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SENADO FEDERAL 

SESSA<O DE 30 DE AGOSTO ( W13) 

O Sr. Gabriel Salgado ( ' ) - Sr. Presidente, occupando ueste mu-
menLo esta lribuna, tenho cm vista simplesmente reetiiicar um dos topieos 
do discurso ultimamcnle in·oferido nc . .ta Casa pelo Sr. Scnauor Huy 
Barbosa. (*' ) 

-O topico a ·que me refiro é o qu•c diz respeito á politica ·do Estado 
_ rlo Amazonas e ao seu Governador ·o Sr .. Dr. Jonatlrns Pedrosa, que cu 

al'J'i rmo ao Senado, conti núa a ser tão digno quanto foi ruq ui , do nosso 
rCSJJCilo .e consideração. S. Ex. o Sr. Governador elo meu Estado tem prn-
cedido alli correctamcnl·e e não conforme diz o Sr. Ruy Barhosa, crue par:t 
affirmar o contrario baseou-se apenas cm boletins e te legrammas publi-
cados no Amazonas contra o Governo rlo ·Sr. Jonathas Peclro ~a, boletins que 
lhe teern chegado ás mãos por inlcrmedio ele despeitados e ele inimigos 
da situação, infelizmente alguns delles elevados a c·ertas posições como o 
Vice-·Governaclor, o Sr. 1Coroncl Guerreiro Anto11y, irnr intrrvern;:ão minha. 
como V. !Ex. e o S·rnaclo sabem e que nfro cor-respondeu absoluta.men l,c a.o:; 
intuitos. que tivemos em vista. 

Um elos d:ocumentos que mais forirarn o espiril-0 elo Sr. Sc·nad·or 
Ruy Barbosa, foi aquellc publicado no Eslaâo e elo qual recebi um numer o, 
a5signa.do pelos Srs. Heliodoro Balbi e Adelino Costa . 

Súbr·c esses boletins espalhados cm '.Ianúos diz O Tempo, jornal que 
se publica naquella 1C apilal, que um ·do~ s·cus signatarios se cliz Deputado 
pelo Amazonas, mas cm um Congresso que nunca 'existi u. 

Tenho documentos éJ;qui para provar o contrario, documenlos que sãn 
cartas cl-e um dos que se diz-r-m Senadores e que foi leader no Governo 
do Corcnel BitLencourt; mas, que não leio para não tomar tempo ao Sen;;do, 
f'aze:H]O, en trclan lo. in . Cl'ir no men diSClll'~(l. 

(*) 1Este discurso, ·Proferido na h ora do e:cped ' cnte, não fo.i ''" "i~to pelo 
(ltador. 

(••) O ornidor refere-se ao dit:ocurso do Sr. Ruy 'Bar·bosa, proferido na scssã<> 
de 1218 de IA.gosto, sobre o cont.racto da prata . Antes de cstullar o referido con-
tracto, o Sr . .Ru;- !Barbosa. faz - uma critica ela politica do 'Pa tt ido Con cn-ndor, 
referi·ndo-se ao bcrnba.rdcio da cidade ele :vranáo·" 
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~esse bolclim appa 1·cce como seu aulor, como se u signaLario, o Dt. Ado-
lino Costa, que 110 dia 22 ele julho dirigiu urna carta a um elos re.dactorcs 
do Tempo. 

Diz este j orual : 

" Ao 1rnsso prcsti1110:;0 amigo e dig11issimo concligionario Dr. A ri s-
tides Rocha, Joi enviada hon tem a scguint·c missiva: 

Manáos, 22 de julho ele '1913. - Amigo e collega .-\ri stide:; noc li a. 
Peço a V., si bom que ·extranho ú r eclacção do Tem.po, oJJtrnha tt publi-

_cidade da seguinte . ·declaração: 
Lendo hoje O Tempo, deparou-se-me um artigo epigra1)hado '' O 

Exercito calumniado'' - cm qu e se diz ter cu firmado um documento 
publico - que hav iam sido f uziladas 21 pmças 110 quartel de l'olicia 
- d·epois elos lamcntavcis factos do dia ·15 ele julho. 

Posso assegmar a V. qu e não ·existe absol utamente documento 
algum firmado por mim, ·Cm que -e contenha tal accusação. Se algu 111 
existe, autorizo a V. a declarar qu·c é a110crypho. - Do amigo e co llega 
obrigado Adel ino Costa." 

O signatario desse bolelirn, que aqui tenho e que farei publ icar co rno 
anJlC'xo ao meu discurso, é tamhcm o sign ata rio d·csta carta. 

Uma das co usas que me surprehenderam na posição que ass um iu o 
Senado r Ruy Barlrnsa ante .. hontern, ref·erinclo-sc aos aconllecimento5 occo r-
rido~ ultimamrnte no .-\mazonas, fo i a altitude contraria áquella que S. Ex. 
Leve, quando, não ha muito3 annos, se deu o bombarc}eio de .i\Ianáos . N·cssa 
occas ião s: Ex. nenhum protesto fez contra aqucllc grave acontecimento; 
ao contrario, po;~o dizer qu e di r ccta ou indirectamente S. Ex. apoiou aqucl-
Je. factos ano1·maes. 

Esses acontecimentos, <J1>mo se sabe, foram provocados velo facto d e 
não querer o Coronel Bittencourt, ·crue havia . ido destitui do do cargo de 
Govemador pelo Congresso; passar o Governo ao Vice-Governador do 
Estado. 

Nessa occasião o Sr. epador Ruy Barbosa conco rdou com esses factos 
e assim se manif·estou cm uma resposta dada á consulta feita pelo Sr. Sena-
dor Silvcrio l'lery. A situacã,o -do Si-. Soá,. Peirot-0 foi neste documento escla-
recida e creio que '. Ex. tap1hem não co ncordou com o acto elo Congresso, 
d •s1il uindo-o elo cargo de Yice-Governaclor. 

O Sr. Senador Ruy Barbo-a não apoiando o primeiro não ai>oiou o 
segun do desses aclos, declarando mais que não podiam as autoridades 
fcderaes apoiar semelhante eleslituição. 

Vou lêr um pcclaço ·da consnlta feita a S. Ex. pelo Dr. Sá Prixoto, . 
porque e11a não é totalm ente conhecida, o que não acontece com ri do 
Sr. Senado r ilverio Ncry, f}n e foi publicada nos joornaes desta Ca1)ital. 

Um dos maiores trabalhos cri.re tenho lido ~ que por assim dizer deram 
logar á minha entrncla nesfa r.asa, foi a r esistencia opposta a toda~ :13 
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tr11tativa", como que i111pd lindo o Governo a intervir no Amazona;; para 
regularizar aquclla situai:ão, que inconteslavelnwntc era anorma l. Digo 
i ·so 1Jaseando-rne no parecer do · t'. Huy Barbosa . 

Poi s bem, o meu maior lrahalho foi esse : evitar qualquer acunteei-
mc11to no Amazonas e n·e:sc sentido escrevi cartas a amigos e ao propTiu 
Sr. Sá Peixoto, aconsclhan·do a qu e abrisse mão dessa questão, fizc:;se os 
Jlrotes los necessari os para rm occasião opportuna reclama.r a r eparnção, 
i1cran tc os Poi! ercs rPUJJ]iCM. tla injusti a que porventura tivesse soffrido. 

Diz o parecer : 

··o caso d.e q11r se occup a a consulta (saber si era ou não Vicc-
Governador do Eslailo) é de nma natu reza extranhamente singular. 

~a ·especic relativa ao actual GoYernador do Amazonas. mani-
festando-me cm res1rnsta ú consulta do Senador Nery, no meu parecer 
d.e 25 de outubro, di sse eu que, em.bora injuri·dico ·e attentatorio da 
Conslit ui ção Estadual. o acto do .congl'csso Amazone1he não 1)ra, ms-
cq>li vel de recurso e cl·~via se i· respeitado." 

E not e o Senado - o Cornncl Bitt.rncourt já estava. acobertado por 
um lt abeas-corp11s do Supremo Tribunal. si me não engano. 

Prrgunto cu: apoiou ou. não o a.ct.o? 
E' vC'rdade qu e c·lle está rcf'Cl'illdo ao Governador, mas toclos aquclles 

actos que tanlo alarmaram o esp in rn puhlico Joram ·detc1·rninado:; pr>l a. 
resistencia do Governador rm não ceder. 

JT<a outTo to pico rlo parecer que merece se-r dfütacado, -e é o seguinte : 

"Tal é, porém. o .q ue fez, na c:pccie, o Congrc:;so do ·Amazona,;. 
Trndo ante ,;i, pol' jnlga r, um caso de Tc:;ponsahilidach', não só tran~

grcdi 11 e s11ppri mi11 a. ordem co11slitucional elo 1> rnccsso, mas a. inda 
a~:rn mi u uma j u risclic<;ão que não ~cm, arvorando-se num tl'ibunal si n-
gular, de accusa<;ão e sl'ntença, que nenhuma da:; Constituições elo 
Amazo11a:; conhece. 

,.\ oulra clivrr. idade su·hsfancia.1 .en lre esta hypnlhrsc {' a do ca;;o 
J3tittencourt não é menos solemne. 

Alli o rongrc :o interprctaní erroneamente uma. disposição legal. 
el e q11c era o uni co applicador. Aqui ahslrae dr um fl ll'i inilludivl'l, 
tratando como inexistcnt·e um direH-0 nclla. pcrrmptoriamente consa-
gra.do. " 
E termina: 

"Ana rclli ca (' inconstitucional, como qu·cr que se encare esta inno-
vação, não se impõe ao rc ·peito ·dos outrns poderes, e3laduacs e 
frdcraes. Porque não se trata aqui como no outro -cpizorlio amazo-
nense, ele uma altribuic:ão errada ou injustamente exercida : mas. como 
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quer que se consiclerc, ele urna competencia i110x·istc11te ou ele uma 
funçção li urpada. " 
E assim vac clesenvolveJlclO . Ex . outros argumenlos, cleixanclo trans-

parecer a icléa de que poderia lançar mão o Governo para inl ervir 11 1) 
Estarlo que tenho a honra de r epresentar. 

Frizanclo estes pontos, é me.u fim unicamente chamar a attenção elo 
Senarlo para a incoherencia elo procedimento de S. Ex., comparando o seu 
modo ele pensar cl·e então com o modo por que encara a questão presen-
temente. 

