquillidade alli reinantes. 

·Mas, Sr. Presi·dente, inquieta-se, estremece a minha bôa f<é ao observar 
que -es·sa mesma ordem e .e;;sa mesma tranquillidade a que alludo, insiste, 
J!Orém, em desconhec.e1-as o nobre -e illustl·aclo -Relator do parecer sobre o 
l)rojecto interventor, em debate, olvidando S. Ex. as provas, que deveria 
produzir para o fim de convencer-nos d.e qtw "anarchia e a desordem 
lavram em todo o organismo do Est1l1do de Alagôa.s " . .São· palavras tex-
tu&es de S. Ex .. 

Agora, por·ém, percebo, Sr. Presidente, consoante s.e está a ·evidenciar, 
que para arra.ncal-o ao seio da Commissão ele Justiça, onde permanecêra 
no transcurso de quasi um a.nno, fôra misÍér a interposição de fatalidad.es 
políticas .. 

0 .SR. EUSElliO DE ANDRADE - Não apoiado. 
O Sn. ALFHEDo nE 'liAYA - De junho a dezembro não vac um anno, vão 

seis me:?íes. 
O SH. J os~~ PAULINO - Eu disse: quasi um .anuo. 

(* ) P·r.ojecto de 119•15. 
(•·•) Nes ta ·sessão foram of.fe reciclas ao p·rodecto 3'2 emendas de caracter 

pt·otelacto r io. Vide A'll,nlaes. 
c=•• •) ·E.< te .cJiscur.>o não foi revisto pelo o:·ador. 

2 ' disc . 
projecto ( *) 
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O SR. CARLOS LEITÃO - V.. Ex. alÚga a prescripvão? (Riso.] 
.O SR. JosÉ PAULINO - Agora, vinha eu dizendo, p,ercebo que, para 

arrancai-o ao seio da Commissão, fôra mistér a interposição de fatalidades 
políticas, dess.as que veem empolgando esta nossa .desgraçada Patria, no 
mesmo doloroso instante d.e suas magnas apprehensões. 

,Mas, senhore3, eu nH! pennitto, intranquillu, perguntar á Cama:ra, o-nde, 
nesta ·hora, se encontram os ·homens. da maxima r esponsabilidade p.ela 
grandeza e respeitabilidade deste paiz, e do regimen politico, que lho 
ass.egurámos? 

Será. crível, Sr. Presidente, C[lLe, á sua revelia, <Ju com intencional 
assentimentu delleg, quaudo se no~ defrontam problemas instantes de sal-
vação publica, se qtteira levar ao m eu Estado, nessa pequena unidade da 
Federação, victima indefesa de mancommunações insolttas - o incitamento 
ás paixões parti darias, já amortecidas, si·ríão quasi extinctas? 

Por que, Sr. Presidente, .esse supemvit de escrupulos pela ordem jurl-
. clico-constitucional, em A•lagôas, essa nexata qne:Hio, quando, no Estado, 
para a cooperação funccional do apparelho administrativo, estão a con-
corr·er todos os poderes políticos, segundo a prova, que me a.praz trazer 
á C amara dos Deputados ? 

Não vale já appellar para as doutas lições dos nossos mais hrHhantes 
commentadores pa:tricios, para affirmar a inconstitucionalidade elo proj ecto, 
em debate, porque, ao plano premedita:do de aggressão á autonomia do 
meu Estado, se não ajustam razões de Justiça, nem, tampouco, a ponde-
ração de que a sua execução iria sobres.tar o labor fecundo dos meus con-
terraneos, na multiplicidade de seus pendores . 

Sr. P!·csidente, para que me não incriminem de não havrr offerecido ~.o 
debate, além do que venho desenvolvendo, a prova da inapplicabiliclacle elo 
}Jrojecto inferv·entor ao caso concr.eto que o illnstrado Relator elo parece r 
pretende attingir, em Alagôas, cabe-me rel~r· á Camara elos Deputados o 
contexto desse parecer, ,e o dos votos vencido c separado, r espectivamente, 
dos notaveis juristas, noss.os clistionctos coU.egas Depu·tados Pru·clente de 
l\'Ioraes e Caldas Filho. 

O SR. EusEmo DE ANDRADE - .O parecer e os votos são muito conhe-
cidos. 

ü SR. JosÉ PAULINO - Mas eu quem esclarecer a Camara. 
O Sn. EusEBio DE AN·DRADE - V. Ex. combata antes com argumentos 

o voto da Commiss.ão. 
UM SR. DEPUTAD'O - O orador usa de um dir.eito. 
O SR. EusEnro DE ANDRADE - Não estou dizendo que S. Ex. não tenha 

esse direito. 
O Sn. JosÉ PAULINO - V. Ex. hoj e está muito irrequieto. 
0 SR. ETTSEBIO DE ANDRADE - Nunca estive tão calmo. 
O Sn. ALFHEDO nE :\iAYA - O orador está s.endo ouvido até com multa 

ilttenção. 



0 SH. EUSEBIO DE ANDHADE - E com carinho. 
O Sn. ·CAnLos LEITÃO - Com a sympathia pessoal que S . . Ex. muito 

merece. 
A causa é que é pessima. -
O Sn. JosÉ PAULINO - Vou provar a VV. BEx. que, tanto quanto o 

parecer e a opinião do Sr. Relator, valem as . . explanações do voto vencido 
do illustre Deputado l)Or S. Paulo, Sr. Prudente de Moraes. 

O St<. Eusmno DE ANDHADE - Isso é causa conhecida e tão antiga como 
o parecer. 

•O Sn. ALFHEDo DE lVIAYA - O voto dD Sr. Prudente de Maraes não tem. 
conclusões. 

O Sn. JosÉ PAULINO -Diz o voto do Sr. Prudente de i\1oraés Filho: 
"Não posso subcrever, sinão vencido, o presente proj ecto de l ei, em 

que s.e Qrdena a intervenção do Govemo Federal, no Estado de Alagôas., 
com fundament& lltJ disvosítivo do att. 6", n. 3, rla Constituição de 24 de 
fever-eiro de 1891, "para - segundo deternüna o art. to do dito proj ecto -
restaurar, naquelle Estado, a ord-em constitucional, ora alli subvertida, 
restabelecendo a l egitima organizaçã.o e o r egular fu·nccionamento dos pod-e-
res constitucionaes e o imperio da resp ectiva Cons-tituição." 

'\Aquelle dispositivo, expressamente invocado no luminos.o parecer, e 
sobre o qual assenta o proj ecto, p.ermitte a intervenção federal - "para 
restabelecer a .ordem ·e a tranquillidade nos Estados, á requisição dos respe-
ctivos Governos". 

Dous requisitos são, portanto, .essenciaes para que possa caber a inter-
venção da União nos negocias ·peculiares dos Estados, na hypothese esta-
!Jelecida pelo n. 3, do art. -6°, da !Constituição Federal: a) perturbação da 
ordem e da tnnquillidade; b) requisição dos r es-pectivos Governos. 

Pois bem, desses dons requisitos, nenhnm se verifica no chamado caso 
rle Alagôas. Não ha si quer noticia de perturbação da ordem e da tranquil-
Iidade, no territorio do Estado, nem é pos-itivo que o seu Governo haja 
,·equisHa.do a intervenção do Federal, para restabelecei-as ... " 

O Sn. ALFHEDo DE lVIAYA - Tanto hilvia desordem que o Supremo Tri-
mmal Federal ·requisitou força do EX-l'l'Cito para garantir a ordem de 
habeas-cor]Jtts, cuja execução estava sendo dif'ficultada. 1Yelo Sr. Clo.doaldo 
LI a F.onseca. 

;Q SR. JosÉ PAULINO - Não ouvi hem o que disse o nobre Deputado. 
O SR. ALFHEDO DE lVIAYA - Si não havia des.ordem, porque é que o 

Governo da Republica mobilizou força rlo Exercito para g·arantir o funcc.io-
Hamento do Senaclo Alagôano? 

O Sn. JosÉ PAuLmo - Responderei ao aparte do nobre Deputado, mas 
eu pedirllt que me p.ermittrssem contmuar a leitura dG voto, que é impor-
tante, no caso 

O Sn. EusEmo nR ANDHADE - Esse já é conhecido e combatido pelo 
proprio parecer. 
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O Sr. Prudente de :l'l-oraes colloca a questão no ponto de vista cliame-
lra1mente opposto ao que o pa]:ecer adapta; da.hi assignar-se vencido. 

O SR. JosÉ PAULINo - Não deixa de ter a mesma importa:ncia. Para 
mim, o voto vencido tem tanto valor quando poderá ter o do Hela:tor 
para V. Ex. 

O Sn. EusEmo DE ANDRADE - Os argumentos do Sr. Prudente ele jforaes 
estão em contradicção com os argumentos da grande maioria da Commissão; 
nós todos já sabemos. 

IÜ Sn. JosÉ PAULINO- Não é demais que se releiam os brilhantes argLl-
mentos apresentados. pelo Sr. Prudente de Moraes. 

0 Sn. EUSEBiO DE ANDRADE - Ninguem nega ess·e brilhantismo. 
O Sn. ALFHEDO DE MAYA- V. Ex. contesta as razõ es elo Sr. ;\1eUo Franco ? 
O Sn. EuSEBIO DE ANDRADE - V. Ex. aclcluz argumentos contrarias aos 

cl o S r . Mello Franco? 
O SR. · JosÉ PAULINO - Contesto e, opportunamente, direi por qne. Pro-

sigo na l eitura, que vinha fazendo, quando fui interrompido pelos. nobres 
Deputados. 

S. Ex., depois ele assignalar que o proprio Helator r econhece que a 
ordem materi al existe em Alagôas : mas pens.a que o art. 6° n . 3, não 
cogita só desta, S. Ex. diz : 

"IDo territorio ele Alagôas, conseguintemente desappm·eceram, a ordem 
e a tmnqíâll'iclacle, segundo pensam o digno Helator e a honrada Commis-
são, porque ha naquelle Estado : dualidade ele Governadores c ele Vice-
Governadores; dualicla rl·e de ·Senado e ele eleições p·ara · renova.ção da. 
Ca.mara dos De11uta·clos; cluaHclarlc ele intendentes, de .Conselhos MuniciiJacs 
c ele uiz·es districtae·s, em todos ·os munic-ípios., excepto no da Capital; cmfim, 
ha ·dual idade de "to elo o organismo institucional do Estado ." 

Não contesto essa dualidade, nem que de tal anomal ia pudesse vir a 
1·esultar o clesappm·ecúnento ela m·dem e ela tmnquiU'iclade, em Alagôas. 
O que en contesto é que essa dualidade, embora generalizada, constitua, só 
por si, a desordem e á intranquillidade exigidas como requisito para qu,e 
tenha logar a intervenção fed eral na hypothesc elo art. Elo, n. 3, da Consti-
tuição. 

Será, quando muito, uma ameaça á ordem publica, um motivo p ara 
r1ue se 'dêem desordens. Mas, cumpre adrvertir, por outro lado, que a inter-
venção fc·dcral não é meio preventivo .contra pavorosas des.ordens, que por-
ventura venham a resultar rla dualidade de Governos nos Estados. 

A Constituição só consente nessa intervenção, para restabelecer a orclem, 
i:;to é, qu ando reinar a desordem, c não quando aquella estiver ameaçada, 
ou lJ ara prevenir esta. 

A não ser, portanto, que a dualidade de Governo, só por si, importe 
clRsordem c intranqui1licladc, como o querem o digno <Helator e a honrada 
í:ommlssão , falha o Jll'imeiro r equi sito para que a intervenção se autorize 
no citado 1art. Go, n. 3, el a Constituiç.ão. 
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Ora, a ordem e a tranquillidadc, que devem ser, pela União, restabc-
lecidas nos EstadO>s, na hypothese constitucional de que se cogita, são, posi-
tivamente, a ordem e a tranquillidade publicas matcriacs, alteradas ou 
perturbarlas. por movimentos revolucionarias, por sed ições ou rcbelliões, por 
deposições ele Governos, por disturbios de todo o g•enero, por violenci a~ 

ele qualquer espccie, em fim, por actos ele força. m as nnnca a. .ordem .i nri-
elica, anorma.lizai:la pelo Jacto ele terem sido elei tos e r econhecirlos dons 
g:ovrrnarlores ou elous "congressos legi·slativos" elos amerir-a.nos e dos argen-
tinos . 