1\a.quella é1)i!Ca S. Ex. poclia ter levantado o seu protesto, certo de 
que todos nós o apoiaria.mos, e digo todos nós, porque, embora então ·esti -
vesse desempenhando commissão extranha á ele legislador, amazonense 
qu e sou não podia deixar de interessar-me p elas cousas que se referiam 
Acruclle Estado. Hoje, porém, discordo de S. Ex., e cliseorclo com tantu 
maior ·convicção, quanto é certo, .Sr. Presidente, que tudo .quanto o tem 
oscrlpto contra o r. Dr. Jonathas ·Pedrosa , niio passa de um amontoado 
ele infamia., de uma sérir de inverdades urdidos por meia dnzia ele in1i-
vicluos desoccup•aclos que não podem mc1·eccr considcrnção elos homens 
de lJ m. 

Era. o que tinha a dizer. 

O EXlfüGJ'l'O GALUMNJADO 

Os Bacharois Hdioelol'O Halbi e Adelin o f:osla., na sua faina de adul-
t·erar os acontecim ento:, afim de obscur.cccrrm a 1orcladc sob re a emprei-
tada. ;:inistra de 15 ele junho, ·em r1Li,e foram comparsas salientes e socios 
interessados elo Sr. Guerreiro Antony, tiv·eram o ele ·plante ele asseverar, 
cm documento puhlico, soj1 suas assignatura , que as força s elo nosso glo-
rioso Ex•erci lo, ao occuparcm o quartel elo batal hiio de ·cgurança, haviam 
fuzilado 2·1 praças. · 

l'ião ignoravamos a grosseira ballcla assacada aos brios elo uma cor-
poração ·CJU·e não se compõe ele assassinos, - saibam-n'o os Srs. Heliodoro 
Balbi .e A·delino Gosta; cintretanto, não pocliamos suppôr que, da inqualifica-
vel infamia., alguem tivcssp o ina.udito anojo ele assumir -0slcns iv.amrnt.e a 
paternidade . 

.Realmente, toca ás rnia.s do ina.credita1·c1 r1ue os pscudos rcpTC'sen-
tantes elo caricato congresso gncrrcrista vics,;crn offcndcr assim, rlo mono 
tão gratuito. a urna classe, cuja unica altitude, cm toda essa em rgcncia.. 
foi a que lhe dictaram o palrioli:mo e o cumprimento elo dever, coope-
rando, como principal fac tor, para o r es tabelecimento da ordem publica, 
gr:avementc pert1.n bacl a pC'los mashorqll'cil'os sob a eh f'ia elo 'r. Guer-
reiro ,\ntony, tC'ndo por quartel-mestre o Girafa e pol' cspolela o Souza 
Brazil. • 

O restabcleci rmnlo ela paz e da segurança fez-se nrsta Capital, paula-
tinamente, sem violencias, muito embora fo sse profundo o horror do crime 
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pr.at.icaclo pelo; bandidos, assalari,ados por um poliiico ambici·OSLl, ignorante 
e parvers·o, qu r, nãio rec uou cm deixar gravacto na lembrança dos se us con-
temporaneos um elos dia s mais negros ela hi storia ·do Amazonas. 

Para o crime horrendo e nefando premedita.do contra a viela do nme-
ranclo ancião a quem estão entregues os destinos elo Estado e contra a 
estal.Jilidadc d.o Governo legalmente conslituido, co ncorrer:am, pelo meno;; 
com ·os seus -appl·ausos e a sua sol idariedade moral, sinfw materi al, o; 
Srs. IIeHo doro Balhi ·e Adelin o Cos ta. 

Dahi, o se u odio contra as forças do Ex ercito que sal varam a legali-
dade, li vrando, outro. im, ele um saque a 1rnpulação indefesa desta cidade ; 
e dahi a sua insinuação m al vacla ·e tacanha co ntr a as forças federa e,; , que 
f clizmcmte e. tifo acima das diat ihrcs cLe qLualquer Balbi 011 de qualq1.1er 
Adelino. 

A 1nalev.olencia cLos dous boateiros m e11tir·oso:; eleve ir co m vista ao 
l>ra vo Jnspector da Região i\lHitar, Exmo. ·Sr . GencTal BeJJ.o Br.ancliío. cida-
dão illustl'e por todos os motivos, cuja h onra el e h omem e de milit ar é 
inatacavel. 

O cor!fuso maniJ'esto, ou co usa .que o valha, ue que são signatario:; o:; 
dous JJOlitiqueüos, veiu palentear quaes el'am os autores elos tcJ.egramma:; 
e do s boatos solJl'e pretensos fuzilamentos no qual't1el do ba talhão Llc S·t'g11-
ranc.;a, occupaclo dcs·cl e a madrugada lugubr0 elo -16 de j unho, co mo to rl oK 
saJJem, por um grupo el e artilhar ia elo nosso ExcrcitQ, sob 11 comrnanrl o 
ci o distincto irntriota, Capilão Dr. Oc taviano Gomes . 

E' portanto, a essa valorosa Jra1cção ele defensores da P::ttri a r elas 
i11stituições qu e a torp eza foi ferir cm cheio. 

Sem a . ua cumplicidade, nào se uari a alli fuzil anw nto algum; por-
tanto, si h ouve fuzilamento no recinto daquclle edificio, entre os sediciosos 
presos co m as armas em punho, seriam d les fe itos á vista e por ord em 
ou consentimento dos commancl.antes daqu·ell c nucleo militar. 

Constitm', porlanto, uma p·erficl ia clara, ·conlra -os d i gn o ~ comman-
danle e commanclaelos do '19º gnipo de artil ilari a, a ca1umnia eng.c nclntda 
pelo de::rnio1a·(lO ccrchro do s dous ])ach areis, - os qua:es, por rssc m eio, 
r evelaram, mni s uma v.cz, o seu rancor mal :;opitaclo contrn 1rnia insti-
t nição como o nosso Excrcilo, que é a garantia ela integrirlarl c nacional, 
el a nossa h oma e da nossa dignidade. 

Os do us po'litiqu·eiros odeiam a Jarda e tudo quanto é nobre: mas, 
tomento o soldado frenl.c á frente, morclem-n'o no cal-cnnhar! Ei s ILLdo ... 

O povo am azo nrnse faça , pois, o juizo qu e merecem ta e. ca lumnia-
clorcs, cuja punição s0rá ·o desprezo elos homens rlc hem. 

110 l'O\'O A''.11AZ01'"EN Sg E AO PAfZ 

E' prccizo q11c s0 sai lm llf'Jll r1o es tado r m rrne se acha J[:rná o;; e a 
qu em se cl rvc fl anarclli a qL:·c ahi rnina , trazendo tudo e todos cm wnl a-
,foira desorientação sob a pressão elo terror. 
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E' sabido .e é J'acil de compn·hendcr : não ha libcrdacle onde a !Pi 
não impera. 

'ó ella pócle evitar o ciloquc ele intcrrss es clctcnninando a cada um 
o limite de suas acções, para que as de uns não offcndam a3 dos -0utros. 

Ao contra.i·Io, a confusão se dará e tud-o p·aralysarà ou se manifestará 
o regresso á selv·ag.eria impondo-:;e .a destruição. 

Não se póde ser Governo quem não der o exemplo de obediencia ás 
leis cm que ellc proprio collabora; o seu valor, unico que o distingue, está 
cm não fazer sentir nos seus actos a intervenção da sua vontade singular; 
mas a toda a eviacncia. ·o cumprimento do dever como executor da uni ca 
vontade que deve sopr-epôr-se á pes ·oal, que jámais clevcrú :e r consultada 
na marcha dos 11ovos para· a felicidade de~cjada e para o progresso aspirndo. 

O Governo que não tenha esse f.eitio nunca conseguirá estabelecer a 
tranquillidade e a ordem no circulo ele suas acçõ rs . A }1Clrcialid adr de 
seus actos provocará a desobcdi-cncia e a reacção se 1·-ú fatal. 

Os proprios elementos que a determinaram, conspiral'ão para a r evolta, 
que. pm· sua vrz. ;:r hasr·arú 1Jas <ksignaMa cl<cs, pret-erições ·C preferencias·. 

Onde o a rbitrio 'fl)r o criterio, a injustiça clislributiva não -deixará 
osso serviço um fal ·o Congresso, que convocou extraordin ariamente, quando 
o legitimo existia . organizando. segundo o preceito legal, ·e já reconhecid o 
pelo sru ant ecessol', nnico q~1e poderia fozer a.ffronta.nclo. assim. a mornl 
e a justiça. 

A~sirn conslituido po1· la rnsc el par la {orc e, 110z rm jogo mrios vio-
l rnl n' lançanclo mão 1k verd~ cleiro s instrumentos vis e ignobei s, que t:erm 
levarl o o seu servilismo até í1: tor! uras e aos assassi natns. t-rndo po 1· c:;sa 
fórma estabelec ido castigos jn farn antes ha mai~ ele um Ecc 11lo abolidos 
pela civilização. 

Em :lfanáos acl:ua.lnll' nl L'. nãu só a:; ganrnti11s consliL11 cionaes acham-se 
suspensas, mas at·é as imrnuniclarles parlamrntares, como se verificou com 
a violenla prisão do Srnaclor Benlo Brazil, ao sahir acompa11hado dr 'llª 
familia. de uma casa de ospeclacu.l.o - O Gynema Polythoama. 

O proprio Chcf.e ele Policia, persona g1'ala do Governador, drclara em 
informação ao Superior Tribunal de Jm;tiça qu e a. -cidade el e Jianúos se 
acl 1 a occwpacla rniolilarrnenle . 

.'l'm saJwrmo: como, llfm cm virli1clr dr que p ri11 cipio ou aclo, acha-se 
Manáos governada civil {' mi1itaTmenlc, nã.o :oc salJrnrlo 'e com iguaes dirci-
los ou se corn maior ou. mrnor r:dcnsiio rl 1' úrr•a rlP acç~o. E' o cumul o 
clft incon ·ciencia g:overnamenla1. 

Exrmplo mais r-ecent e ])em fri :a nt r elo qu r fi ca exposto, rnco11l,ra-se 
no q11 e tem feito o Dr. Jonathas Pedrosa nos pon cos rn 1· zcs de sna adrni-

E. chegado a esse ponlo. lurlo estará perdido. 
tuir;ão; cons~guiu uma lei de orçamentri. com menosprpr.o ela que logal-
me11t r foi clrcrctacla parn o seu prinwiro rrn no rle Governo: inventou para 
lcnilf'\1 rcf'ormar a r:onslituic;:ão sem apre,e nt:u para tanlo, siqucr. um 



9-

C<imcçon procurando fazrr lei. para sr rc fazendo as cxi,;tentes; pre-
ni sl raç'io. 