. C:ommentando o texto ela ·Constituição Americana, na parte relativa 
á lntervenção requisitada, accrcsccnta esse m esmo cscriptor: 

•Cita 'S. Ex. em seguida opiniões ele constitucionalistas. bra.zileiró.q, ame-
ri~anos e argentinos, c diz rlepois (L ê) : 

"Não ha, portanto, como confundir a ordem puhlica ri1atcrial com a 
oTdem juridica. nem como dispensar a perturhação dacruella, por movi-
mentos rcvolucionarios, por sedições, ou r EJh clliõe~, por cli sturhios ou vin-
lencias, para que se legitime a intervenção, na hy pothesc do art. 6°, n. 3, 
da 'Consti-tuição. 

O outro r errui sifo rssencial , vimos,. é que tal intervenção seja reqmsl-
t·arl a pelo Governo Es.tad ual: "á requisição elos respectivos Governos" -
diz a. Constitui ção. 

Entretanto, na especie, tambem esse requi sito se não verifica. O Governo 
de Alagôas não requisitou a intervenção elo Governo Federal , para r esta-
belecer a ordem publica, no territorio claquellc Estado. 

E ' C}.'acto que figura entre os documentos o tele12:ramma a que se 
refere o parecer, c qu e foi dirigido ao 'Sl\ Presidente rla ·Republica, pela 
Mco.a rl e um dos Senados ele Alagôas, como é ·exacto que ahi se pede a 
intervenção federal. 

:'li as, ~umpre advertir, em primeiro lagar, que a intervenção ahi solic 
ci tada nã.o o foi para o 1'fstabe,l ecim cnto ela m·dem e da tmnquiUidade ; ma~, 

si m. co mo se diz no parecer "para o fim ele ser dirimida a questão ele legi -
timidade elo Governo claquella uniclacl e ela Fe·clera.ção, no triennio consti-
tucional, inici ado a '15 ele .i unho eles te anno; ou, com o se cliz no proprio 
telegrarnma, para "restabelecer a fórma r epublicana fe·der.ativa em Ala-
gôas " . . Afim rl e qu e nenhuma cluvicla surgiss.e, se accrescentou no tel c-
gramma: "Em vista elo que vim J)edir, "accôrclo n . 2, art. 6•", C:onstituição 
Republica, intervenção Governo Federal ". 

Em segund o logar faz-se mistér notar que esse telegramma, ainda 
quando nelle se pedisse a. intervenção para o restabelecimento ela ordem 
c ela tranrruilliclaclc publicas em Alagôas., não valeria pci a requisição ele 
que trata o cli sposfo no n. 3 elo art. 6° ·ela Gonstituição, porque esta requi-
sição só pócle ser feita pelo GovPrno elo Estado e não pel a Mesa de uma 
na.s f:amflras no C:onp:resso Estadual. A Mesa de um elos Senados de Alagõns 
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não é governo · desse Estado; e foi tal :.Vlesa, no emtanto, que, "por délibe-
racão propria ", pediu a intervencão federal. 

Não nego que o Congresso !Estadu al pudesse fazel-o, pois tambem elle 
exerce o Governo do Es.tado; é Governo no sentido em que a Constituicão 
usa dessa expressão. Nego ·sómente que para tanto tives-se autoridade a Mesa 
do 'Senado. 

Quando a intervencão houver de ser requisitada pelo Poder LegisJativo 
Estaaual, por este deverá ser cleliberada a requisicão. 

"Os Estados Unidos garantem - diz a Constituicão Americana - a 
cada Estaçlo desta Uniã.o, a fórma republicana de governo, os protegerão 
a todos contra a invasão, e, á r equi sicão "·da Legisl atura", ou do Executivo. 
"qu ando a Legis,J atura nã.o puder se reunir", os protep;erão, a cada um 
delles, contra as perturbacões vio}entas, que possam sobrevir no interior". 

A Constitui cão Brazileira, moldada na Americana, não dá, é . verdade, 
nenhuma preferencia, no .caso, á Legislacão Estadual, para requisitar a 
intervencão, mas, como ella, não dispensa, não poderia dis.pensar. o seu 
pronunciamento re~11la1'/a r espeito do pedido de intervencão. Nos Esta:dos 
Unidos, cruando a Legislatura Estadual não consegue se reunir, não pódc 
recruisitar a intervcncã.o federal. O mesmo se verifica entre nós., pois, só 
o .Gove1·1w Estadual áue, na hypotiiese ele ser o Poder Legislativo, é exer-
cido pe:la ·conectividade. e não pelos seus membros, qualquer que seja o 
numero, tem a faculdade de recruisitar a interven~ão. 

•Resulta ilo exposto, que ·é certo não ter havido, por parte do üoverno 
de Alagôa.s. recnüsição de intervencão federal. 

Não h a, ]JOis. sou obrigado a. dizer, mas o faco com todo o acatamento 
crue devo ao illustr e Relator e á douta ·Commissão, não h a como se ju,ti-
ficar a interveneão f ed·eral em A·lagôas, aconselhada, no parecer, e orde-
nada. no nroiec-to. com fundamento no dispositivo do art. 6•, n. 3, da 
Constituicão. Faltam os r equisitos consütuciona.es exigidos, para que essa 
intervencão tenha cabimento. 

Accresce que a intervenção do Governo Federal, em t•al caso, não pó de etr 
por fim se não auxiliw· o -Governo do Estado, no re,stabel ecimento da ordem e 
da. trancruillioa.cle, .e não tomar-'lhe o logar, governar o Estado, ainda que 
nrovisoriamentc, por interÍneclio de um interventor-(Jov·e1·nador. E o pro-
jecto não só ordena a nomeação desse interventor, como manda proceder 
"á eleição de Governador e Vice-üovemador, dos membros da Camara 
elos Deputados. e ele onze ·Senadores Estaduaes. de intenclmtes e conselhei-
ros municipa es, e de .inizes districtaes", e, ainda, determina, no § 3•, n. 12, 
rru e : "As autoridad es. estadua.cs c federa:es darão obecUencia e auxilio ao 
interventor, no desempenho das funcções que acrui -se lhe encarrega, em 
onservancia do estatuiclo na Constituição da Repnblica, a1~t . 6•, n . 3." 

De modo que, por forca de um decreto rl e interv r·nção explicita.menh~ 
fundarlo no 'cli·spositivo do n. 3, do art. 6•, se declara a illegitimiàaàe el e 
todo o a.ppu.relho governamental de Alagôas, elo Executivo, como Legislativo. 
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quer do Estado, quer dos municípios, quando é certo que aquelle disposi-
tivo cons.titucional só autoriza o Governo Federal a auxiliar o do E,;tado, 
a seu pedido, no restabelecimento da ordem e da tranquillidade. 

Não posso me conformar com isso. 
Para mim - perdôe-me a Commissão dizel-o - o proj ecto de inter-

v,enção federal em Alagôas é inconstitucional, ou m llhor, esse proj ecto, 
nos termos em que está concebido, contraría francamente o di s.posto ne 
n. 3•, do art. 6•, ela ConstHuição, em que elle .expressamente se funda. 

Nem podia ser de outro modo, pois, esse proj ecto, em que se decreta 
a intervenção em Alagôas, com fundamento no n. 3•, do art. 6•, foi calcado 
no proj ecto do eminente Sr . Senador Ruy Barbosa, de intervenção do 
Governo Federal no Amazonas, "par a res.tabelecer a fórma r e·publicana 
federativa"; isto é, em um proj ecto de intervenção com fundamento no 
n. 2, do art. 6• . 

Pouco importa que o Senado houvesse ju-lgado inconstitucional o pro-
j ecto do ma:ior dos nossos constitucionalistas; isso não o· podia tornar apro-
veitavf'.l para uma intervenção com fundamentó inteiramente dii'fer ente. 

Eis ahi, embora rapidamente expostas, as razões que me l evam a assi-
gnar venC'iâo este proj ecto da douta ·Co rnmis.são ele Constitui ção e Justiça. 

Parece-me, devo ainda dizer , que a intervenção federal em Alagôas, 
com a amplitude aconselhada pela 'Commissão, consignada no proj ecto, 
c provocada pelas circumstancias anormaes em que se acha aquelle 
Estado, só encontraria fundamento no dis.positivo con,;titucional elo 
art. 6•, n. 2. 

Ahi se autoriza o Governo Federal a intervir em negocias peculi n, cs 
aos Es tados, independentemente ele qualquer requi sição, "pára manter <t 
l'órma republicana f ederativa". 

Si o intuito elos constituintes r epublicanos llrazileiros., escrevendo e:;se 
dispositivo na noss.a Lei Magna, fos se como se tem affirmaclo, 'exolusiva-
mentc, o ele pcnnittir que, n elle fundado, o Governo Federal pudesse 
intervir nus negocias peculi ar es aos Estados, tão sómenl e para impl'dir 
que crualqur. r clelles se desligasse ela Federação, teriam, sem duvida,. r~ilu 

obra perfeitam ente inutil. 
Pam que a intervenção tiv·e~se log·ar , nessa hypothese, é claro que se 

não fazia ncces~aria qua-lquer autorização constitucional. 
ü mesmo se poderia dizer, sl quizessemos limita r a intenção elos con-

stituintes a só consentir na intervenção em tal caso, quando algum Estado 
adaptasse fórma ele governo não repubUcana ou anti-rep ublicana. 

Ainda assi m, inutil seria o texto constitucional examinado, pois., sendo, 
como são, os Estados obrigados a manter uma organização política, de 
nccôrdo com os principias constitucionaes ela União (art. El3 da Consti-
tuição ), é evidente que, sj algum adaptasse a Jórma ele governo monar-
chico, por exemplo, não, pod·eria viver na Federação R-epublicana ; e 
aqne]lc fa.cto, importando em C!u ebra do laço fe·del'ativo, obrigaria a União 
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a. intervir, para evitar aquella ou restabelecer este, independentemente 
de qualquer autorização ·constitucional .expressa. 
, Fosse, ou não, inspirado ·sómente pelo receio de que a Monarchia 

viesse se implantar em uma das unidades ·da Federação Americana, o 
dis,positivo da Constituição dos Estados Unidos, semelhante ao ela nossa, 
o certo é que, quando os constituinte brazileiros o perfilharam, já estava 
elle interpretado pelos proprios americanos do norte, em um sentido 
menos restricto do que aquelle que, porventura, lhe pudesse ter sido dado 
originariamente; e mais de um cas.o de intervenção fed eral já tinha tido 
logar, nos Estados Uni•dos, para restabelecer a ordem constitucional ou 
juridica, suhvertida, sem que, entretanto, nenhum delles houvesse adap-
tado fórma de governo monarchica -ou anti-r epublicana. 

Os constituintes. argentinos, que tambem se inspiraram na 1Constituição 
Americana, e empregaram a mesma fórmula desta, no tocante á inter-
venção feder al nos negocias dos Estados para manter o Governo .Republi-
cano, não hesitaram em tornar ·bem claro qu.e não é só a fórma ele governo 
que a União garante ás ·Pr ovincias, sinão tambem o gozo e ex.et'cicio de 
suas funcçõ es. (.Constituição Argentina, arts . 5o e 6°.) 

"A Nação garante - diz ESTRA'DA ---:- não sómente a fórma r e·pu-
blicana, mas ainda o exercicio regular das instituições. Quando m esmo 
a fórma se conserve, si o ·exerci-cio elas instituições estiver interrom-
pido, e o p.ovo éLe uma ·Provincia prirvaclo elo s·eu gozo, a Na<;ão eleve 
fazer ef·fectiva a garantia que lhe prometteu no art. 5o ela Consti-
tuição ." 
Com o qpe venho ele expôr, quero significar que, a meu vêr, a Consti-

tuinte Republicana Brazileira, acloptanclo expressões equivalentes ús da 
Constituição Americana, não quiz restringir a faculdade ela intervenção 
consignada pelo disposto no art. í3°, n. ··2, ao caso unico, de substituição 
elo Governo r r.puhlicano pelo monarchico, em aJgum dos Estados da 
Federa~.ão. E, por conseguinte, esse dispositivo eleve ser interpretado na 
conformid a:d e ria pratica norte-americana e, argentina." 

Refere-s.e o illustrado Deputado ao t exto ele consti tuciomdistas, e pro-
segue. (Lê) : " !V[anter a fôrma •republicana _[ed·emtiva não é, portanto, -
segundo r csalta elo exposto - impedir sóm~cntc que os Estados adaptem, 
e nelles subsista, o r egimen monarchico, ou uma outra fórma r epublicana·, 
que não a i'e·deratrva, mas, tamberi1 tornar eí'fectiva a ordem constitucional, 
restabel ecendo-a quando subvertida. 

Bem sei que não é este um ponto pacifico entre os constitucionalistas 
c, principalmente, entre os politicos el e paizes r e1mbHcanos federativos .. 
Em todos elles,· duas correntes se form aram: a elos intervencionistas c a 
dos não interwncionis.tas. Aqui , se poderia notar uma terceira : a dos 
pse u d.o-anti-intervencionistas . 

'"Tão grande é a clivergencia ele opiniões sobre esta mat.e r ia -
accentúa BAm<AQUERO - que lins crêem que as i n t e rvepçõe~ nf\ o t eem 
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produzido sinão mfjles e ruínas : que sào incompatíveis com o prin-
.cipio fedcraMvo de governo e perigosas para a estabili!dade das insti-
tuições livres; que os artigos constitucionaes. que as autorizam eleve-
riam desap.parecer porque são attentatorios da autonomia das Provín-
cias; que a pratica das intervenções tem i1l uminado os •quatro amhitos 
da Republica, com o rubro esplendor ·do sangue que tem derramado. 
Para outros, as intervenções são inherentes ao principio federativo de 
governo; são uma garantia para a existencia ela Nação, porque dão 
homogeneidade ás instituições dos povos que a compõem; evitam 
que as guerras civis transtornem a paz publica; que se aduUe1'em as 
instituições 1'epubolicanil'S nos povos federados, e, emfim, que as intoet-
V·ençõe·s são o sustentacu[o da fótma federa[ ele qovetno a mais per-
feita e a mais conforme com a natureza humana e as condições 
sociaes elos povos." 
E' natural, portanto, que, entre nós, os. não intervencionistas se batam 

pela mais restricta das interpretações de que é susceptível 9 dispositivo 
do art. 6°, n. 2, da Constituição Federal; mas, por ·coherencia, deviam 
applicar o mesmo methoclo em relação ao n. 3, e não interpretai-o, como 
o fazem, de modo a que nelle se amoldem todos os casos. ele Intervenção. 

Nesse proceder, cumpre observar, vae o reconhecimento implícito da 
necessidade ela intervenção federal dos Estados quando se verificar que 
nelles está realmente subvertida a ordem cons.titucional. 

Mas, si, em tal caso, a intervenção é inclispensavel, como reconhecem 
até aquelles a quem ella causa os mais serias receios, e que . se dizem 
anti-intel'Vencionis.tas, por que não a enquadra no disposto no n. 2. do 
art. 6°, de conformidade .com a interpretação acima aponta:da? 

Esse, me parece, é o melhor caminho a seguir; o uni co que se coaclnna 
com a hôa doutrina e com o esvirito :ela noss·a Constituição. 

E', pois, bem patente acreditarmos. s-er tomado que a intervenção em 
Alagôas só encontraria fundamento como ·linhas atraz ficou assignalado, 
no cli·s.positivo elo n. 2, elo art. 6°. 

A- douta ·Commissão, po11ém, entendeu ele modo contrario. tanto assim 
qne a qmvsi unanimidade elos seus membros .assignou immediatamente o 
parecer e o projecto, sem que tivesse havido nenhuma discuss.ão, tão 
segura estava ela excellencia da doutrina, em um e em outro consubstan-
ciada. 

Dahi se vê crue, ainda quando a urgencia com que teem ultimamente 
transitarl o, na Commissão, os papeis relativos ao cas.o ele Alagôa.s, não 
reclamasse ela minha parte um exame rapido elo assumpto, inutil seria a 
solucão crue tivesse ele formular, na conformidàcle •elo acima exposto. 

Por isso, me limito, como faço, a ·expencler os. motivos ela minha 
clivergencia." 

O Sn . PnESIDENTE - ,Lembro ao orador que a. hora está finda . 
O Sn. J osrt PAULINO - 'Sr. Presidente, vou clar por finda a minha 
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oração por hoje, não sem deixar de fazer um appello aos honrados mem-
bro., desta Casa, concitando-os a que libertem o meu Estado da aggressão 
á sua autonomia, 1)ara a qual procuram influir suba.Uernos propositos de 
mal avisa;do partidarismo, a trabalhar uma hella terra, cujos filhos por 
certo descobr·irão a fórmula da confraternização na mansuetude de sua 
indole, sem a intromissão de factor es outros sinão dos que lá exis.tem. 

Eu pediria a V. Ex. me considerasse inscri·pto para cuntinuar na 
proxima. sessão. (Muito bem; muito bern! O orado1' é fdicitado.) (*) 

SES1SÃ0 IDE 5 DE OUTUBRO 

O Sr. Costa Rego (* *) - Confesso, Elr. Presidente, a inutilida~de 'deste 
debate. 

Trata-se ele materia .iá tão ventilada, desde a proclamação da Repu-
blica, que o esmiuçai-a, detalhai-a, estudai-a ·é tare.fa ingloria e quasi 
diria mesmo, desnecessaria. 

Não seria evidentemente o pobre orador ... 
O Sn. •CAnr.os LErT.~o - Moclestia de V. Ex. Orador clistinctissimo. 

(Apoiados.) 
O Sn. ·COSTA REGO - ... desprovido ele recursos, que poderia, no pre-

sente momento, o a proposito deste dabate, suscitar aspectos novos acerca 
ela materia em ·discussão. 

Os vinte e tm1tos casos de intervenção federal nos Estados, apparecidos 
(]urante o r egimen republicano e com repercussão immediata no seio do 
Congresso, te em firmado, a respeito, uma j urispruclencia parlamentar que 
só não é definitiva porque em certos casos a propria jurisprudencia dos 
tribunaes varia. 

Es.tão querendo encaminhar a ~camara para mais uma variante da 
sua jurisprudencia neste assumpto, para mais uma contraclicção com os 
principias que ella estabelecia, quando querem que ella se manifeste 
sobre uma situação de Governo em um Estado ela Repuhlica que t em todos 
os caracteristicos ela regularrdade administrativa ... 

Ü Sn. EUSEBIO DE ANDRADE - Não ha legalidade. 
ü Sn. CosTA REGO - . .. quando não quiz·essemos sustentar que da 

propria legalidade constitucional. 
- O Sn. EusEmo DE ANDRADE - Seria um facto consumado o que V. Ex. 

quer que ·O Congresso consagre. 
O Sn. CosTA REGO - Não quero consagrar a theoria elo facto consu-

mado; nã.o a posso consagrar, porque ella já o foi por outros. parlamen-

(") Nesta sessão foram offerecidas 10 emendas de caracter protelatorio. 
Vide Annaes. 

( ••) Este discurso não foi revi. to pelo o~·ador, 



tares, com a autoridade que me falta, (não apoiados ) e pelo proprio Con-
gresso; em alguns outros casos semelhantes aqui resolvidos: 

O 'Sn. EusEmo DE ANDRADE - Não os conheço. 
ü SR. CoSTA HEGo - Sr. Presidente, nem s.ó por esse prisma reconheço 

a inutilidade do debate. Heconheço-a ainda porque leio nas folhas desta 
cidade e ouço nos corredores desta Casa que o caso constitucional so-bre o 
qual vamos dentro em pouco deliberar está tendo a, sua solução encami-
nhada como nm cas,o politico e simpiesmente ·particlario, para o qual se 
affirma que foi encontrada uma fórmula de transigencia capaz de har-
monizar a familia alagôana. 

·O 1SR. CARLOS LEITÃO - E'· o caso de nos ·Congratularmos com a ban-
cwda de Alagôas. 

O SR. CoSTA REGO - Desconheço, Sr. Presidente, o fundamento que 
tem esse boato e peço licença para accentuar que não comprehendo por 
que razão pessoaes que entrarain na luta. encarniçada peJa supremacia poli-
tica no Estado de Alagôas, e entraram cheias. rle escrupulos constitucionaes, 
virão, quando o desenlace elo incidente se approxima, encontrar fórmulas 
de transigenda para a propria intransigencia. que determinou o nosso 
combate acceso e irreductiovel. 

O SR. CARÍ,os 'LEITÃO - V. Ex. por este modo se revela intolerante. 
O SH. Cosn REGO - Grande ·exempio de civismo e de educação poli-

tica entendo que é no meu Estado a ·propria resis.tencia offerecida pelos 
nossos adversarios, durante mais ele quatro annos, a todas as possiveis 
seclucções elo poder, para permanecerem firmes e solicla:rios. com os seus 
amigos politicos e com os seus icleaes .. 

Neste 11onto, não posso deixar ele render o preito ele minha admiração 
a todos esses adversarios. que se batem comnosco, ele peito aberto, e que 
nunca procuraram nas fórmulas ela. transigenc]a as soluções para o pro-
blema politico em que se achavam envolvidos, transigentes temos sido 
nós accusaclos de o ser; mas a nossa intransigencia não é uma origina.li-
da~~ elo nosso partido; não a inventámM. para o nosso uso particular, não 
a improvi sámos, Sr. Presidente, com o pensamento de exercer sobre o 
Estaclo a nossa supremacia. A nossa transigencia co·piamol-a dos proprios 
aclversarios ... 

O SR. JosÉ PAULINO - Apoiado. 
O SR. CoSTA REGO - ... quando se mantiveram sempre dentro de seus 

arraia.cs, combatendo a nós outros, com a mesma galhardia e a: mesma 
franqueza com que os havemos combatido. 

Essa intransigencia, Sr. J;residente, que não póde ser attribuida uúica-
mcnte a um dos grupos politicos elo Estado ele Alagôas, é demonstração 
rle que .h a, pelo menos, naquclie Estado, um mcwimento salutar ela opinião 
explodindo e operando para a .conrrui sta elas posições. Essa intra:n~igencia, 

portanto, nã.o nos deprime, só nos honra. Essa intransigencia, i.'epito, copia-
mol-a elos. nossos a:dversarios. 



:Collocada a questão · politica de Alagôas nos termos em que a resume 
o parecer da honra-da Commissão de Constituição e Justiça, estamos (.e eu 
pediria a V. Ex., Sr. Presidente, licença para referir .a anecdota) no mesmo 
easo dos. dous cocheiros que uma occasião se encontraram em sentido 
diverso em uma rua estreita de Londres. 

Pararam, porque nenhum entendia estar na obrigação de ceder a 
caminho ao outro. Não brigaram, porcrué a fleugma do caracter inglez não 
11ermitte que, mesmo ness·a circumstancia, dous subditos britannicos se 
es-bofetecm e se degladiem. Ficaram parados. Um puxou pelo seu ca-
chimbo, accendeu-o e entrou a fmnar. O outro sacou do seu jornal E' 
comecou a lêr da primeira á ultima pagina. Quando o do cachimbo ter-
minou a sua operacão, virou-se para o contendor e disse: "Camarada, aca-
hei o cachimbo. dê-me o .iornal ·e fume agora." (Riso.) 

Estamos. Sr. Presidentr. em situacão identica, com ·uma differença: 
nrm n-ós aceeitamos o cachimbo dos. nossos adversarios, nem estes querem 
Jêr o nosso jornal. .. 

Nessa postura de intransigencia mutua P de perfeito empate perma-
necrremos, até uue a ~camara, como a policia· de Londres, venha decidir 
snhre crnem deva ceder o passo ao .outro. 

Ainda neste ponto. a intransigencia do caracter alagôano, revelada em 
nma luta política accesa como a rrue ora se trava. não é um motivo nem 
rle censura. nem de atarrue. nem de remoque. - é motivo de louvor, por-
rrue da educncão dos sentimentos nolittcos nesta escola é que poderão 
nascer ou cruicá renascer as. mais gratas esnB>rancas ela Renublica. 

A nossa irrerluctihilirlarle. entrrtanto, é apenas com relação ao parecer 
rla Commissão ele Constituicão e Justiça. 