Em taco; condições quem Yi vcrá tranquillo naqu ell a Capital. quem se 
julgará isrnto ·do clesacato de um exaltado, que mc clc ns seus actos de 
nvill amrnto pelo din11 r iro que recebe? 

i:o m vislas ao lucr.o, commetl'cr todo: os extremos c1e ,;1l'lvageria : cer-
cam a cas-a ll·u Vice-G·ovemaclor, ond.e só mcnbe mulhet-.cs e uma cl'i•am.ça 
de mais de 11111 mcz apenas se acham, e fazem contra clla ccn acl o e atu-
rado fogo ele carabinas; cercam ai nda casas de cidadãos qualificados e pt· r-
f'rgu.cm out l' u~. até pelos matt o,:. corno a féras. 

Que rnai~ e ·pernr para fugir ú sanha dos desvairados <lo momento?! 
Depois das balas virú n inccndio e, qui<:<í.· o dynamilc. ·Chegado a rsse 

vonl o. tu·llo mnis é pos ivcl. 
Por ·q1 1c 1an lo desva ri o? 
Para assass'iirnr o Vi cc-Govcrna<lCír. livrar-se rlo legitimo Congresso do 

E:lU;d·o e rrcluzir es te a umc1 verd ad•eira .\r inga .(' 111 qu e prndo 111ine a famili a 
Prdrn<a. 

E' es te o nm que Jll'l'tendemos ev il ar. pnl' isso no:; achamo~ aq ui, de 
ondt> ainda podemos respirar para Jallar aos nossos concida·dãos, dando 
a. razão do nosso proccdiml' nlo e lança níl o a malcli<:ão á ac1·11 al administrn-
<:ão do 1\mazonas, l'ontr rle lodos os s·eus mill es e atrnzo ao cn 111i11ho 11;!0-
r iorn tr:tç:Hlo prlas passadas administrni;õrs no terreno lnrgo rle suas nobres 
aspira~ões . 

i\~~ i m ag·indo. protr~lamos prla reivindica<:ãn dos nos~os dil'eitos reco-
nh ecidos por um vrnernndo accóTdão da ~uprrma Cô rte de Justiça Federal. 

lt<tcoiltiara, 8 de julh o el e J9 13. - Antonio Guerreiro Anlonu, Prcsi-
<k nfr <lo Sr narlo. - Manoel Francisto Machado, Vi·ce-iPresid cntr. - 1Jen.-
ja111 i11 FP1Tci1·a Valle. Dr putado Estadual. - Carlos Slnrla.J'i , Drputarlo E~ta
dnal. - Vic/01· Pnj ol, Dcpul·arlo Est.arl1ml. - José Alves rl c Son:,a 1J1'azil, 
J)pp uta<lo Estadnal. - ~l velin o Auguslo J\Jrtrlin s. Dcp11 tacl o l ~:;lad u a l. 

mo Correio de Se1·pa. dr ·101 de julho de 19 1'1 .l 

C: !; )I ~ I L·:-11C:.\Ç . .\ O DOS SEf: BE'l'.\íllOS DO SE:S-.\ IJO E C.\ :IL \IU DOS llEl'l''l'.\ OOS 

ÁS · A l . '1'011lll.\ IJES DA REPCRLJC.\ 

Manú o,. 0 dr j11lh11 clr ton. 

T1 ·111os o /1 011roso e ro 11sl ra11girlo devei· rle leuar ao 1•011hcl'i.111 e11/o de' 
I'. E:r. a i111possibilidade em qne se acham os dons ramos do Congrc .~so; 

Lr•qi.sl11.ti1'0 do /i,'slado dl' r eni1i1·-sr em .ma pl'üneira .~«'ssão O·l'cl in(lll·ia da. 
oilrwa lr!g islcolw·rt, dez do c01·1·eri l c ·111 ez, conto del e1·rni11a o w·t. Oº ela Consti-
oitnvri 1lo ·11u'srll o E's tculo, d e 2·1 ri e m.arço ele -1·910., po1· cs / r11· a 1naioria de 
seus uwmbros, a1Jezai· ele amvwwdos pelos HABEAS-conPrs 11s. 3.~'34'7 e 3.348, 
rle 16 d1' abril deste m1110, rio Sn)J l'CJll.IJ Tribuna./ Federal. be-m. como o· 
l?xino. , r. roronel .411/011io Guerreiro .411to11y. \'ice-Go111·1·11arlor e T'1·es i-
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'lente elo Senado llstad'Ual, imp edidos de 71ermanecerem n esta Capital por 
f allu aúsolula de garn:ntias â vida e á liberdade, acha11do-sc uns foragidos 
e antros asylados a bordo dos vasos ela flotilha . de gi.ierra. 

O motivo all'Udido comprovam-n'o factos r ecentes, de notoriedade 
p 11,blica, occoiTiclos nesta Ca:p'ital, como sejam, dentre O'Ulros, os seguintes: 

a) o clesre:;peito á autol' idacle do S upremo Tribunal Federal, por parte 
tlo aclual Govemador, Sr. DT. J onathas ·de Fr,eita · Pcclt'os•a, c1ue -negüu 
execução .e cumpl'imento ao habeas-corpus por aqueUc concedido aos 
Senadores e Deputados e que lhes assegurava o direito -ele repre:;entan bcs 
legitimas do Povo Amazonens•C ; 

b) a prohibiçã:o do ingresso dos nw:;s rn-os nos ed i1'icio.s clesti1n-ados ás 
sessões elo · do us ramos do Podei' Legislativo pela. policia militar e civil 
que, arma.da ele i\Iauser, guardava e guarda ainda a entrad.a. dos r eferidos 
edificlos; 

e) o e ·pingarcleamento do povo, na avenida Ed uardo Hibeiro, .na tarde 
do dia 15 do mez Jinclo, o lJOmbard·camento do quaTtel -elo batu.lhão cJ.e 
policia, com ·artilha<J"ia de · 1gr-osso .calihre, altas h o11as da no<ite daqueHe 
mesmo di a, com o panico indescriplivei' ele naci onacs •C estrangeiros, ~ 
con lra toda espcctativa, os principias de guerra ·e a:; regras ele combate, 
maximé quando tal quartel se achava vaz io, á cliscpeção dos metralhadores, 
em pleno e-entr o da cidade ; 1 

d ) ·O assalto p1ane}aclo ricla mesma poHcia civil a:o Superiol' Tribunal 
ele Ju sti ç.a, qu·c lrv•c o r ec into d-e suas ses.sões, nos ·dias 21 e 25 do mez 
Jl:Lssado, invadido por numeToso grup·o de cap1angas, e cu.i·o assalto fe liz-
mente nãu se cl'fecliivou ·devido á pru-dencia elo mesmo Tribunal e elos 
aclvogadüs que -ahd icarnm elo direito ele pleifoa.r oralmente a cl l'feRa .ele 
pc l'sep;ni rlns; 

e) o fuzi lam' nto innomina vrl e selvagem ele praças que arre1)cndicl as 
de ~ ua. i.uclisciplina, voltaram ao reJ'eri·clo .quart.cL no dia s11bscqueute ao 
da revalia; 

{) os barbaras cspan carp rn to praticados na Casa ele Deten<;ii.o pelas 
autoriclacl·es policiaes em todos os seus clesaffcc-lo s, ernhora. a lhr io :; a.o 
rnovimento de indisciplina elas mesmas praças ; 

g) o empaste)J amcn to e saque elos jornac:; A.11ir1zo11as e Gazela da 1'anlf' 
por mandata.rios rl irectos do Governa.dai'; 

h ) a p-reoccn pnc:ã:o mo·rpi da cl·os assecla~ cl o mesmo de tornarem o 
Vioc-Go vcrnador e Pres·i·clentc elo Senad-o resp01Bavcl pdo movimento rle 
1·r•h eldia. •das 11raças, ·Ç..'\lorquinicl o, ·soh se vici.as, tcstrm 11 11 lrns rJ e:<honestas que 
o compromettam; 

i ) o assalto á mão ni·mada ie co nsesuente {)S pin'gardeamento da ca.s:i da 
rrsqeJcncia d-o mrsmo VJcc-Gove·rnador, á rua ·jfunicip.al, ün cl e ,sómente se 
achavam sua familia-e o Deputa.do Tenente Victor Pujo] , na !!1üHe de 7 do 
wncnte, vespera a as s·essões pre-parator-ias a.o Gongl'es·so, pelas 11efcri d ns 
a1ll.oriclacles civis e milit.arcs, á cuj a ·anha ·c.stá entregue a popula.ÇâíJ al·ar-
ma.da e inr1·nw, assalto brntal r clcshnmano, de mais ·de um a lrnrn rlc 
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uutri da fuzilari1a, e da qual sómc11t·c a Prov•idcncia podC'r! a fazer s-a lli-r com 
vida, como J.ez, os assaltados; 

j) a pl'i~ão, 1na Casa de Detenção, do Scn.ador Be1íto Ferreira l\Iarque;; 
Br.azil, Coronel CLa Grna.rda Nacional , e d·e seu Jil lw Jaymc B·raiii-1, que 
fôra b airbaramentc seviciado; 

/e ) a ·deportação, ·em massa para ·os Estados do Sul, de numeros-os cida-
dãos indiffcrc-n t-es [ts .ag·i.taçãcs parti dari as ; 

l ) o5 contínuos desrespeitos ao' ·Superior Trib unal de .J ustiçia, que s · 
encontra sem autori clwde para tornar -eff•ectivas as me·didas ele garantia 
por -elle decretad•as, contra as viole•ucias ele que são e tcem s•i•d·O victirna,; 
divcrs-os cida·clãos; 

m.) o exilio imposto aos Depufados Carlos Studart e Vicente Reis , 
ac~1.1<almen be fóra elo Estado, obrigados a partir d.entro ele a.lgumas ho·t•a,; , 
sob «umeaças rle morte; 

11 ) a suspelllsiio de transacções rua Bol:.a á falta ele con fi ança n11 acçã-0 
lc.g.al do Governo. 

Taes moli!V OS são de sobejo pam jwti( icar a (alta ele nmnero de 1·cpre-
scnl a11 tes para a aclual sessão; o que, vorém , se r eal'i;;ará, l o(fo que S1Jju 
restabelecida a ordem cc111stilucional 110 Estw.lo . 

Saudações a V. Ex. - Tlel iodol'o Balbi. - Adelino Co,. ta. 