O Sn. CARLOS iLEITÃo - Apenas? 
O Sn. CoSTA REGO - Não vae além, Sr. Presidente. Os dons cocheiros 

se me permittem a expressão - podem até mudar de cano e cada 
11m retrocerler no seu caminho: nenhum terá cedido o passo ao outro: 
mas, onde nos conservamos intransigentes, iinde p·rrmaneccmos solidarios 
com o pensamento político inici·al rla nossa luta no Es.tado, é no ponto 
em que a:pparece a peça da Commissão de 'Constituic;ão e Justiça, ora em 
debate. 

Não transigimos com ella e assim se justtfica que, no momento em 
que se propala e -s-e diz e se annuncia que collahoramos em uma fórmula 
de ~conciliação ou de harmonização política relati:vamente ao nosso caso 
constitucional, estejamos nós, os roeputad-os representantes da siluação 
governamental de Alagôas, .dand-o, por todos. os meio·s, com todos os recur-
sos regimentaes ao nosso alcance e do nosso direito, combate ao parecer 
da Commissão de Constituição e Justiça. Não t,ransigimos com es.te parecer, 
Sr. Presidente; não transigiremos, porque elle é manifestamente anti-
constitucionaL 
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Para .sustentarmos a nos.sa opm1ao não precisamos mais do que abrir 
aos olhos da .camara as .lumiríosas razões do voto vencidD do illustre Depu-
tado pnr S. Paulo, o Sr. Prudente de M·oraes Filho. Não é elle um inte-
ressado na nossa questãD, não tem relacões directas ou indirectas de ordem 
alguma com qualquer dos grupos políticos que se debatem no meu Estado: 
é des.te ·caso um méro juiz e S. Ex. deixou exuberantemente provado que 
a intervencão no Estado de Alagôas não se justifica, nem póde s.er decre-
tada com ü fundamento do pa.recer, não se justifica dentro ·do dispo·sitivo 
do n. 3, do art. 6", da Constituicão. Aliás, Sr. Presidente, a este respeito 
a. Commiss.ão de .Constituicão e Justica não está sómente em divergencia 
com o Sr. Prudente de il'loraes; -está tambem em desaccôrdo com .as pro-
prias pessoas que solicitaram a medida .ele excepcão constante do proj ecto. 

Sabe-se que e·ste caso veiu ao conhecimento do Governo por uma 
repres.entacão düigi cla por alguns Senadores Estaduaes elo meu Estado, 
que allegavam a qualidade de membros da iVI·esa elo Senado para reque-
rerem a intervencão, não nos termos do n. 3 do art. 6• da Constituição, 
po1·ém nos termus do n. 2, onde, como a Camara não ignora, se declara 
que o Governo ·da Republica intervirá nos Estados para garantir a esta-
bilidade da ,fórma republicana federativa. 

A .commissão desJocou a questão do proprio terreno em que ·a tinham 
collocado os inte-ressados, para transferil-a a um terreno ingrato, em que 
difficilmente justificará o seu projccto e onde e-sse proj ecto só l)Odia 
nascer com o vicio original ele ine;onstitucionalidade. 

ü SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Quer no n. 2, quer no n. 3 do art. 6•, s.e 
dá a intervencão. Quer o fundamento seja este ou aquelle, o caso é ele 
intervenção. 

O SR. GosTA REGO - Qualquer caso só pócle ser de intervenção nos 
tcrmo·s restrictos elo clispositi v o constitucional. 

O SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Foi o que quiz exprimir a V. Ex. 
O Sn. CosTA REGO - V. Ex., que é jurista eminente, .advogado notavel, 

acha que ·s.e possa escolher dentro do art. 6• da Constituicão aquelle di&llO-
sitivo que se queira, para sr7rvir de base á intervenção?! 

<O Sn. EusEmo DE ANDHADE - V. Ex. não apprehendeu bem meu aparte. 
Eu disse, aliás sem ser jurista ou .advogado notavel, que .quer a hypothese 
se enquadrasse no n. 2, quer no n. 3 do art. 6• da Consütuicão, o caso 
era de intervenção. 

O •Sn. CosTA REG O - Na opinião de V. Ex. Permitta V. Ex. que cu lhe 
1)0rgunte, directamente: em que dispositlrvo s·e enquadra a hypothese? 

O Sn. Eusmno DE ANDHADE - Eu adopto a opinião do •parecer da Com-
missão. 

O Sn. ·COSTA -REGO - Quer dizer --'-- V. Ex. entre ·em ·desaccôrdo com os 
cotTeligionarios de V. Ex. no pedido ele intervencão que fizeram. · 

O Sn. GoxçAúES :\1ArA - Pó ele-se tirar a sorte .. . 
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O Sn. EuSEmo DE ANDHADE - E' questão .ele modo de entender a . dou-
trina constitucional. 

O Sn. GONÇALVES :VIA IA - V. Ex. cliz: é o numero tal, e seus correligio-
narios dizem que não é, é aquelle outro; é caso de tirar a sorte. 

O Su. 'CosTA REGO - Vê V. Ex., Sr. Presidente, como nesta questão 
ele interesses políticos, c s.ó de interesses políticos, as contradicções surgem 
c apparccem entre os que deram aos nossos adversarios no Estado uma 
arma para manejos lJOliticos e os. proprios que a solicitaram. 

Vê V. Ex. como no interesse politico, que clef·ende neste momento, o 
Sr. Deputado Eusebio de Andrade já c·hegou a entrar em con.flicto com 
seus proprios correligionarios. 

O Sn. Eusmno DE AKDHADE - O ll!rgurnE,~nto ele V. Ex. não procede; é 
uma questão ·de interpretação doutrinaria. 

'O Sn._ CosTA REGO - As questõe5 de interpretação doutrinaria não 
podem ser arbitrarias . 

Os carreligionarios do nobre Deputado por Alagôas solicitaram a inter-
venção no Estado, porque naquella unidade ela Feder-ação a fórma repu-
hlicana federativa ·estava sutlwertida, em virtude d-e vicias originarias na 
constituição do poder político apurador das eleições no Estll!do. 

A Commissão de Justiça, r ecebendo o pedido e opinando sobre elle, 
deslocou a questão do terreno onde o haviam collocado os proprios [l)dver-
sarios nosso!! .... 

O Sn. -CALDAS FILHO - Deu o que JJão se pedia. 
O Sn. Evsmno DE ANDHADE - Não foi pedida a intervenção?! 
O SR. CALnAs FILl-tO - -:\'Ias foi nos termos ele oubro numero. 
O Sn. CosTA REGO - . . . para fundam entar o IJI'Ojecto em um outi.'o 

di sposi·tivo, reconhecendo desse modo, implicitamente, que a fórma repu-
hlicana feclPrativa não csta:va alt n a-rla em Alagôas.. E' essa a primeira 
conclnsão a tirar ela maneira como a Commissão encarou o assumpto. 

O Sn. ALFREDO DE · í\1AYA - V. Ex. me fará a fineza de consentir um 
aparte. ü Senado de Alagôas, · r eunido .. . 

O SR. GoNÇALVES MAIA - Qual clelles? 
O .Sn. ALFREDO DE iVIAYA - O -que pediu a intervenção. Reunido no edi-

fício proprio, em abril deste anno, renovando o peclido de intervenção, 
collocou-a não sómente no n. 2, como no n. 3 ·do art. 6" da Constituição. 

O SR. CALDAS FILHO - Este armo? 
'Ü Sn. GONÇALVES lVIAIA - O. proprio Relator r econhece a inexistencill. 

elo Senado. 
O SR. CALDAS FILHO - E nós- discutimos em face do pa-recer da Com-

missão. 
O SR. MENDONÇA MARTINS - Quer dizer : aqueUes que solicitaram a 

intervenção, mudaram depois de parecer! Isto a-inda vem provar que, nesta 
questão ele Alagôas, não cogitam de enquadrar ,a, intervenção no n. 1, 2, 
3 ou 4, mas d-e ohtl)r que se dê a inte.rvenção s.eja corno fôr. 
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O Sn. GoNÇALVES MAIA - Perfeitamente .. Até em virtude do art. 44, 

49, 83 ou 94; qu-alquer serve . .. 
O Sn. PHESIDENTE - Quem tem a ·palavra é o_ Sr. D-eputado Costa 

Rego . 
.O Sn. EusEBro DE AND~ADE - S·r. Presidente, não somos nós que pro-

vocamos as interrupções. 
D Sn. GoNÇALVES MAIA - N•em nós. Estamos retrucando aos apartes 'lle 

V. Ex. Creio que na opinião do nobre J) eputado -a Constituição fica tnans-
for.mada em uma hospedaria, onde cada um pócle escolher o quarto á 
vontade. 

O Sn. EusEnro DE ANDHADE - N-ess.e ter·reno leve ele humorismo não 
posso acompanhar a V.. Ex., reconheço -a sua superioridade . 

.O Sn. GoNÇALVES iVIAIA -O rir é proprio elo homem ... 
O Sn. PHESIDENTE - Attenção. Peço aos Srs. Deputa,dos que não inter-

rompam o orador. 
O Sn. CosTA REGO - Estou á -espera, V. Ex., bem vê, que acabem as 

interrupções. Não sou eu quem as. provoca. 
O ap·arte elo nobre Deputado por Alagôas, meu illustre collega, Sr.. Al-

i'r'cdo ele Maya . .. 
O Sn. ALFHEDo DE i\fAYA - Não foi para contestar a V .. Ex., mas apenas 

para esclarecer o caso. 
O Sn. CosTA REGO - .. . foi verdadeiramente esclarecedÓr, e veiu, 

como V. Ex. verifica, em apoio precisamente dos argumentos que eu es.tava 
alinhando; quer dizer : a intervenção no Estado de Alagôas não é pleiteada 
por nenhum escrupulo ele ordem constitucional, mas por interesses polí-
ticos, unicamente (não apo·iados dos S1·s. Ensebio de Andmde e A~{nxlo 
de Maya), e, portanto, podia ser concedida sob a allegação ele obediencla 
aos ns. '1, 2, 3, 50 ou 84 do art. 6° ela .Constituição, tanto que os proprios 
interessados, que a pediam, que a pleiteavam com um fundamento, mais 
tarde revogaram a sua solicitação, para a bas-earem em outro dispositivo 
constitucional. 

O Sn. ALFHEDO DE i.VIAYA - ,Am:pliarwm, não. revogaram. 
,o Sn. CosTA REGO -- Amplial'am-n'a, como diz o nobre Deputado. 
Eu pediria a V. Ex., Sr. Presidente, licença para a expressão, porque 

me parece que o que aconteceu com os que solicitaram a intervenção, 
nesre caso, não ,foi uma mudaiwa ele opinião, foi o que se diz vulgarmente 
- um avaccalhamento - deante da palavra da Commissão de Consti-
tuição e J us.tiça. 

Os SHS. EUSEBIO DE ANDHADE E ALFHEDO DE MAYA - Não apoiado. 
O Sn. -GoNÇALVES MAIA - O termo j-á é parlamentar. 
O Sn. CosTA REGO - Os que pediam a intervenção em Alagôas · não 

quizeram estar em desaccôr.do com a honrada Commissão que lhes offe-
rccia urna arma ele manejo político tão poderosa ... 



b Sa. EusEBIO DE A:NDHADE - V. Ex. faz uma injustiça á Commlssão . 
.Q .Sn. GONÇALVES MAIA - Não sei por que. E' a verdade. 
O SH. ·CosTA REGO - ... e vieram posteriormente renegar o-s. sous 

proprios princípios anteriores, para acceita·r as opiniões daquelles que 
lhes entreg'avam o instrumento pedido. 

Não faço injustiça alguma á .Commissão. Estou realizando uma obra 
puramente de critica á sua decisão. O meu direito é tão grande, neste 
sentido, quanto o elo nobre Deputado, de apoi·al-a. 

:0 Sn. ALFHEno DE MAYA - V. Ex. séja tolerante commigo ainda uma 
vez. Na J)ropria •Commissão de .Constituição e Justiça, que approvou as 
conclusões elo parecer, ha membros que entendem que a interv.enção póde 
ser feita com fundamento no n. 2, outros, no n. 3 . .. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Relativamente a ·ess.c parecer, ha cinco votos 
a favor e cinco contra. 

O Sn. Eusmno DE ANDHADE - E' um argumento que já está destruido. 
O Sn. GoNÇALVES iVIAIA - Aquelles a que V. Ex. se apega concordam 

com as conclusões e não com os fundamentos. ' 
O Sn. Eusmno DE ANDHADE - Estamos discutindo as. conclusões. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA - Não apoiado; estamos discutindo ·O parecer. 
O SH. EusEmo DE A~DHADE - Esse parecer trata · de uma questão de 

doutrina, como V. Ex. sabe, de sorte que é natural que uns entendam de um 
modo e outros de fórma dlrferente. E' uma questão de interpretação. 

O Sn. MENDONÇA iVIAnTINS - Ali ás., quanto a esse caso de .duplicata de 
Govemo, a interpretação com fundamento no· n. 2 tem sid.o dada ])elo 
Congresso Federal no sentido ele se fazer a intervenção para reconhecer 
um dos governos, nunca para annullar os dous e nomear um interventor. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA - Si esse ·proj ecto voltasse á Commissão de 
Justiça, é hem possivel que elle tivesse parecer unanime em contrario. 

UM .Sn. DEPUTADO - Aliás a Commis.são hoje não é a mesma elo anno 
passado. 

0 .SR. EVSEBIO DE ANDRADE - Quid incle? E' sempre a Commissão de 
Justiça. 

O SH. GoNÇALVES iVIArA - Mas os que morreram nãoo fazem mais parte 
della. 

O Sn. EUSEBIO DE ANnRADE - Mas a Commlsào não morre, morrem 
os individuas. 

O Sn. •CosTA REGO .:..... Sr. Presidente, nem mesmo no n. 3 do art. 6• esta 
intervenção se enquadra. Vou demonstrar: O n. 3 autoriza a interV.enção 
nos Estados para o· restabelecimento ela or·dem e da tranquillidade, á 
requisição elos respectivos Gov·ernos. 

·O propTio Relator do parecer reconhece que a ordem e a tranquillida·de 
no Estado de Alagôas não se acham subvertidas, nem alteradas, embora 
s. Ex. entenda que a ordem constitucional soffre uma alteração de conse-
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quencia para S. Ex. tão grave como a da subversão ela propria ordem 
material. 

.O SR. GoNÇALVÊS MAIA - iVI'esmo quando estivess-e alterada, isso foi o 
anno passado ... 

rO SR. CosTA .REGo - Não nos podemos, Sr. Presidente, apegar ás sub-
tilezas dessa casuística do nobre Relator. 

O .SR. GoNÇALVES MAIA - Casu ística intervencionista. 
O SR. CosTA .REGO - Estamos discutindo materia expressa e para ella 

só devemos provocar as interpretaçõ es que sejam tamhem rigorosamente 
expressas, nos. termos do dispositivo constitucional. 

Mas já deixo essa face da argmuentação inteiramente de parte. Vou, 
Sr. Presidente, á allegação de que a intervenção não foi solicitada, con-
forme os termos do n. 3 do art. Ô0 pelo Governo do Estado de Alagôas. 

A es.te resp eito, como V. Ex. sabe, ha uma outra questão de inter-
pretação constitucional: Affirma-se e sustenta-se que o Governo do Estado 
não ·é apenas a autoridade ex·ecutiva, vorém o -conjunto dessa autoridade 
em harmonia com o Poder Legislativo, é, em uma palavra ... 

O Sn. ·CALDAS FILHO - A unidade ele poderes. 
O SR . . cosTA REGo - .. . a unidade ele poderes, como bem diz o hon-

rado Deputado que me aparteia. 
Admittamos, pois, que o SeJ1ado de Alagôa:s tenha co_mpetencia para 

reqni sitar a interven~fw . Admitíamos que esse .Senado mesmo não esteja 
em litlglo, que haja sobre elle nenhuma duvida .e que os seus poderes não 
sejam contestados ou impugnados., como no caso presente o são. Pergunto: 
a Mesa elo Senado é o Senado, para requisitar uma medida de consequen-
cias gravíssimas, mBdida exc-epcional dentro da Constituição Brazileira, 
como a da intervenção federal no Estado? 

Vê V. Ex. que ainda nesse ponto o projecto é inconstitucional. 
Não foi o Senado do Estado de Alagôas, ainda que sobre elle não se 

fiz esse allegação nenhuma d·e irregulari-dade na constituição dos seus vude-
res, quem pediu a intervenção federal; foi a Mesa do Senado. 

0 Sn. EUSEBIO DE ANDRADE - Não apoiado. 
O SH. CALDAS FILHO - Quer V. Ex. dizer - não -é assim? - que, 

ainda que a Camara quizesse attcnder á -Commissão de Justiça, não o 
poderia fazer, em vis.ta do que diz a propria .commissão. 

O SR. CosTA REGO - Vê V. Ex. como os di·lates. c incongruencias de 
toda a natureza e sobretudo de natureza constitucional se accumulam na 
decretação desta medida. Vê V. Ex. que, de qualquer lado que virarmos 
este proj ecto, por qualquer prisma que o encararmos, verificaremos que, 
na sua essencia, o que elle contém é uma simples medida política de ordem 
partidaria e, como todas as medidas dessa natureza, arbitraria. 

E~ que. este projeeto não tem em vista o restabelecimento da ordem 
constitucional alterada no Estado de Alagôas, porém o restabelecimento 
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ele uma dr,terminada l)Olitica naquella unidade da Fcueraçãü. (Não apoia.-
dos e apo-iados. ) 

E·ste projecto anti-constitucional apparcce assi m aos olhos da Camara 
com mais ·essa llécha: a de pretender, por meio de uma deliberação elo 
Cong-resso, restaurar um partido político: 

São estrs, Sr. Presidente, os. processos republicanos para a rcsnrreição 
cl os partidos politicos? 

E' des te modo que as facções cleca.lüdas podem se reerguer c voltar 
a clomi.nar? 

A medida, Sr. Presidente, anti-com;titucional não é tamb:em republi-
cana, é nm a medida clespotica, que nos rebaixa. aos. mais condemnados 
pTocessos da autocracia.; é uma medida crua si de interesse individuaL 

O Sn. EusERIO DE ANDRADE - Então a argumentação d·e V. Ex. se reduv. 
a negar á Mesa do Senado a sua qualidade ele acção, ele Poder Executivo 
do Senooo? 

O SR. CosTA REGo - Nego á Mesa elo Senado ... 
O Sn. GoNçALVES MAIA - Pód·e negar firmado nas palavras do R0lator 

do parecer. 
O Sn. CosTA REGo - ... nego á NI·esa do Senado de Alagôas, indepen-

dente de qualqu er restricção qne possa fazer a respeito elos poderes desse 
Senado, a competencia para requerer, de a.ccôrclo com o dispositivo da 
Constituição Federal, na qu alidad e de Governo do Estado, a intervenção 
federal. 

A Mesa é o Poder Executivo da As,.embMa, mas ness·e caso a medida 
não foi solicitada por uma deliberação da Assembléa, a medida foi pedida 
pela. ;'licsa, tão sómen te, pela i\fesa exclusivamente. 

O Sn. MENDONÇA i\IARTrNs - :.\{esmo porque o Senado não existia, 
conrormc r rconhece o proprio l)arecer da Commissão. E' o prop.rio Relator 
quem r econhece a in exis.tencia do Senado. 

Ora, si não existe Senado, como existe a respectiva Mesa.? 
O Sn. CosTA REGO - Sr. Presidente, não quero insistir neste ponto. 

O projccto é anti-constitucional, não póde merecer a approvação da Camara 
sinão por um acto de violencia p-olítica da sua maioria, em desaccôrdo com 
a ·Constitu ição. (Apoiados e não apoiados .) 

O SR. Gol'<'ÇALVES MArA - Só J)Or nm capricho mesmo. 
O SR. CosTA REGO - Colloco, porba.nto, esta face do problema inteira-

mente el e parte. Poderia ahordar a fae;e rigorosamente politica que elle 
offerece. 

Porventura, o partido interessado na decretação dessa. medida não 
encontra dentro das leis do Estado, dentro dos r ecursos ordinarios de 
todos os partidos na luta eleitoral meios de alçar-se ao pode.r? 

O SR. GONÇALVES MAIA - Si elle tivesse meios, não pediria in tervenção. 
O SR. CosTA REGO - Se esse partido enten:de que só póde voltar a 

crescer e a dominar r eplantado no sólo de Alagõas pelos poderes :poli-
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ticos da União, então, Sr. Presidente, esse partido confessa a sua fraqu eza, 
a sua fall encia; então esse partido não merece de modo nenhum, subir 
novamente á .posição que dcs,fructava e de onde foi apeado! ·· 

O Su. EusEJno DE ANDRADE - Desfructava dentro da lei e com a ordem. 
O SR. CoSTA REGO - E' para uma luta eievada e patriotica que concito 

os meus nobres wdversarios: si querem restaurar o seu pod-e r político, 
vamos resolver isso perante as urnas, vamos descobrir, o-s nossos peitos 
em um combate leal e sincero para que a opinião publica do Estado 
decida a qual ·de nós deve caber o poder ou qual a partícula de poder 
d0vido á opposição ao Governo dominante daquellc Estado. 

Vamos para es.se terreno . Até ·hoje rios temos mantido na nossa luta 
política, com tal galhardia, ele parte a parte, como assignalei, qu e seria 
deshonroso para o partido da opposição que quizesse tomar de assalto as 
po·sições com a acção violmta do Governo FederaJ, armad-o por uma 
maioria política arbitraria da Camam elos Deputados ou do Congresso. 

Vamo-nos bater lealmente, neste terreno em que a luta é dignificá: 
dora para ambas. as partes; vamos lutar sem brigar, contribuir na espllera 
dos nossos poderes e de nossas foroas para que a autoridade constituída 
em Alagôas seja por todos cercadá do prestigio e do acatamento que ella 
não pódc deixar de ter. 

·O Sn. EusEmo DE ANDRADE - E é por iss.o que nós nos estamos batendo. 
O Sn. CosTA HEGO - Vamos todos trabalhar, mas como bons ala-

g·ôanos ... 
O Sn. EusEmo DE .-\NDHADE - Tem sido csttt a nossa campanha. 
O Sn. CoSTA REGo - ... que sã·o inecluctiveis em seus principias, 

como homens. de uma educação política que não pede meças á de qual-
quer outro Esta-do da Federação! Vamo-nos· bater com as arma:s desco-
bertas, vamos terçar as nossas espacla:s .em um duello digno e honros.o 
e não com facas ele ponta ou com trabuco. Vamo-nos bater, mas não nos 
Llcvoremos. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que tinha. a dizer , por h o .i e, 
pedindq a V. Ex. CJUC me conshlere inscript.o para fallar de Hovo sobre 
() art. 1° do proj ccto. (Muito bem; ntu:it'o bem. ) ( ') 

SESS.W DE fJ DE OUTUBHO 

O St. Mendonça Martins, eontinuancln na explanação rios molivos 
alJp,p;adns pela Commissão de l,egis.Iação e Justiçft da Cama.ra para a intl'r-
vnnç.ão ff'dcrul nn Est.a.iln lle Ala.gôas, completa os seus aJ:·gument.os ante-
riores demonstrativos rlrt improce:dencia constitucional, e mesmO politica·, 

(•) N<>~ta sesBã.o foram offercciclas cc t·ca de 59 emendas <l c caracter prote-
latorio. Vide Ann.acB, 
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da res.olução que se procura tomar. Mostra l ongamente que, qualquer que 
sej-a o as.pecto por que se encare a qu·estão em debate, nada justifica a 
intervenção, que ·será não só um attentado contra o regimen federativo, 
como um menosprcço ao clecôro moral da Nação em um momento em que 
esta precisa mais elo que nunca de paz e de ordem. Estuda a jurispru-
dencia elo Supremo Tribunal Federal nos varios casos ele hab etlJS-corpus, 
em que tem sido chamado a fallar com o objectivo de decidir hypotheses 
de dualidades governamentaes, situação esta que absolutamente não existe 
no Estado ele Alagô·as, cujo Go\'emo é um só, no uso e gozo plenos. de 
todas as faculdades administrativas . A intervenção federal no Estado ele 
Alagôas é o mesmo que fazer penetrar a desordem onde tranquillamente 
impera a ordem, pois não s.e comprehende que o poder da União .exercite 
a sua força para decompôr o que es tá regularizado, a1)enas. vis·ando satis-
fazer a exigencias de as·piraçõe-s subalternas e de interes-se privados .. Mas, 
tem e•sperança ele que semelhante attentado, para h onra da Republica, não 
alcance consummar-se, não figurando nos a1111aes das ins.tituições vigentes 
o doloroso exemplo que se projccta ele cl oorespeito ú Fedei'áção. (Muito 
bem; muito bem. o oracl01' é mu"ito l e·licitaclo .) ( * ) 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora da segunda parte, fica adiada 
a discussão do art. 1 o d·o projedo n. 292, de -!H5. ( .. ) 

(*) 'Nesta sessão foram of-fe~eci·das 10 esmendas de caracter protelatorio. Vide 
Annaes. 