SE&S AO DE G DIE S1ETfüfBIIO 

O Sr. Ruy Barbosa ( ' ) (Movúnenlo ele allenção ) - Sl'. P residente. 
resolvi c1a.r r.espost,a cabal, na med'icla c1as minhas forças, aos dous honrad o~ 

Sena.dores 11elo ·Amazonas, ( ** ) que me vieram ao cncontr~~ a proposito clr1 
meu ultimo d.i scurso em relação á politica daquellc Estwdo; tive que csmc-
1·iUlar velho~ papeis, r eunir documentos e proceder, pela minha parte <1 

uma investigação que a:;abasse de me esclarecei' a respe ito da verdade cruc 
se contesta ás minhas rrnlavras. Dahi , Sr. Pl'esid ente, a .demora e mpro-
nimc.iar •esse di scurso, ·qu-c teria sicl·o foi to no dia i m me.cl iato , se o seu oJlj.ccto 
f'-0sse unic-amcntc ·re.d arg11i r ·aos homaclos Senadores pelo A ma.zo nas, vor 
quem, com sorprc.sa minha ·e do mundo inteiro, me vi:a accusado co mo um 
dos applaudi<lores cl·o lrnmllardeio d·e C\Ianúos. 

Que eu me houv.csse enganado no l<0crun.te a.as factios .reccntc·s no Arna-
r.onas, que, pela ·sua clis.ta.nci.a, pela situação t11n1iultuosa e agilacla d:a sua 
política, pelas .clifficuldadcs notarias d:c esclarecimentos a.os que se querem 
informa•r a r.cspeito .dos fact-0s a:lli ·occoncntes, se torna :emprc difficil 
elucicl·ar e 1ap u-rar, natural e facilmC1J1te :cm que cu pud esse te·r sido enga-
nado P'l,ll&s informações ·Cm qu e estribava as minhas aocusaçõe~. 

(*) Discurso .não rc \'iSto pelo orador e proferi do ·na hora do exp<'dien te , 
( ••) O orad'Or se refere ao.s senadorc;; Gabriel nlg ado e T e.ffé . «ão consrn 

dos Annae8 o discurso dc'> t c ultimo s enado7. 
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Podiam os meus infol'mantes não reum.ir·cm em . i idoneidade IJastanle 
pm.a .que nelles me apoias;;o com scgura.nca. 

S•o o nobre Sonaclor se houvesse limita.do a dcfr nd N' O:i seus amigos, 
os seus collahoradores, aqueUes por cuj a collocaçào 1na politica do Amazo-
nas, S. Ex. é um dos prinll ipaos r cspon. a veis, nad.a tc·ria eu n. ·cxtranhar. 
Era ·a.ever .ac oornmunhão, que -o honrado Sen·a.do·r polo Amazonas natural-
mente se nã.o pocl.cJ'i•a furtar. Que, porém, o honrnclo Senado·r, 'llXOrbHant~ :J 
Ião cl:amorosamcnto do eircuJ.o -ele pat 1·ono d-0s seus .amigos, S'O convcrtPs. e 
Pm aggrcssor meu, para vibrar sob1·e a minha pobre individualidade a.cc usa-
çào lã.o a•b. urda e monstruosa, não tem explicação nem -oxc tba. 

E' oom pc7.1a r o cons trangimenf.o que 1cntr.o no ass urnpt o, porq.uo ·nada 
mwis ingrato elo qu·c as que . tõcs possoa·es, ele qu e estou acostumado a fugi·r, 
princi1Jalmcnte ·Cm relação a.os meu · collegas,' membros como eu, desta 
mesma assernbléa.. Forçiaclo, pm'ém, pela. necrs. iclado in o•vita. vcl rla legit ima 
dsfe:;a, cu a farei oornpleta, cabal, irrcsp·oinclivol, apoir111clo -m·~ no,; proprios 
tlocumentos e nos inoprios factos oncl·c o honra do Srnarlor prctcnr~cn i-r 
encontrar •as hases da sua accusaç~o contra a minha pessoa . 

Nunca me {'Jloontrei oom nma. ar·gu·içã.o tão clamorn:;a men to ingra.la e 
mais ahsurclnrnento inju:,;ta . .. -\ tal ponto era. ·clla. qno cu m;· podrrüt. a:b,;l•}l' 
rl r -rcs11ondor ao 1;wbrc Senador . . . 

ü SR. :\Lnmno ]~LLJS - 1 Apoiado. 
O Sn. Ruy 1.lAnBOSA - 'J'oclo mundo p-or ahi rn o foz justiça; ninguem 

irnderia comprrh cnd·cr que 11a rnioh.a. situação irncl essc eu ter commettido 
incongrtl'cncia tiio fl<agrantr . sem que -rssas variações das normas de meu 
rumo cleixas:.:cm imrnc·clia1.amcnte ele s-r nti r, ·aco m(lan lrn:cla como é a minh <L 
virl.a. cm lodos os meus passo,;, 11ola viµ;il ancia, ele ·arlvor:;-arios CJLL O nunca 
ma.ela mr petl'cloarnm. 

Quan lo eu me lcvanki contra o ·homba rdei-o lrL Balün, qua1Hlo ·cm cinco 
"cssõe: succcssivas do Suprrmo Trihuna] Federal pugnei pelos direitos 
ela J ust iça contra a.quclla violc-ncia, r111 anclo no niririn de Nnt'iciris. folh fl. qnn 
u!Jcclecia à mjnha ins]Jiraciio, dia JlOl' dia, alli a 011posi~flo sr occupavn 
:;i-rdcntrmcnl c com es tes factos, e ninp:ucm ·se b'm hr-ou dr me accusa r ele 
incongrne1nc i1a . relern.l1 ranclri que ru l1ouv l' ~sc apoiado o ho1nhardeio J c 
:\U1111í.o~ . 

Graça' a Deu~ , Sr. Pl'csir!enll'. nci mi1llrn viela publfoa, tfio longa. lã.o 
ncciclont:acla. e tü.o pouco Feliz ludo terja cn perdido. ·em Ludo 11orlcria cu ter 
rl~smereciclo, mas uma co usa cu conquistei e es tá firmada : a oon vieção 
g-cral dos 1m us patricios r. m relação ú intcgriclack, á invairiahilida.de cio 
mru rumo politico cm favor rla' irléa s ele Lihcr rlfl.rl<e r Jnstiça .. 

VOZES - :\íui to J cm. 
O SB. ALFREno •ET.LJS - V. 'Ex. e; co no;idP 1'acl'o pelo paiz int·eiro co n1 0 

11111 aposJ;olo ela Justiça .. 
O SR. Ti uY BAnnos.\ - Se liou1·r,sr applauclido o bornbanl-rio de '.\Ianáos, 

não só .c>s meus adve.rsarios, mas os ciclaclãos todos te1fam o direito cl·e 
rcrga.stm'-mc o •rn:.: to com .a rrcnnlaçiin clr''ª inconr:rnrncia atroz; m-ão seria 
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digno da confia 11 ç.a oom que tenho siclo honrnrlo e com q11c ainda ai<ora me 
cstãoJ10nrando. Eu teria, S·r ._ Prcsiclrnte, ::;e .assim t iv ess"C proceclielo, fugido 
a essa fidelidade politica em lJU<' tuüa a min.ha rc p111 açüo se t·cm firmado. 

Não possuind·o ·outro palTimonio nem 01t1' 1·a ddesa , outrn valor pm·anl.c 
os me us concid<tdàos, ·cu tl'l' ia ar rni-n aclo .essa. d'Cfe.sa, cu te.r ia anniquilad o 
illt.ciramenlc esse valor s·1· me tives.se um dia collocaíl.o cm cornmunhãu 
com ·OS .qu-e, por amor de <i nt"Crcsscs pol il icos, hoje des t.a, a.rnanb ft daquella 
nat1m~za , :;e julgarn com o direilo .ele SN a lei e a Con:hitu ição. ele abol ir 
tod as as Constitui~ões e 1ocla:; a:; leis para nã1 1 conhecerem s·cnãn a rio 
seu ai·bitri-o , :a d::t sua V·ontade, a fl.ns 'e ns interes;:es, (.-\pniaclos l. porqul' 
c:;tc é o carac lrT g•eral da politica. {]os bombardeios. . 

, cnhores, aqH•i, alli 011 acol:t. onde um clc-sse:; f'actM se dór, não Jieoile 
rxisti rá um fal ·ar io e mons~n10 . o intcrcss·c apoiando-:c na força ip 11blic:1, 
dcsprc,tip:ian do-a . . c]e;;moralizanrlo-n, e inimizando-a com o paiz, (Apo iados ) , 
p;rra. no rli a sc·gninle vi1' - co rn o ha pouco aincl a rnc aco u1:eceu - ainda 
por ci ma collocm co rn o inimigos elo Exrrnito, da farda e indignos 1cla defe5a 
tla hrn;wa rn1ciorn1·1 acr n·cllr,; que se i11 rlig;n,un . e .i ustarncntc, JJOl' ve·r.em 11 
fnrça p u.JJlica , o Ex!'rcil·u, o,; cnca1Teg;acl us cl:a tl efcsn ila 111:111rn nacio nal 
e.>cploraclos pelos politiqu•r irns ele todas as cas l·a,. 

VozEs - Apoiado:;. (7 1a/n1ag ll·r~~ !]alerins. \ 
O Sr.. Pm,srni<:);'l'E - .-\ ;; galeria:; nflo podc•m rlai· siµ:na.l rlt' <L:iSC'lllinwnlo 

nPm de rr prova\:i\.1 1 r'l:i rl isc11s:;ôc:; 1 ra vado;; iwstr rc·ci 1!1 n. 
O ~11. n1·y BAnBoS.·1 - :\Iinha opinião. g:nç«:; a Drns. tclll srg 11i rlo uin 

rumo tào constantr e tifo invnlJ'iavL·I q11r . rlr ante-mR.n. urna vez q11r surja 
nm ca~ n dc::tr.s, o;: nw1i,; cnncirlilrliios ·sahrm cnm wrtrza cp1·al sc ril a minha 
·Opin iã.u, o mr11 -00 11sc·l l111 . a 10 i~1 h::1 aHi t11d r. Nin.g ucm júma.i:; se cngann11 , 
nem j;ímai:< ,.r enganarú a cssr' l'l'spcil'o . 

ros,; n r11 , 11 a apreciaçiio dm fac l·ns r 1·rn1·, po·Llerl'i l'altnr mesmo o nir~ -. n 

nas applic«r;ões -das i.iléa:.: . urn;; fo.l >ie «.r n:t rlcvnçiio nos prin cipi.os. empn.-
'l'Cl!J.ar-rnr· com os cx plorn c1or1•s cla.s sit uações opp1·cssiva, , cl c.l"l' nrlrr aclos 
ele prepOPCJJ Cia. dr il lep:ahrladr !' ilr força , lllll1 Ca O íi z, 11 ão O faço e 
nru~ h:t de pc rmitri r r1nr ·cu 11 iio faça. cmq11R111"0 rm mirn re:; tnr 11111 'POucn 
c1c conscie11ci« e nlg:1una cou:.:a <le,;1·:1 sco ntc-lhe1 ele sern;o mornl. q1 11· rlevc s1T 
Jlal'a nós lodos a u11i ca n1ziin que torn::i a ex·is l·rncia rlig11a .rJc "c1· vivi rla. 