( **) A discussão do JHOjecto não teve andamento, em virtude d·e accôrdo 
poli ti co . 



SENADO FEDERAL 

SESSAO DE 15 DE OUTUBRO (1915) 

O Sr. Raymundo de Miranda (*) - Sr. Pr.esiclente, o de~prezo pela~ 
disposiçõe~. constitucionaes, ele que acaba de tratar o meu i1lustre collel!"a 
Senador pelo Maranhão, sob um ponto de vista. é t.ambe.m ob'jecto ele a.lg:n-
mas ponderações que, sob outro ponto ele vista, venho fazer. da trihun<t 
do Senado, a proposito ela declaracão assign<tda por um nobre Deputado 
pelo Estado que represento nesta Cas.a, o Sr. Costa Rego . 

A Noite de hontem publica em fórma de interview. commigo e com 
o nobre Deputado, m eu companheiro ele re·presrntação, o Sr. Natalício 
Camboirn, algumas considerações a respeito da dualidade ele Governo no 
Estado de Alagôas. 

Com surpreza para mim, o Correio da Marnhã insere uma r esposta assi-
gnada pelo Sr. Deputado .costa Rego, em que S. Ex. apPnas se limita a 
contestar a redacçã.o cl'A Noite. na parte CfllP se r efere ao illustre 
Sr. Dr. Fernandes -Lima, como correspondente da Agencia AmeTicana, e 
na parte •em que diz não ·serem verdadeiros os. t elegrammas por este cor-
r espondente .transmittidos lJara esta Capital. 

Essa é uma questão de l.ana caprina. A mim não me interessa qur o 
correspondente da Agencia Americana seja A. ou B. Niío me importa que 
seóa o Dr . . Fernandes . Lima ·OU alguem pur eJ.le. Não affirmo e nem con-
tflsto, e estou bem certo de que o meu companheiro de representa0ão 
t<tmbem não fará grancle questã.o rlisso. Nã.o tenho provas nem jámai~ 

disse que a Ag'encia Americana recebesse tres contos de réis m'ensa,es para 
dizer o que bem parecesse conveniente aos interesses de uma das politicas 
do Estado de Alagôas., nessa dnaHdacle de Governo alli. 

Quanto ao exame elo Tbesouro, a qur o nobre Deputado por Alagôas 
se .offerece, como amigo elo illustre Dr. Baptista Acoioly, afim de provar 
que esses tres contos ele réis não sã.o pagos. pelo Thesouro á .Agencia Ame-

( *) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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ricana, para mim tambem é completamente inclilfferente. Si pagam, é 
porque querem; si não pagam, é porque entendem que não eleVem pagar. 
Si o facto é verdadeiro, tambem não, interessa ao fim a que me proponho. 
Quanto ao exame do The-souro, o facto ele contestar que se pague a A ou B, 
não prova nad a, porque tambem se pagaria , como aqui, wb o aspecto de 
outras verbas, etc. 

O que, porém, eu quer-o registrar é que o nobre Deputarlo por Alagôas, 
dectnte do muito de importante que A Noite ele hontem conceituou , apcncts 
entend eu que devia rc<Ctificar a 'parte ,pessoal , com relação ao illu stre 
Sr. Dr. José Fernandes de Barros, Lima, ch efe do Partido Democrata no 
Estado . Entretanto, folgo em reconh ecer, exulto em vêr que S. Ex., de 
um modo inequívoco, concordou, apezar ,ele ser r epresentante do Governo 
ele facto de Alagôas, que aquillo vae mal, muito mal mesmo, devido ao 
estado anormal, creado alli pela dualidade ele Governo ; que nos municípios 
rlo interior ha dua s intendencias, dons juizes municipaes, ele modo que a 
viela se torna impossível: que não se paga o imposto ; e, neste caso, quem 
perde é -o Estado, ou si pagam, pagam mal , c quem ass,im paga arrisca-se 
a ,' pagar duas veze~; que nem os casamentos se podem realizar, porque 
ninguem sabe quem é o juiz ' que deve, de verdade, ·ser t ido como com-
prte!l1te; que, no interior, dão-s,c assassinatos ; ,que não h a Justiça para 
tomar conhecimento elos crimes. nem para punir os culpados ; que o que 
nós desejamos, nós os representantes de Alagôas, é qu e as causas, se nor-
malizem de qualquer maneira, 

Concordando S. Ex. com tudo isso que disse A Noüe, convéÚ1 tambcm 
em que a ·Camara deve manifestar-se sobre a lega,lidade el e um elos. ,dous 
governos, afim de que este fique dentro ela ·Constituição e l evando a tran-
rruill i cl acl e a toda gente. 

Graças, que o nobre representante por Alagôas entendeu r m sã coH-
sciencia, nesta hora. qne só deveria rectificar a parte relativa ;i indivi -
dualidade que exerce alli a funcção clr. correspondente rl a Agncia Ame-
ricana e negar a gratificaçã,o que !:e attribue á mesma Agencia Americana. 

Não sei si ha gratificação ; tambem não posso affirmar que o illustre 
Dr. J osé Fernand es el e Barros Lima seja corresiJ-ondenfe rl a Agencia Ame-
ricana. O que, porém, não r esta duvida, é que o correspondente só pôclc 
ser pep,soa ele S. Ex., e eu nã,o o accuso por isso, porque elle está no seu 
rlireito rln ,ch efe político. el e h omem partidario. Eu tambem fawia o mesmo, 

Nesta altura, Sr. Presiclrnte, vem ao caso um appeHo que pela Regun da 
vez desta tribuna ru diri jo á illustrada Commi ssão de C:onstituic;ão. l~egis

lação c Justiç a rl a C:amara dos DPputadop, so.brc o caso el e :\l a!!'ôas. assim 
cnmo ohsr.rva çõcs qne nã,o posso deixar de fazf'r em relação a actos rlc 
rruem :faz parte clcste Governo se rl cstôa completament,c e rle modn injus-
t if.icavel rla at.titu rl e di screta que o Pl'esi clente ela Rcpublica tem procurado 
mantrT r. deverá manter ak rruc este caf'o seja n'solvido pelo po11cr com-
petente, 
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O Paiz. ele hoje, em um suello bas.tante judicioso, a respeito da situa-
ção em . que se encontram o Governo do Estado do Rio ele Janeiro e o 
Governo elo Estado ele Alagôas, diz - e diz rnuito b em - que ha serviços 
de alta relevancia paralysados, por não haver quem queira contratar com 
um Governo estavel e unico, mas s.obre a legalidade elo qual pairam ainda 
duvidas. Refere-se o Prtiz ao Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao 
Estado de Alagõas, a situação .é indiscriptivel, na parte constitucional, e a 
resp.eito mesmo elos compromissos no estrangeiro. 

O suello brilhante o insuspeito é o seguinte: 

"DUALIDADE DE GOVERNOS 

Parece que em Alagôas, devido á dualidade ele Governos, que terá 
de ser rcsol vida pelo Congres.so, como a do Estado elo Rio, ninguem se 
entende. 

Segundo palavras conhecidas do Senador Raymundo ele Miranda e elo 
Deputado Natalício Camboim, não ha quem queira pagar impostos, re-
ceiando ter de .pagal-os duas vezes, e nem casamentos s·e fazem, pela 
diHiculuade ele se apmar qual o juiz competente e legal. .. 

No Estado do Rio ele Janeiro a situação não é tão grave, uma vez que 
s.e foi ·resolvendo por si mesma. AW, neste momento, não existe ele facto 
dualidade ele Governos. E nem por isso é menos n~cessario o pronuncia-
mento do Congresso, porque ha el e direito uma situação que está entra-
vando a administração e pr(~judicanclo os interesses elo Es.tado. 

I-Ia serviços pubiicos de alta ·ralevanciâ pàralysados, por não haver 
quem queira contr·atal-os com um Governo, estavel e unico, mas sobre 
a legalidade do qual paira ainda uma duvida ... 

Quando querePá o ·Congress.o tratar desses casos, que, afinal de contas, 
offerecem. os maiores inconvenientes e só nos envergonham? 

· Dever de patriotismo seria liquiclal-oB o mai•s rapidamente possível. 
E' certo que não falta quem affirme que o Govemo do Sr. Wences.Jáo 
B.raz está vivamente empenhado nessas ·soluções, d.esejando promovel-as 
ante1s do encerramento da pre·s·ente sessão. E sendo as.sim, logo que a 
Camara envie os orçamentns ao Senado, o leade1· da mfl.ioria requererá 
a volta dos rcspecti:vos proj ectos á ordem do dia. 

E' necessario tratar disso, todos o sentem. !VIas. ha, desgraçadamente, 
objecçõe.s a fazer-se. Acabará a Camara o exame e votação dos orçamentos 
ainda com tempo para mais trabalho utll? A vontade do Presidente de 
extinguir os casos gerados pela politicagem será mais forte e mais prompta, 
que a manifestada em relação ao problema financeiro, por exemplo? 

Para semelhantes objecções a res.posta não é facil. 
Mas va.Jeria .tanto a pena, seria de tão excellente effcito normali;-:ar 

ainda este anno as situações de Alagôas e d.9 Estado do Rio, que um grande 
esforço deveria ser tentado. Valeria a peha, !tinda que os Ministros e de-
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mais notaveis tivessem de se reunir l'óra de horas no Guanabara um mez 
a Jio . .. 

E pergunta o l'a:iz, si a Caniara acabará o exame c votação dos OI'(~a" 
rnentos ainda a t empo de ex tinguir, conforme a vontade do Presidente, 
os ca.sos creados pela politicagem? 

A Camara, durante a discussão dos orçamentos no Senado, tcr·á tempo 
para r e sol ver ponderadamente o ca·so do Estado de Alagôas, porque aqui, 
m e encarregar ei de lhe dar o tempo su!Jiciente para resolver, como é 
de seu dever, correspond endo ao desejo do illustr e Chefe da Nação, em 
um caso cuja continuação, conforme classificação da imprens·a, .é uma 
vergonha para a Republica. 

Ahi v e em os orçamentl}s qu e terão üe sea· examinados; ahi v.eem o orça-
mento lia Agricultura, cujo titular, conforme leio n os jornaes, está faz"endo 
de.nubadas nos Estados, cujo titular, emquanto o Chefe da Nação manda 
ao Congr.esso Nacional uma .Mensagem nos termos da que se encontra no 
expediente da sessão da ,camara do dia H de junho, na ve·s·pera da posse 
uo act ual Govemo de Alagôas, vae fazer visita of.ficial a um Go vernador 
q11e o Chefe da Nação não reconhece e vae se prestar a demissões, a ·actos 
de pollUca partidaria, como que se alg'llm dos dous grupos em que está 
dividida a política de Alagôas, cada um pleiteando o r eiConhecimento de 
direitos consti.tueionaes, que tenham, estivesse hostilizando o Governo da 
Hepublie-a., para ser h ostilizado por um dos membros. do Governo Fed13ral. 

Leio, por exemplo, Sr. Pres.idente, entre tel egrammas transmittidos 
do Estado de Alagôas, o seguinte : · 

i\'laceió, -14 (Americana. ) - O J}ia commenta a noticia transmi·ttida 
dessa Capital aos conservadores, s.obre a nomeação do ex-Inspector da 
Alfa.nd E.g·a, Sr. Pedro iVIoniz, para o cargo de d~Ylegado J'iscal, dizendo que 
ella ·importa uma hostilidade do Governo da União ao Governo Baptista 
Accioly. 