PcrclõP-mc o ll onnHln Sen:tdor prlo Ama;i;onas. S. Ex. r um militar 
p ol ~tieo e ilc to.elos os politicos. o polilico militarr é. pnr via d.e i'rgra, natu-
1·almentr'. :na mRioria elos c::isós. o m«i,; apa ixo na.elo. o ma,is ·aggrr·ssiv(). As 
!'lias -0pi1:1 iõcs, as snas a tti.tnd es. fl :a:itst·ncia dr senso jurirlico cm qcte nã-o 
f'ni ·rd 11carlo, n predispõem p11rn vêr no,; S·r ll s arlvl'rsari-oo;, o mesmo qlle 
no ca mpo de halalha. sr cosl 11ma vê1· ·no inim'.g;n. n nl v·n do no~:;o meio rJe 
:uq>iràçücs, cruacsq ner qu e cllit s srj::tm. 

As leis ela gurrra são « astucia e ·a rnrca : as l ris >ela trihun a s5u a. lngi ca 
e a ,illsfiça. -

O Sn. ALFllEl!O EtLIS - Mnito hem . 
O Sn. fiuy BAnnoSA - O hnnrarlo Senaclnr st'rú um l'<Lio na gnc·rra. cn 
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sou um hu milde npostolo ela tri !J un:a. :\'ão lenho outras a-rmas com que 
me J1ata, senão o conceito cl·os que me -0uvrm, s·enão a confiança d.o~ que 
cot11111igo com mungam, na mesma op•inião, senão a confiança geral do~ mc n.s 
compatriol•as. E' por isto .que, sem espada., venho cruzair as arm as ela pala-
n a com o lionraclo S·enaclor pelo Amazona .. 

_-\5 minhas rclaçõc~ com a política claquelle Estaclo, r. PT·esidente,. a~ 
minhas relações com o Govcmad-0r claquclle Estado, até hoje, nunca foram 
nut rns além elas rru e se definem nas minhas relações de p·atrono e cliente 
co rno a.üvogado cl-0 Amazonas na questão elo Aeire e de autor ·dos tl'cs pare-
ccr·cs -ultimamente dad·os, a. uma e •outra parfo, ilndi.stincta e irnpa:rnial-
men i·e, ,:oJi re ·Ci rcumstancias 1ios terioJ'es ª'º hombal'de io de Manáo~ e a 
f' ll e alh eios. 

Com o Sr. Coronel BHl•encourt, hoje foragido, por felici·clacle sua. depois 
1le e~honloado pela policfa a que ellc :a inda hon~cm ser via com . ta11ta 
devo<;ão e lealclalle: .com {) S•r. Cornnel Bittencourt as minhas relnções :ão 
conhecidas. Começaram nesta Casa., qu:anclo me oppuz á SLHt eleição. rlefr1~

rl cnclo a elo Ba!'ão elo Lada·rio, cujo ma.nel a.to fo i entfl.o TeCOH1·hecido pelo 
·Scna.rlo. 

De c11tão pal'a. cú :a. nossa mutua sitnação niío mclhoron. De:;te fac to 
r·onservRva a.q11oll e ·emincn l·c amazonense, no qu·e me dizem, grave,; resen-
timenlos. 1 

r.om u honrndo Senador pelo Amazonas, Sr. Sil verio l'i·ery, a,; minhas 
rel :::u~õcs políticas até hoj-e, tcern sido absol utamente nmllas - rrlaCÕl'S ele 
sympathia píl'r parte ele S,, Ex. para comm igo. c-01110 patrono rln Am a.7.onas 
nn causa elo :\ cre; relaçõe. de consuJ.tant a propo,ito d:e um clcs~e,; pare-
crrrs por mim d:ado.s ha dou. annos, e nn rla mais alé hoje . _ 

C.orn o t'. Jonathas Pticlrosa, é qu e eram cxactamrnt·r rrae:: . anli!,!:a:i e 
aff'ect n·o,;a.s ns nossas relações ele cor rcs1Hrnclencia. r.onhccielos e compa-
nhc.fros de·srl e os tempos cscola 1·Ps, essas l'Cla.çõr,; nãn se qu clmnam 1wucn. 
alé nos ultimas dia.s da -os t:ada a.c111 i elo acl.llfl l Govm·na,dor rlo Am a.zoruis, 
qu·c. antes rJ.e -rrnrti I' , me ho1H.ou com 11 ma rl as s1rns visitas. 

No caso ele cru e se trata, f;r. Presiclenlr. r 11l l"O com a me.sma ~H:ilbJJl'ir:ão. 
com a mesma. imparnialirlacle, cn rn a mcrnrn i11 clepe1ncle·ncia de que me 
.inlgnvam capaz no Arna;r,onas. os pnlitic.os rlr um e outro lacln. li a c1011s 
annn . . quando uns e ·OUlr-o: ig·ualmemtc mr consultavam sobre o nwsroo 
cnso, consi<le!J'.anclo-me torJ.os incapaz rle numa rr.~ro;;la fal,:car a ju,;tiça 
a que .uma e -outr-a parte pret.endiam. 

Antes rle entrar propriamente no exame· .clc,;la circu1rnrlancia, 11 rrmilt i1·-
mc-ha. o Senado rcmemonr as p:a.Javras rlo honra.elo Senador pel o .\mfl-
zonas, paira qur. a resposta lh e vá cx:wi·amr·nl c 1nas a.p; nfls. 

"Urna das COL1sas que me s1u·p1'chcndnrarn, disse o honrado Senarlol' pPJo 
Amazonas, na posição qu r assu miu {l Senador Rny Ba.rhosa. ant.e -h outr·m, 
feicri nd o-se a:os aconi'rci mrnt·o~ occoniclos 11 ltimamentc 11 o Amazona~ . foi 
a ''1lt.iludr con traria áq urlla que S. Ex. tevr quando, não ha muito~ :lJll nos. 
~r rlc11 o homhardr io rlc :\íanúos. 1\'rssa occasião S. Ex. ncnh.um protesL0 fez 
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contr& ::iquelle,; graves acu nt eci menl os; ao cont.rari o, posso dizer, que di-
rcctn ou indh'ectamente, S. Ex. a1ioiou aqnelles facto· anormaes. 

"Esses acontecimentos, continúa o honrado enad·or, como se s::i be, 
fornm p rovocados pelo Iact-o de não qnorcr o Coronel Bittencou·rt, que havia 
sido d'cs tituido do cargo de Governador polo .Congiresco, passar o Governo 
ao Vice-Governador {]o Estado. 

Nessa occasião, o Senador Ruy Uftrhosa conco ri1ou com esse.,; fados, e 
ass•im se manifestou em nma 1·csalta dada á con,;ulta feita pelo r. 'cll :idor 
SrjJvúl'io Nery." 

.' crú verdad e que eu co11Corda:s:e co m esses fac tos nos ·a co nsulta·? 
Será verdade crne, nessa consulta dada ao Sr. Silvcrio Nery. cu houvesse 
apoiadu o bom.b&rdeio ele i\íanúos e os que dellc cl•econcram '! 

Não é verd ade. :\ leitura, qu e, daqui ha pouco farei. dessa con ·ull a, 
mostrará o fal so testemunho qne, contra mlm, S. Ex. kva.nlo11, nesta 
Casa. (Lê) : · 

"A situao1ío cl·o Sr. Sá Peixoto, continú-a S. Ex., l'oi, ne,;sc doc111ncnl-.1 
esclwrecida .e crei·o que S. Ex. 1'am1Jcm 11ào co Hcordou tJo m og actos do 
Congresso de i\Ianáo , destituindo-o do car·g'ü crc Vfoc-G overnaclor. O Sr. Se-
nador Ruy Barbosa, não apoiando o prirn rlro , não apoiou o segund o dcssrs 
acLos, declarando mais qu e nrw podia m as autoricla;des federa· s apoiar 
comclhainte destituição." 

A leitura el a consulta -dada ao t'. Si'.t Peixoto mostra que do accôrd o 
, com os outros juri consuHos aq ni ouv•iclos sobrn o assumpto, men pal'eCCI' 
foi, não qu e o Governo não podia apoiar aquella situação, mas que os actu~ 

claqt)elJa. sitmit:fro uam jul'ldicamenle nullos e não se impunham ao r es-
peito das outras :rntoTidacles. 

Nunca insinuei, nunca aconselll'rl ao Governo •intervenção de cspecic 
alguma em favo1· d·o Sr. Sá P.cixolo, elo Sl', Silveri o Ne 1·y ou do SI'. Co l'on el 
BittCJrJoCOUTt. Susl.cntei, no .caso rlo Sr. SA Peixoto, com al'gu mentas, que o 
h onr·aclo &c1oa dor pelo Amazonas nfw é capaz ele co ntestar, sns-tenl ci qur .-
nullos, r a.dica1mcnfo nu.llos, mater ialmen te null o., os acto. .elo Co ngiress1J 
do Amazonas, não tinham base jurídica sohre a qual se 1mclcsscm rnslC'ntal'. 
Ouvid·o sol.Jre um caso jnl'i dico, não lenho intcl'ess•e. políticos: . 011 um 
juiz qn c -sentencia com a sua conscicntJin. Esse juizo me 'leem fe it o se mpre 
meus adversarias, o· aclv·c1·sarios mai: diametralmente oppostos, soli citando 
minha opi niã o .iuri-clica em caso,; onde :.;ahem qn•c meu interesse politico 
l•hes é dlnria.mcn~r OJl'posfo. 

Quando o Congresso Federal, nc ·te recinto, clcliherou rccon!Jecer Pre-
sid·enLe .da Rrpubli ca o -Marechal Hermes, c11 e mens amig·O:i haviamas ns-
tentaclo ia inrlr~ihilidacle dess·e can did ato, havi a.mos sustrnlildo a infel'i-O-
ridade •da sna vo tarão •di ante ela minh a, a. nulli cla de elos votos sobl'c os cm 
q.u·e estribava suas pretcnoõcs. 