Maceió, -14 (Americana. ) - O Jomal de Alagôas defende os actos do 
Dr. José Bezerra, Ministro da AgTicuJtnra, com r elação ao aprendizado de 
Satuba. 

·Ora, S r. Presidente, não póde haver anomali a maior. 
Si o Presidente da Republica não reconhece, nes.ta hora, como Governo 

legal nas Alagôas nem o Sr. Dr. Baptista Acci·oly nem o Sr. Guedes No-
gueira; si o Presidente da RIYpublica antes da data constitucional para a 
posse do novo Governo fez com que o Governo de fa,cto ass umisse o exer-
cício s.ob a espada de Damocles, enviando uma Mensagem ao Congresso 
Nacional soli:citando que lhe armasse {los meios capazes ele ·extinguir a 
duali·dade de Governo alli existente, como, Sr. Pr~Ysidente, se po-der admit-
tir que o Presidente da Republica com tal ou qual acto ·de administração 
se mostre hostil · ao Governador ele facto da minha terra?! 
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E porqw~, :Sr. Presidente, es.sa Mensagem não é longa, p.e·direi licença 

ao Senado para proceder á sua leitura, porque é incisiva e digna de melho1· 
registro. 

Diz e articula o eminente Chefe da Nação, na alludida 

MENSAGEM 

"Srs. Membros ·do Congresso Nacional - Terminando constitU:cio-
nalmente o mandato do Governador do Estado de Alagôas no dia '12 
·do corrente, procedeu-se á eleição do substituto com a antecedencia 
exigida por lei. 

Declarando-se privado das garantias precisas para exercerem o 
seu mandato, nove Senadores Estaduaes requereram halbeas-c01·pus ao 
Sup remo Tribunal F.ederal. 

Apenas quatro membros, entre ell es o Vice-Presidente, '1° e 2.0 Se-
cretarias, obtiveram a orde m impetrada - "para que pudessem reu-
unir-·se no dia 12 de aJJril e nos seguintEs; no edifício do Senado, em 
Maceió, e · ahi exercer, livres de qu.a.1quer coacção ou violencia, as 

· suas funcções de Senadores, especialmente as ele apurar as c'-J.eições 
para Governador e Vi.ce-Governaclor elo Estado, para o proximo trien-
nio, tudo ncis termos da Constituição ·do Estado, e do Regimento Interno 
do Senado. (Accórdam n. 3.760, ele lO ele abril de '1915.) 

Requisitada a intervenção federal para a execução do accórdam, 
pelo Juiz Seccional, por intermedio do Pre·siclente do Supremo Tribunal 
Federal, foi concedida sem demora. 

Gomo o accórdam m andou garantir o livre funccionamento do 
Senado, no dia 12 e nos seguintes, continúa a força federal á dispo-
sição do juiz da Secção. 

A :\'lesa constituída pelos Senadores garantidos. pelo hab·eas-c01·pus 
impetra a intervenção f ederal para tornar offectiva a posse do Dr. An-
tonio Guedes Nogueira, como Chefe do Executivo do Estado, visto 

·.que no edifício da Intcndenciit de :\Iacció se ha congregado um se-
gunrlo Senado, que, ccr.tamentr, dará posse ao D;·. João Baptista Acc.ioly , 
tambem proclamado Governador do Estado. 

O accórdam não res.olveu .este caso, l)Orque não foi extensivo ao 
Governado r proclamado pelos quatro Senadores, nem mandou garantir 
pessoa nenhuma no edifício que serve ele sédc ao Poder Executivo de 
Alagôas. 

To.davi:l, em cousequ cncia exact.amcnte da deci são judiciaria, sur-
giu a dualidade de govemos. 

Estando reunido o Congresso Nacional, a elle competem, a m eu 
vêr, o l)Onhecimento e a solução do cas.o, conforme o espírito da Con-
stituição da Republica. 

Ri·o de Janeiro, '10 ele junho de 'i9l5, 94° da I.ndependencia e 27° 
da Rcpuhlica. - Wencesláo Bmz P. Gon'bes." 
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E' o illustrado e eminente Dr. Wencesláo Braz, digno Pres1dente di 
Republica, quem declara em documento official, em Mensagem ao Con-
gresso Nacional, com a suprema autoridade de Chefe da Nação, que, em 
consequencia da decisão judiciaria, que lhe parece incompleta, surgiu a 
dualidade de governos em Alagôas .. 

No dia t4 de junho reuniu-se a Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça da Camara dos Deputados, declarando o Presidente da mesma 
que convocara extraordinariamente aquella reunião, afim de proceder á 
distribuição da Mensagem presidencial sobre o pe·dido ·da intervenção 
i'ederal no Estado d.e · Alagôas, conforme a praxe adopt3!da até então pela 
éommissão, de sómente serem dis·tribuidos os papeis affectos ao seu 
estudo, · por occasião de suas reuniões, muito embora reconhecesse ser a 
di stribuição Lima funcção privati va do Presidente; mas que havia assum-
ptos que, dRda a sua importancia, deviam ter o seu andamento consignado 
no livro de actas da Commis.são desde essa distribuição. 

A Commissão, unanimimente, a1Jplaudiu a orientação de seu illustre 
Presi·dente. 

Ora, Sr. Presidente, des.de 14 de junho que esta Mensagem foi distri-
lmida na Commissão de Constituição e Justiça da Camara dos Deput3Jdos, 
desde ·essa data que está inaugurado no Estado de Alagôas mn regim.en 
de dualidadé rle governos impossível na ordem constitucional da Repu-
blica, continuando o Estado fóra da Federação, tal como o collocou o 
o Sr. Coronel Clodoaldo da Fonseca, durante seu Governo. 

Sr. Presi dente, eu não tenho interesse de ordem parti·daria na solução 
do caso de Alagôas, como elle se encontra. O meu interesse é de ordem 
constitucional. 

E' como brazileiro, como homem político, que desejo que o caso se 
resolva, mas ele modo que essa dualidade 'desappareça, que a situação do 
Estado se normalize, normalizand-o-se assim a si~uação constitucional ela 
Repuhlica; porque não é crível que os poderes constituídos da Fe·deração 
concorram para que essa Federação vá s.e deslocando com a desaggregação 
e o assevanclij amento da Constituição da Republica. 

O terror que o período do sal vaterio iniciou neste paiz vae continuando 
e esta situação não póde permanecer por muito tempo, marimé quando nos 
termos restrictos, claros, in~i sivos ela Constituição, essa attribuição incumbe 
directamente ao Chefe da Nação, como a elle tambem incumbia a solução 
do caso do Estado do Rio, para executar uma sentença judiciaria federal. 

Nada tenho que vêr com o caso do Estado do Rio de Janeiro. No 
Estado do Rio havia uma Assembléa e esta Assembléa obteve cl'O Supremo 
Tribunal Federal um habeas-corpvs em favor da sua Mesa. Em Alagôas, 
porém o caso é muito gTave; é o Senado do Estado, poder permanente que 
se renova pelo terço e a quem incumbe, nos termos da Constituição a 
apuração, o reconhecimento e a proclamação do Governador do Estado. 
O Supremo Tribunal mandou que essa Mesa do Senado, garantida p·~~ 
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habeas-co1'pus, lHOcedesse á apuracão· da eleição do Governador do Estado, 
ao seu reconhecimento e proclamação, nos termos do Regimento Interno 
do m esmo Senado, 

Nós não vamos pedir á Camara dos Deputados ou ao Governo da Repu-
blica que forcem a solução desse cas.o co.Jl.ocando definitivamente no 
Governo do Estado o Sr. Guedes Nogueira ou o Sr. Baptista Accioly. Que-
remos que o Governo ela Hepublica, pelos seus orgãos competentes, cumpra 
o dever que lhe impõem a Constituição e o patriotismo.· 

O nobre Deputacló por Alagôas, por exemplo, ·disse que poria os seus 
bons officios junto ao Sr. Baptista Accioly, á dJsposição ele todos os seus 
aclversarios, no sentido ele abrirem pessoalmente uma devas.s·a na escri-
pturação elo Thesouro. Eu preferiria que o nobre Deputado puzesse os 
seus bom officios, como amigo político elo meu cli_stincto e particular amigo, 
Dr. Bap·tista Accioly, que s.e acha exercendo o Governo ele facto, de Alagôas, 
no sei1ticlo de esclarecer o Congresso Naci-onal e o paiz, sobre factos graves 
que a imprensa matutina . vem noi;i>Ciand-o e da natureza elo que passo a 
libr ao Senado. A ijllprensa, no dia '13, publicou o se.guinte telegramma: 

POLITICA DE ALAGÔAS 

"Maceió, '12 - Acaba ele ser barbaramente assassinado o Capitão 
da Guarda N acionai Manoel Ferreira ele Araujo. Correligionario cle·di-
caclo elo Partido Republicano :Conservador, o asssass.inado, ha tempos, 
vinha s·offrenclo terríveis perseguições ela familia Rocha, representada 
pelo chefe democrata naqu.elle município, Coronel Francisco 'Rocha, 
Vice-Governador elo Estado, que varias vezes . tinha tentado exterminar 
a viela de seu aclversario, de quem era inimigo pessoal. 

O Capitão Manoel Ferreira de Araujo já teve sua casa tiroteada em 
junho deste anno, escapando milagrosamente. Levou o fac-to ao conhe-
cimento do Dr. Baptista Accioly, responsabilizando pela sua vida o 
Coronel Rooha, seu unico inimigo. 

Tempos depois foi á casa do Capitão Araujo, pesso.a:lmente, o Coro-
nel Bocha, acompanhado de cangaceiros, aggredindo-o, havendo f.orte 
discussão, tendo Araujo reagido com altivez. A victima deixa oito filhos 
n1enores." 

Eu pediria os bons officios do nobre Deputado pelo Estado de Alagôas 
junto ao Governo do Estado, não só para o esclarecimento da verdade s.obre 
um facto cuja gravidade deixa o espírito publico e a opinião nacional vacil-
lando sobre a sinceridade com que se está procedendo no Governo, üe 
facto, de Alagôas, e, que ao mesm o tempo concorreria para que a verdade 
esclarecida não permittisse continuar a pezar sobre o seu companheiro de 
chapa, Vier-Governador elo Estado, a suspeita ele tão tão harharo assas-
sinato. 
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Não é acceitavel qu{) um Governo, cujo reconhecimento ainda não é 
legitimo, um Governo cuja legitimidade depende ainda do estudo e decisão 
do Congresso N acionai, consinta que continue a pratica de arbitrariedade 
desta ordem, demonstrando assi m ú Nação a iuconveniencia da sua conU-
nuáção ·ele direito, na clirecção dos negocios publicos daqueHe Estado. 

Não me leva á tribuna, nem me arrasta a esta attitude qualquer ani-
mosrclade pessoal com r elação aos homens políticos do meu Estado. Não 
sou inimigo pessoal de nenhum, e até em relação ao Dr. Baptista Accioly, 
elevo declarar que lhe eonsagro muita estima pessoal. Faço de S. Ex. um 
eonceito muito - elevado e fui o primeiro dos. que entenderam que S. Ex. 
devia ser candidato ao Governo elo Estado como um elemento de conci-
liação, para um accôrdo entre os dons partidos, sendo S. Ex. o Governador 
e dando nós o Vice-Governador; partia do principio de que quem cSJtá 
de posse de uma situação deve dar o candidato a Governador. Não foi 
possível fazer este accôrclo, porque não o quiz, quem o burlou, foi ainda 
o ·Coronel Glodoalclo da Fonseca. 

Vê, portanto, o Senado que não é nenhuma animos.idacle pessoal que 
me arrasta a esta attitude, ma s simplesmente o de ver que me assi!>te de 
chamar a attenção dos podere-s publicos e, ao mesmo tempo, libertM'-me 
de qualquer suspeita ele connivencia ness.as anomalias, no desre·gramento 
em que vae sendo envolvido este paiz, a cada ·passo com dualidade de 
Governo, aqui e acolá, e quo são resuitantes justamente da tolerancia ou 
morosidade do Governo da União, seja este ou aquelle cidadão. 

Ass.im, Sr. Presidente, feitas estas consideraç,ões, eu aguardo o desdo-
bramento elos acontecimentos, para, da tribuna do Sena-do, cumprir com 
o meu dever. Si fôr -bem succedido, muito bem: si não o fôr, ficar ei com 
a tranquillidade na consciencia, certo de que cumpri o meu dever. (lvluitú 
bern; rnuito bem.. ) ( * ) 

FIM 

( •) !Em 'Varias .sessões dos a nnos 1·912 a 19'H, o Ek. ·Raymu.ndo de Mirancrs 
criticou no 'Senado factos po!-iticos do E.stado de Alagõas. 
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HABEAS CORPUS N. 3. 760 

Vistos, expostos e ·discutidos estes autos de habeas-co>·zms preventivo impe- Accordam 
trado pelo advogado Dr. Astolpho Vieira de Rezende, em favor do Dr. Pedro Car-
neiro da Cunha de Albuquerque, Padre Pedro Pacifico de Barros Bezerra, Ismael 
Elpidio Brandão, Dr. Orlando Sucupira, Presciliano Tava r es de M. Sarmento, 
Ulysses Vieira de Araujo Luna, José Malta de Sá, Antonio Florentino de Cer-
queira Cavalcante e Pedro Marinho Falcão, membros do Senado de Alagõas, como 
a llegam , para que se possam reunir sob a direcção dos tres primeiros como Vice-
Pnesidente, Primeiro e Segundo Secretarias e funccionar pacificamente, livres 
de qualque·r coacção por parte ·do Governo do Estado, visto receiarem os pacientes 

·com justo fundamento, que não o possam fazer com segurança, por estarem 
sob a ameaça de violencia por pa rte do mesmo Governo: e 

Considera·ndo que não só dos documentos com que o impetra:nte instruiu o 
seu pedido, como do d·ebate, ficou provado, de modo inilludivel e insophismavel, 
que os quatro primeiros paci·entes foram eleitos Senadores pelo tempo de seis 
annos em 1910, foram reconhecidos em 1911 e, desde en tão, teem funccionado 
sem nenhuma duvida ou contestação; 

Consi{l•erando que é de todo improcedente e não ·deve ser levada em consi-
deração a a llegação de que o paciente Dr. Orlando Sucupit'a perdesse o- mandato 
por acto do Governador, porquanto, embora tal a ttribuição a este tenha sido 
conferida por lei , ·esta é manifestamente inconstitucional por attentatoria á 
independencia ·dO Poder Legislativo; 

Considerando que fundado é o receio dos pacientes de que se não possam 
reunir ·e funccionar ·com segurança, como faz certo a justificação a que se refere 
o Juiz Federal o telegramma junto aos autos a fls.; 

Considerando que os outros p a cientes não podem ser amparados pelo remedio 
constitucional invocado, porque não provaram a liquidez do seu direito e não 
teern sua situação legal immune de duvida; do contrario, a qualidade de Se·na-
dores, com que se apresentam, é ·contestada por outros que se dizem Senadores 
e qule impugnaram seu reconhecimento por lhes faltarem authenticidade e publi-
ciclade : .. '~ .,..-T.,- r 

Accord·am conceder a ordem impetrada aos pacientes Drs. Pedro da Cunha 
Carneiro de Albuquerque, Padre Pedro Pacifico de Barros Bezerra, Samuel ElPi-
dio Brandão e Dr. Orlando Sucupira. para que se possam r eunir no dia 12 do 
corrente mez e nos seguintes, ·no e·dificio do Sena'Clo, em Maceió, e ahi exercer, 
livres de qÚalquer coacção ou violenda, suas funcções dé Senadores. especialmente 
a de apurar as eleições para Governador e V.ice-Governador d·o EstaJclo para o 
proximo triennio. tudo nos termos da Constituição do Esta·do e do Regimento 
Interno ·do Senado e indeferir o pedido do impetrante em relação aos outros 
paci.entes. 

Supremo Tribunal Federal, 10 de abril de 1915. - M. do Espi?·ito Santo. -
LP-oni Ramos, Relator acl hoc. - ViveiTos ele Cctst?·o , vencido unicamente quanto á 
r.onceRRií.o do habeas -co>·zms ao Dr. Orlando Sucupira, cuja situação como Senador 
não é liquida e i·ncontestavel. - G. Ncttal. - Cetnttto Scwaiva. - Enéas Galvão. 

Ped1·o L essa. - PecL?·o 11'/ibielli, vencidos em parte (concediam a todos). ( *) 
'! -

(*) Publica:do do Dia1·io 0/fiçia! de 23 de jl!nho de 1917. 
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HABEAS-CORPUS N. 3. 662 

ADDIAMENTO DAS JDLEIÇÕES MUNICIPAES 

Recu>·so c!e "habeas-co1·1ms" n. 3. 662 - Estado ele A!agôas Pacientes-?·ecor-
ricLo": DT. Afranio ele Antujo Jo1·ge, HenTiq1_oe Viiunna ela Cttnha Lirna e 
01t,t?·os.; 'l~ecO?Tente aex-ojjicio'' : o Jui.z F'ecl'eTal. 

O Gover-nador do Estado, em Alagôas, não t em competencia para adiar as 
eleições para Senadores c Deputados; esse acto, s endo nullo, constitue constran-
gimento illegal contr-a os membr os da Commissão incumbida de eleger as mesas 
eleitoracs aos quacs, por isso, deve ser conce :lida ordem de i•abeas~c0?'1J1ts, para 
que se p ossam reunir 1e· eleger as ditas mesas. 

DECISÃO RECüRRIDA 

Vistos e r elatados os prese-ntes autos de habeas-coTpus, r equerido em favor 
• ,.. do Dr. Afranio d·e Araujo Jorge, Henrique Vianna da Cunha Lima, Bacharel 

Octavio da Costa Ramos L essa, Antonio Marti·ns Murta, Luiz Pontes de Miranda 
c Joaquim Coelho Filho, m embros effectivos e immediatos ·em votos do C_o-nsell10 
Municipal ,desta Capital, afim de que os mesmos possam t er entrada no edifício 
da Intendencia, para , na sala das ses sões Cio referido Conselho, .exercerem livre-
lnente a funcção politica de el eg erem a s resp e-ctivas 1nesas qne teem de p-residir 
a eleição pa ra os carg·os de D eputa dos e Sen a dores E s tad u a es a r ealizar- se em 
1 de novembro · proximo vi i1 :1ou r o (art. 6o, da ·I e i estadua l n . 536, de 16 de junho 
de 1908), conforme pnrceituam os a rts. 43 e 44, paragrapho unico, d o decreto 
tambem estadual n. 438, -d e 20 d e julho de 1908, baixado em virtude . da autori-
zação contida no art. 44 da cita·:l a lei n. 536; e, considerando que, este juizo é 
compete-nte para con h ecer do presen t e pedido d e habects-corj)1ts, porquanto a me-
dida impetrada é Destin a da a garantir a liberd Rde polít i-ca ·dos impetrantes, ·o 
que importa dizer que se tra ta de obstar a consummaç;ão de um crime po-litico, 
cujo process o c julga m ento sã o da com petencia da Justiça Federal (Constituição 
a rt. 60, Iettra I) , interpret a da pel a jur isprudpncia uniforme do Supremo Tribunal 
F ·ederal, accórdans n . 3.137, ele 13 de junho ele 1912, n. 3 . 283, de 1 ele novem-
bro de 1912, n. 3.435, de 22 de outubro de 19·1 3, n . 3.332, de 12 de abril de 1913, 
n. 3. 396, de 30 de julho de 1913 (lf'Ian nal c~e J?u·ispntcl cn cia F'ecle,·al, de Octavio 
Keiiy); 

Considerando que os impetran tes prova ram a sua qualidade de membros effe-
ctivos e immediatos em votos do Conselho Municipal desta Capital ( documentos 
ns. 1 e 2), e como tal lhes cabe o exercício da funcção política de eleger suas 
mesas a quc1n incumbe pres idir a el eição marcada pela lei para o dia 1 de novem-
bro proximo vindouro (ar ts. 43 e 44, paragra pho unico do decreto estaduaL 
n . 438 , ele 20 de junho de ·1908); 

Considerando que es t á · plenamente provado o con s trangimento de que se 
queixam os impetrantes, não só pela fôrma documental (documento n . 3), como 
tambem pelos depo.imen tos das tc~temunhas arroladas, que são uniformes em 
constatar a coacção pelo fechamento do edifício da Intendencia Municipal, e á 
jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal que "concede o habeas-coTtnts _desde 
que o paciente prov;e achar-se ameaçado de constrangimento iiiegal " (accórdam 
n . 2.837. de 22 ele ja.neiro de 1912, :obra cit,ada); 

Considera-ndo que, no caso ele urgencia de habeas-CO?'j)1.ts, como na hypothese 
dos autos, em que os impetrantes t eem o dia de hoje marcado fatalmtente para 
o exercício da funcção de elegerem as m esas elei,toraes, são dispensados ns escla-
recimentos da autoridad·e contra quem se recorre (accórdam n. 2. 832, de 15 
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de janeiro de 1910, n . 3.205, de 22 de junho de 1912 , n . 3.277, de 22 de outubro 
de 1913, obra citada) ; 

Considerando que o acto do Poder Executivo estadual corporificado no 
d.ecreto ·n. 730, de 28 de se tembro de 1914, que adia contra a lettra expressa 
da lei as eleições para o dia 29 de novembro proximo vindouro, é apenas um 
abuso de poder ;ou ·ordem illeg.al, cuja imposição caracteriza o constrangimento 
illegal, cabendo, portanto, o n112io idoneo do habeas-co1·1nts para fazel -o cessar, 
(accórdam n. 3.305, de 31 ' de d •ezembro de 1911); por tudo isso e pel:o mais 
que dos autos constam, julgo procedente o pedido da inicial em favor dos impR-
trantes Dr. Afrani'J de Araujo Jorge, Henrique Vianna d a Cunha Lima, Octavio 
Rocha de L emos L Essa, Antonio Mart ins Murta, Luiz Pontes de Miranda e Joa-
quim Coelho Filho, para o fim de poderem plenetrar no interior do edificio da 
Intendencia, e, alli, na sala das sessões elo Conselho Municipal, poderem, livre-
mente, sem constrangimento ou coacção de cspecie alguma ex ercer o direito poli-
tico de. elegerem as mesas eleitoraes para a -eleição para cargos de Deputados e 
Senadores a realizar-se em 1 de novembro proximo vindouro. 

Custas ex-cause;. 
O Sr. Escrivão faça as intimações r equeridas. 
Recorro da minha decisão para o Supremo Tribunal Federal. 
Maceió, 20 de outubro de 1914. - A ·rt1m1· cía Silva Jucá. 

ACCÓRDAM 

N. 3. 362 - Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de 
habeas-coTpns, em que são pacientes o Dr. Afranio de Araujo Jorge, Henrique 
Vianna da Cunha Lima •e outros, decloarad.os na petição di? fls. 2 e recorrente ex-
offiC'io o Juiz Federal c o Estado de Alagôas , é recorridos os mesmos pacientes, 
accórdam negar pr·oviment:o ao recurso, attentos os juridicos fundamentos da 
decisão recorridn, pois qu e, não t cnJo o Governador do Estado attribuição de 
adiar as eleições para os cargos é'e Senador e Deputados, o decreto constant~ 

do impresso de fls . 9 c o fechamento do edificio da Intendencia Municipal, em 
consequencia rlaquellc acto, constituem constrangimento illega1 á liberdade dos 
pacientes para exercerem o direito que lhe compete de elegerem as mesas eleito-
raes, na qualidade, provada nos autos, de membros effectivos e immediatos em 

votos, do Conselho Municipal de Maceió, e evidentemente é perfeitamente cabivel o 
habeas-c01·1n's ·na hypothese, como o att12sta a farta jurisprudencia do Tribunal 

Supremo Tribunal Federal, 31 de outubro de 1914. - H. do Espi1·Uo Santo, 
Presidente. - Enéas Galvão, R elator. - Amm·o Cc;vc;lcanti. - Leoni Ramos. 
- PedTo Lesse;. - Olivei1·a R i beiTo. - Cantõto SaTaiva. - J. L: Coelho e Campos. 
- JlL 1J1U?·tinho. - GO'do/Tedo Ctmha, vencido. - AndTé Cavalcanti. - Pe<Vro 
1l'Iibielli. - Sebasticio de Lacenla. 
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