Mas, urna wz Jl'l'-Onunciado o voto do Congresso, cru anclo, entre meus 
correJ.igionarios havia a. opinião ele qu e dcvlamos Tcsistir, pelos tribunacs·, 
a essa decisão, a primrira de minh as dcclara~õrs. o mru manif'l's lo, ·im.mc-
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diatamenle publicado, foi qu e u cas-o j11riúico estava terminado, que da. 
sentença do Congresso não havia appellação possivel e que comquanto e ·sa 
deci ã-o c01ns titui sse, 'ª nos,;os olhos, um esbulho, não havia co nstituciona1-
mente neste paiz, appello de qualidade alguma. E' isso o qu e ·eu decidi cm 
relação ao Amazonas ; foi nessas c0'11dições que cu coUoquei a d·ecisão pro-
mmciada no meu parecer. Depois de teir· mostrado a inconstitucion alidade 
d.os actos da As:;·embléa :\mazoncuse, qLHl dcclaPava perdi·elo pelo Sr. Coro-
nel Bitkincourt o mandato de Governado r, eu tendo T·espondido nesse -sen-
tido a uma das pa.rlcs, a p['!di·do elo Sr. Jorge -de ~.l oraes, re.,;poneli á outr:t 
parte, á so li citação do hoJll'a clo Senador pelo Amazona,;, o Sr. Silverio Ne ry, 
q L~e d·es:;a clrliJ)Cl'ação ela As:;·emhléa füladual, emJJüra nulla, embora irrita, 
embora ,jut'icl icamrnte sem fundamcHl•o ner1hum, não havia 1·ccLm;o consti-
tnci 01ual ou legal, já no Governo do Estado, j á no G·ovewno da União. 

Peço li cença ao Seuado para proceder á leitura de uma pa1:te d·o 
parcccT que dei cm rcspo:;ta aos quesito:; elo Sr. Senador Nery. 

Ao meu di scurso pretendo appensar tant.o esse pareceir como o parecer 
dado em resposta ú consulta do Sr. Sá Peixoto, um e outro na sua integra .. 

:uas não posso •in f'li gil' ao Senado o supplicio da s ua leitura toda; 
cntr •tanto. chegare•i, em totlo caso, até onde s·eja necessa l'io para contrapôr 
á: afürrnativas do nobre c111adcw pelo Amazonas, o texto exp resso das 
minJ1as opin iões, moslranllo-lhe ncll as mesmo e cm plwases litterac:;, fun-
damentada vehcmcnterneí1 te a conrlemnação cl-o bombardeio rle :\1anúos . 

E' rsle o Jlrimeirn d·Os parecer es a que se refere ·O nobre Senad-0r pelo 
.-\mazo11as. Dizia eu : 

"Procurado ha oito 04 nove dia:; cm minha -resiclenc'ia pe1'o Sr. cnad(Jlr 
Jor·gc de i\Ioraes, •CJUC se 'C mp e1nhava cm ouvir a minha opini ii:o como juris-
consulto sobre o caso do Ama&offas, e tendo-lhe en tão manifestado o meu 
j uizo quanto :ao carncter j urielico .do acto do Congresso cl:essc Estado, que 
condcmnc i como inconstitpcional, não julguei d.cver escusar-me ao pedido. 
que depois mandon-me f;.rner, d· Tccl11zi1· a escripta a opinião qn e vPrbal-
menle lhe expuzcra. 

Divulgada a minha aciquiescenci a, ele que não havia motivo para ~uar
uar res·erva, cheg·ou-me á~ mãos uma carta do Sr. Se111ador Silverio Ncry, 
rxpt•imin·do, por sua parte, -o desejo ele saber a minha manci1ra ·de pensae 
acerca de outro aspecto jpridico da qll'es'tão, qu·e na primeiTa consulta nií.o 
fô ra consj.d.arado. 

Essa missiva reza : 
"Constando-mr que o Exmo. Sr. Senador Jorge de :\Ior-aes pediu a 

Y. Ex. uma consulta, em ~·elação ao ac·to .ao Congresso Legislativo do Ama-
zona:, qne vo l·Oll a perda elo mandado do Governa:dor do mesmo E-slado, 
vimos tambcm rogar a V. Ex . . s.a dig1ne permlttir-me qnc lhe dirij amos n. 
r,on : ulla junto." 

Claro está que a rni11ha an nucnci a ao primeko cünsulente me obri-
gava a não clesaltcn dcr ao segundo. Intc-rpellado como jurista sobre o mr3mo 
a;sumplo pela on~ra parte na. c.ontenda, cu não podia negar-me a dar, 110 
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Locante á sua segunda face, a solução que a minha comciencia ul'f'creccsse 
com a mesma imparcialidade, a mesma franqLH~za e o me::;mo de::;interesse, 
com que cm relação á primeira, me prnnunciaTa. 

I - l'ia consulta elo Sena1dor . ilverio _·ery, o primeiro quesito versa 
cxactarne1nte sohrc a matcria q.ue encenou a consulta do SenacLot Jorge de 
}[ornes: a legitimidade, perante a Constituição Amazoncns'C, do acto do 
Congresso Estadual crue declarou vacante o cargo d'il Governador. 

Ess·c qu C's ito se formula as::;im: 
"Em face do arL 43 e ma·is dispo::;içõc · da Conslil 11i çf~o do .-\mawnas, que 

tenham l'elação com o caso, é jurídico o acto do Congresso Legislativo 
daquelle Esta<lo, qu.e cofüicle1.,011 perdido pelo Coron l' l Ribeiro Hittcncourt 
- o ca rg.a ele Govemaclor?" 

Vem VV. Exx. que 1ne::;::;a interrogação niio era eu cons11ltado sobre 'O 
hombardci.o d·e •?llanáo~, mas solJrr a situação juridica do ca::;o B·ittencourt, 
cm rrlação ú::; lC'is e ;í. ·Co n::;titniç;i.o •do .. \ mazonas. (U.) 

"O acto ao Congre ·so d.o Amazonas a qu e se all 1úle, é in11egavclmcnte 
cuntrario ao art. 1~3 da Constituição d·o :\rn azonas, llcm como as oulra.~ 

JHfücripçõc::; da lei organica d.o Estado, que com o a::;;;umptu ::;e rl·Jacionarn. 
t:<: o que s11ppõe haver demon;;lrado calrnlme1utc, na Rrg: urnc11Laçã:o qnc 
deduzi, rcsponclcmlo com o meu pa1·ec<'r aute.riol', ;í. consu lta elo '1·. Jorge 
de L\IO'I'a·es. Seria ocio::;o rep•eti r-me. A ellc. pois, me ·reporto. Juntando a 
este meu parecer como pa1·te inlcgl'a.uto ele .:cu contexto, cm rcspo. ta ao 
primeiro quesit-0, uma. cópia dérqucllc á consulta p·recedentc. A lJi verá o 
con::;ulente respondidas com o prcci:-:o dcscn vol vimcnto, as razõe::; cm que 
me firmei para sustentar. como sustc:nto, que a deliberação rlo Congresso 
do Amazonas viola a Cónstitn•ii:ão d.o E~1atlo. 

lI - :\Ia s o segundo que~ito põt' a qnestão ·cm um lcncnr. ahsolula-
mcnte diverso. O -que meIJ.r 'e i11q1 1oire é o seguinte : Dos actos do Congrns;;o 
do Amazonas sobre este •a:su mpto h a 1·ccu 1·so para alguma outra aulori-
darle? ·Algun1 elos poderes det Uniiío tem J'acukladc para ·intervil' no caso. 
aprecia~1clo, annullaJJldo 011 rrl'ormando o~ acto::; tlaqurlla as:;rmbléa a tal 
respeito? Aqui já nã.o ·sr trata rlc p0sair, rrnalifica1· a incorr·ecção do acto 
rio Congl'cs::;o _\ mazoncme, ele lhe veri f'i car que d i::;cuti 'ª incon:Lilucionali-
darlC', ma~ de saber se dcllc h:i recnrso na ordem constitucional do Estado 
ou da ·nião. Havel-o-ha na orclrm con~I it uciO!nal do Estado? 

A f•igu ra-sc -rnc qnc não. A r.onstituiçii·o rlo Estado não l'Cconhecc mais 
que trcs podrres: o Lcgü;lativo, o Exrc11tivo r o Juclicial'io (al't.. 7°) . Logo, 
correndo a prnclencia. en!.re o Congress·o, que exerce o Poder Legislativo 
(art. 8°) e -o Govenrn.doT. r·m que rC':;ide o ExeC11tivo (art. 3fi ), ela Tesolução 
daq11ellc con tra f'sle (• q11c poilC'l'ia •existir vifL de recur-so para trrncir-0 
poder: o judicial. 

lllas existirá? 
As a.l.trilrnições elo Podrr Judiciario, no seu orgão supremo, o Supr·emo 

Tribunal <le Justiça. r-stão drfinidas .no art. 76 da Con~t ituii;ão rlo :\mazo-
n<ts. Sr1rnndo clle. ·a esse Tribunal compete: 
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'"1º - Dccirlir o;; cunl'lictos d-e jurisdicção entre a;; au toriuad-e· judi-
ciarias e c.ntrc estas e a administrativas : 

2º - ProC'e~sa:r e julgar o ·Governaidor no " crimes co mmuns e o See<re-
l1H;i-Odc E ~tado nos de r csponsabilidaue sómente ;;ua, de oonformiclacle com · 
os preceitos dessa Gonstit ui \ão, bem como juize · de direito nos crimes com-
nmns e de rcs1Jünsabilidacle. 

3º - Conceder habeas-corpus, c-0m rccm·;;o pam o Supremo Tribunal 
Federal, nos casos previstos pela Con;; tituição ela União. 

Caibc a hypothese ·cm alguma d·cssas cathcgorias ?" 
Mostrei, e;;tudando-as urna a uma, que nào. 
Depois de .demonstrar, :S r. ·Presicl·ente, a não exi:;tcnC<ia na Cons tiiuiçãu 

Amazone·use, ele um tribunal d-e iecur s·o para o aclo do Congresso daquellc 
Estado, que declarara perdi.do o mandato elo Governador, suscitav·a-s-e a 
questão d.e saber se este recurs.o exi s1~e na or-dem do5 podc:res fecrc-ra~s. 
Eis a face da qu·estão, para a qLral vos peço e:>pecialme ntc que attcndais, 
porque é lJrecisamcntc aqui onde poderia caber a ltypothcs'C ·el a interven-
ção c1uc se me at trilrnc e .que cu, ne.stc caso, peremptoriamente declarei , 
como .os nohrcs .::;e1rndorc:; vão vêr, .alJsolLLlamcate im1Jüssi vel. (Lê. ) 

Tão pouco se accommoda a c:;peci-o á -terceira classe ele questões alli 
submetüclas ao conhecimento ela Justiça. Nesta clausula, com cff e1ito, elo 
art. 76, a Constituiç-.üo 1Jo .:i.mazonas aclo11ta ·O princi·pio ela Co nstituição 
recleral, ac1m ittirndo o !1 çtl.H!as-co1·pu s nas mc::;ma:; concli çõc:; ·Cm qu e esta 
o admitte. .. 

.A regra da Co nstit ui1:ão Federal em malcr.Ia ele habeas -corpus é geral-
mente amplíssima . . \l arnfa ell a "·tlar-s•e o habcas-coi·pus sempre que o 
individuo $Dffrcr ou se acha r cm i111mü1enci-a ele perig:o cm soJrrcr vio-
lencia ou coacção por illegallclacle ou abuso cl•e poder". (Gofütitu1ição ela 
Republica, a.rt. 72, § 22.) 

:\Ias, poT mais lata que S'eja. esta fórma, evide11tc-mentc não abramge 
o · casos ·dessa especialiqacle, cujo s-upr·cmo caracter politico, sem duvida 
nenhuma, os afasta ela orbita ele acção ela Ju~tiça. 

•Perdão .. ' ão era -essa precisamente a parte que eu queria l ê>t aos 
honrados Senardores. :\' (}S ta parte me occupo cu ainclu em cl6monstrar qu<;) 
uem por meio elo habeas-corpus solicitado ao Tribunal do Amazonas poderia 
haver, na hypothesc, ·recnrso para a situação ele que se tratava na especre 
ela consulta ... mas deno-is de ter liquid:ado este a.s.p•ccto do assmnpto, 
passava assim a exam iuar o pDnto de sa·ber se se ri a possivel encontrar 
esSJe r emedia na co rnp etenci-a elas autm·iclac1es feuera.es. E' disso que se 
trata -aqui. 

"Da r csoJ.uçfw ·que a tal respeito aclOJJ~ar, já vimos que, na es11hcra elos 
poderes cstaduacs, nii.o sr conh•ecc mcnhuma a1üor1dade com júriscücção 
constitucional, para. examinar O'll corrigir os .erros cm cl.csm:mdos. E, se 
ta.l autori·dacl c nií.o se rlcscohre na espl1'Prn. elos ·po rl rN•s cstadnacs; "muito 
menos se pod crú rrncon lra'l-a 1ia (!.os •poclcl'C~s J"Nl erare-s.." 
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Não bcem ·OS poderes fecleraos a pticl~•o alguma, qu·er se lhes estu·de a 
posi~ão no sys tema do Pegime1n, quer se lhes analyscm as attribuições ela 
enumeração consutucional, parn emendar as demasiias ·o i011corroci;ões dos 
pode-res estacl uaes na 1a•pplicação das lcb ordinarias ou organica.,; ·dos Esta-
dos. :\ s leis de cada 'Estado e a ·Constituição que o r ege, são interpre tad as 
tão ~oberanamente pelos poderes estaduaes, qmmto a Constituição o as 
leis da União pe.Jos podorc·s fc.deraos. 

1Só quando a a:pplicação U.a:s primeiras ont11ar em collisão com as eguu-
clas é que para as 1autol'iclacle.s J•eclcraes e abrirá a.os prejudicados o cami-
111Io •dos recursos contra os excessos elas autoridades c.,;tacluaes. Ora, nem 
a Constituição, nem as leis fed.eraes soffrem rnóss•a, leve qu·e seja, com 
o desacer to o a injustiça commetucl.os pelo Congresso do um Esta.do 0111 
entende'!' o executar crronea e ·injuslamenl'o as normas da sua Constituição 
quanto á vacancia ela· funcções elo Governador e á ·perda por olle elo seu 
cargo. 

Em seguida, apoiando-mo nas disposições elo ar! . CJ' ela Comstiluição, 
coniinua va cu a minha clomonstração: 

"Não ha sentenças .ou leis fodoracs, cuja execução se tenlm ele assegurar, 
lã.o pouco se nos ofícrcce a emergencia do reprimir urna invasào estran-
geira ou inter-e. taclual. Longe ·estamo; igualmente ·ela occurrencia contern-
Jlla:da no 3º item da e1numera.ção constitucim.1al; porquanto a funcção de 
restabelecer a ordem o ·a tran.quifücla:d·o interior no.s Estados está subor-
dinada á clausula de "J:l:oqui siçã.o dos ·l'Cs pectivos governos" e não se 
példe considerar juri-Cl1i•c3'l11cnlo :como .rnq1üsição elo "Go verno" d e um 
EsLado o appollo cliTig.iclo á União por um Governador que deixou ele o 
ser, te1ndo ao Gong1;esso E:;laclual, no exerci cio d,elJ e, justo ou in}usto, 
correcto ou incorrecto das suas atleibuii;ões constituciouacs, pronunciado a 
vaga 1:rn.Quell e cargo. Aincl::i. menos, em f'irn , se iiocleria allega r, como pTetesto 
ele ~ntc1•fereirnia federal, qu e clla ·se rralil'!e "pa,rn ma.nter a rórma rcpu-
IJ1icana 1fedri-ativa" . .Obvio é que a fórma republicana foclera.tiva na:da tem 
que vêr com o Jiom ou máo u.,;o ·da al:ti-ilrniçào dada ao Congresso ele um 
Estado pela Constituiçã.o respectiva, para conhecer da; circurnstancias rm 
que o Govemmlor incorre ·na privação -elo seu nunclato." 

E depois ele var·ias consiclcrnções, no mesmo senti elo, conclui ou: 
":'ia ·especiie, ·a cliffe.rença está na.luralmcnte rosolvicla , não pela aJti-

·tudc popular, nem •pela ela J usti\a Esta.dual , cuja intervenção não caberia 
no cas·o, mas pelo proprio a.cio a::i. Logislaturn :elo Estado, que, sondo pra-
ticado no cxernicio c1e uma attribuü~fw constitucional sua, nã:o toca aos 
poder·es fecl>e racs o ·exarni1nar so Joi conecta ou incorr·ectamcnto enten-
dida, opportuna e 1'rgilimamentr ou illcgilima e inopportunamente -exacto." 

VOZES - J\Luito hem. 
O Sn. RuY B.-\nnosA - Nole mais, entretanto, V. iEx., ST. Pros•idenle, 

notem os honrados S·enadores ·que essa o·pinião era ·dada em l'e pos.ta a 
uma consulta na ·qual eu nrto era inLcrrogaclo em relação a.o caso do bom-
ha11deio; tal era, porém, a vehernencia, a exnberancia elas mimhas con~ 
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VJCÇOCS a CS:iC l'CS·11cilo . (jU C, ·l'Olllpendo pelas praxes ll::iLWC:õ, ·Cm \'Cl, .ele 
me JimH aT a l'Csponel·PJ' cst ri darnentc a qucsl.ào elo meu oon:;Ltl cntc, cu 
me adiantei pa.11a -com ·dcsaggravo ·seu, pronunciar-me coioil'a o hornbar-
ucfo de ·i\Ianáo:;. Ao consulente não agrado u, não podia agradar natural-
mente essa rcspo ·ta q.ue não concspO!ncUa a nenhuma da.s suas perguntas, 
mas cu alli a inseri, eu alli manlivc, a clcspci lo ele tudo, não me pr-estanelo 
a dar o meu vol.o, 1mqu cl1c a"sumpto , sem que a minha re,sponsabilid.ade 
Jicassc {'X1Jrcssa 111rn1·c rc~a lvacla cm formos formacs, m um to11ic o da-
quclla natureza. 

Eu poclia terminar co m o que 1rs lá dito. 
Pa:;sanclo agora, Sr. Presidente .. . 
O Sn. ALFilRoo ELLJS ~ A rcs·posta J1ão poLlfa sc·r mais cabal. 
O Sn. Ruy DAHBOSA - Podi a. cu Lerminar ·a·qui o meu discurso, porque, 

senho1"C$, ele um inoclo 'i.ão franco, Lã.o catl'gorico ·estava annwnciada a 
minlrn ·opinião l'Clativamentc ao Ji ombardcio ele Manáos, que nunca mais 
ninguem teria o clil'cito ele me indigitar como seu apoiaiclor nem de dar 
a. palavras minlrns ulte-riormentc pr-ofericlas Oll cscriptas, sentinela que 
,e p1'cstasse a expres,;ã,o ele uma icléa opposta áquclla , nesse clocumenlo 
i1niciada em leTmos tão pTccizos e termi11ant-cs . Acaso, no outro parecer, 
no parecer posle1·iorment9 dado ·cm res·posta á consull.a elo 'S r. Sá P·c,ixoto, 
a.pprovei eu o bombardeio cl·e ·l\fanáos? Existe .i1esse 1rnrcccr alguma phra~e. 
alguma expressão, i.il.gum periodo capaz ele ser torcido para Jazer ideHe, 
diante elo espirita ele alguern, o se ntido rru·C (ts minhas palanas quer 
a.llt'iJJ ui r o nobre Sena.dor pdo Amazonas? 

Não quero fatigar 'º Senado ,relendo os IOJ)ico~ ·por S. Ex. rne:;rn o aqui 
lidos. Em ncúhum clcssc:> topicos ha cousa ncn lrnrna c1ue diga respeito 
ao lrnm~)aTclcio. Toclos elJ'es são plrnascs arrancadas l}Clo noJH'e Semador 
a i:lanive·be •elo organismo de uma cle·clucr;ão ]ogica, na qual .o meLt ohjecto 
era a demonstração juridjca ele um caso legal submelticlo á minlla apre-
ciação de advogado. Po1·qµc, devo ·dizer ao nobr Sena.dor pelo Amazonas, 
nós j uri. La.;, nós os aclvügaclos, não somos o~ instrumentos mcrcenari0s 
dos inlercsses 1da.s }JaTlcs . Temos Ull1J alta ma.g,istr:üura, Ião elev.acla 
rruanlo os que vestem as ·logas, irnesidin·clo ·aos trilrnmaes; somos o:; auxi-
liares naturaes e legaes da Justiça; -e, pela minha. parte, esta convicção 
está Jirmarl.a no fundo ela minha eonscie1 1cia., se formula um caso jurMico, 
cu encaro-o sempre como . e fosse um magistrado a quem se ·1H'opuílesse 
resolver o .rlircHo litigiaiclq entre as partes. Por isso 111ão corro ela respon-
sabiHclacle senão quando a minha COJl::iciencia a repclle. E ainda quando 
o meu parecer possa J'avorec·cr aos inl eresses elos meus adveTSa.rios, ;;e 
a minlia convicção rsl'.:i forrnacl·a no fLmclo lia minha conscicncia., 11fLO 

hesito um momc11to cm mrunif.cslal-a, aprovffi.tc ell a a. quem vier apro-
veitar . E' por is·;;o •qtw muitas vezc·s não tenho hesitado mesmo em com-
prometlrr-me rm situações políticas, adopl·ando-11 na defr sa elos adver~a

rios e as;:11mintlo cm favor urll rs a iniciativa elos recursos Jcgaes com eles-
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agrado e oppo~ü;ão, nmitas vezc·s, da iioli5iea e ·elos amigos a •que me 
,acho ligado. 

O .SR. PrrnsroENTE - Peço licença para ilntenornpcr a V. Ex., ponde-
rando qu,e a hora do ex1mdiente está terminada .. 

"O qne iria clireeta e· violenta1ncnte ele encontro ú ga,i'arltia da "fól'ma 
republicana federativa", que a nossa Constitui ç[w pretende assegura.r, é 
a lrYJJ!Cll1,ophia dos poderes da União pelo appostonis mo elas co11ces:;ões 
successivas á sua fondcncia 1ahsol'vente, rnecliwnle as quaes se imagina 
convcrt.cr o Governo .Fcclera.l em interventor conlim10 ela vida con:ililu-

. cional eto Estado ... " 
Eis, STs. Senadores, a ·minha ·O'lJinião 1clirccta, constratando 0om o 

esp<irito ela intervenção federal no goverin·o ·e economia dos Esta.dos; e, 
apoiando ainda esta opinifuo, insistindo ainda nella., dizia: 

"Não é forjando theorias accommodaticia.s para cada embaraoo consl i-
'Lucional ·q11e havemos ele consolicfar a sütuação elo nosso clif:Jicilimo l'egi-
rncn. Não é 1clesnaturando-o, siem o reformar, que o havemos ele escoimar 
dos seus cl·efcitos. Não basta symp'Hthisa.r c·om a poliüca ele nm Governo 
Estadual e ahorrccer a elos s·cns aclversari os, para legi tinur ·a i11 1gerencüt 
tlo Governo F1ccleral cm :;occol'ro ele um lado contra o outro." 

Esta, me parece, é a prnv.a da irnparniaJiclaidc ela justiçEL e ·eia, uniã o 
uas relações entre o Governo Federal e o:; Gove·mos Esüidnacs. 

Ma:i, cl1cpois de Jirmar es tes principias, qne não seriam entre nó: 
. contesta dos se os internsses n;'í.o preva1eccsse'J11 oonstant.ementc ""° direito, 
terminava eu, Srs. Se1rnclores, a proposilo elo llomba.rcleio, '[Jronuncianclo-rne 
aberta •e formalmente contra este casü. VfLD os nobres Senadores ü1 1 vir 
o modo lJDr que apoiei o hornlJaclcloio de i\'Ianáos. 

"Essas int·crvcnçõcs, rrn·ra se airtorii·arcm, temn ele cxhibir .t itulos om 
q11e s·c apoiem. 

Ccrtamrmte o bomharcleio de i\Ianü.os, a deiJOsição d·o Gov·cnrndot· 
pelas arma.s fc.dcracs são extremos de amuclüa e s'Clvagm<ia, cuja ex1ilqc;ão 
inesperada, nos acabrunha. J~onge estiio ele poclcr arcar com as s11 as legi-
timas func1:ões 'C ·as snas rcsponsabilidacl·rs 1na.turaes, os p1ocleres 'ªª União, 
a cujos ll om!Jl'os agora se prntemlc ainda sobrcpôr a carga ela tutela elos 
Estados. Certamente, digo, esses d·ous atl N1tados que assomhra·ram o pair. 
e revoltan 1m a Oj)inião publica, -cxjgcm a rnparaçãio im1nediata, ele rrue 
-os pl'imeiros ac tos elo Gove·rno Federal parecem indicar havel' olle com-
prehe.ncli-clo a necessidade. 

Ei:; arrui , s•e nl!orns, como nos proprios cl1ocnmr·ntos exhihid os irnlo 
honrado Senacl.oT amawnensr rxi slem pl'ovas ·llo meu apoio a.o hombar-
dcamcnto, 'º qual cn vehemci:i:tPmc11tc condcnmci. (Apoiriclos. ) 

Qne mais quereria o uobro Senador, rrue mrtis qn·crcria ü Scnrtdo, 
que mais irnd.e.r'ia alguem ncslc rnnnclo q11 crcr r,,m rihrases energica s, vi-
brantes e calorosas 1rnra conclrmnação clesse neto? ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Para demonstrar a sua n •voH:i. 
O Sn. RuY Bt111uosA - Para clernion stra1' a minl-rn r~volta, a. minha 
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re1mlsa a e,,se aclo que cu qualifico como exlremo de sel vagcria e de 
anarchia, qu e ·ru disse, ler assornb.raclo o pair, revoltando a conscicncia 
nacional!! (Muito bem. ) A 1não . cr qu e me qu izcssc m -oJJriga.r a romper 
cm urna ·dcsco mpustu ra el e mercado contra os polit-i cos envolvi•clos nesse 
acto, cu, Sr. Pr·cs·ident·C, não tinha no vocalrnlario ela trib un a cncrgica.s 
CXJH'essões ma.i s decisivas, mci·os mais f.rancos e mais alJsolutos para con-
demnar a.quclle attentado. 

O SH. Rn: BAHBOSA - Eu requeria n prornga.ção ela hora. 
O Sn. PnESIIJ Ei>TE - O Sr. Senador Ruy Barbosa requer prorogação 

el a. hora do ·cxpeclicntc. o ~ senhores qu e a.pp.rovam o requerimento de 
•Ex., queiram levan tar-se . (lJauscP. ) 

Yo•i a:pprovado. 
Continúa com a palavra o hourado Scna·dor. 
O Sn. Ruy BAHBOSA - Qurunclo s·c me ·off.creccu, irnb, a exame, o caso 

clescriplo na consuHa Sá P.eixolo, não live .duvida nenhuma cm corrcs-
poncl·cr com ·o meu ·parccc t jLu·i.dico aos quesibos que se me l'ormLllaram. 

:\Ião 1rnclia haver na hyp othcse, caso mais s imples; especic juriclica 
mais clara. 

·Por um a.cto elo Congrc:so do Ama.zona., o Vice-P-rcs·iclente Sá Peixoto 
recebera uma licrnça dt( s·cis mezes l)ara s.e ausentar elo Estacl·o. Gomo 
essa licença nào Jixasso tempo, nft0 fixasse a. 6poca em que deveria 
começar .a s·cr g.ozada, entrou 110 seu gozo o hc'llel'iciado quanclo as cir-
cumstruncias lhe permittil'am. Então, intc·rvinclo na cspe<i•ic, o mesmo Con-
gresso elo Estaclo declarou que o Vice-Pre:;k1'crüe Sá P·eixoto havia p·erclid.o 
o cargo por se haver ause!lba.do do Amazonas sem licença legal. 

Os ~qu esitos formul ados na consulta, todos eUes giravam cm torno 
deste caso, to elos ·eHes 1 inham l)•Or unico objecto rcsolvel-o. Não me cahi a 
a mim, como .i urista, na•qpella hy•pothesc, outra co11sa. ma.i s d-o qne, p0i:ante 
a ·Constituiçào elo Amazpna.s, perant-c as leis elo Amazonas, perante as 
circumsta•ncias do caso Sá Peixoto, respo ncl (}r se legal ou inconstil-ucional-
mcnte o Vice-Presidente Sá Peixoto havia ou não perdido as Iuncções, 
o manllato ele Vic·e-Prcsiclente claqnelle Eslaclo. 

Ora, S1·s. Senadores, eis o que en r espondi , e teria res1wndiclo ouko 
qualquer jurisconsulto, scrn cogila r sabor dos interesses pelos quaes cll e, 
o Vice-1Prcsiclenlc .Sá Peixoto, se acli a·s:;e rrlaciona·clo com o bombardeio 
de (.\Ianáos, a1'iús, anterior. 

B-crn; foi n qne cu fiz, como fize.ra.m outros juri sconsultos •clest.a terra, 
nada. politi·co~ , ouvi.dos sobre o assumpto, e que foram rnn animcs cm :::e 
pronunciar elo mesmo modo por qu-c eu me havia. pronunciado. 

E cu desafi o a qu e 11 honrnclo Se nador por Amazonas possa encontrar 
trcs on quaJro j uri sconsplt·os, r·cal rn enl.e taco;, homens integras e com a 
sci·encia ela 1e•i, qu e, ouvi dos srobr.c o caso, ·possam dar resposl a cli v:crsa: 

i\"ão posso lêr ao Scn~ do um parecer ele o'ito •ou clez paginas, Jal-o-hei 
publicar inl egralmcn tc, cp1 app·etn cli cc ao rnru cli sc u-rso; mas convém que 
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o Senado tenha, ao me11us, 1wlicia ·do obj ecto dos crue,itos para que pos~a 
dcsdr já formar juizo obre o alcance da respos ta . 

O primeiro c:ru·esit-o c11a : ··Y·igorarn ainda a 13 de novcrnbro rle l\J lO 
a lei e dispositivo da lei 11 . 18. dc ± de nHHço de HJLO? 

A Oonstituiçã·o Amazon·e n~ de JI de agos to de J8\J ::i e:; t:ltni a 110 art. ±±, 
para o Governador do Es la.Llo a ohrigação de residir na s11 a Capital. não 
se ·poclc11clo retirar clclla -se m liceuu: a do Collgresso, a qllem, a11teriormrn lc, 
iw arl. 20, n. LO-, con feria a allrihuiçi\<0 ele ··conceclor ·ou negar li ce n~ a ao 
Governador do .Estado para sa hir elo rn es mo ... 

Qua.ul o ao Yice-Giove rn,aclor, poróm, na-ela ahornl11tanu' 11-te 11bp un1Jla. 
J.lo11dr cvi·tlc11lcmrnte se conrl 11-r q11· , sob es;,a Constitu ição 1ncm o Vice-
Gover1rndor crn obrigado a r esidir irn Capital elo Es l·Mln. nrm pa-ra se 
a11sc·11l a 1· deste : havfa 111istrr li ce nça do Congr-esso. 

'foclavla 11 ão se i se ti or i11Ícialiva elt's lc ou , a. req uerimento do Yice-
r.01·e1·11 adn r. a lri cs tacl11 a l n. 18. dr -1· rl-e rn:arç o d·c l9JO ... 

VV. 1mx. veem (fll'l' 11 iio >e cs l;í. ar1 11i razenrlo polilica.: c;; hí se di s-
culi1ndo lexto de lei. 

(Co11linuamlo a l eitura .) 
"' ·i de ma-rço de ·1910. -cs lampa-cla, ao outro cliá. ·no Diario Offir-ial. do 

EHlaelo, concedeu. no se u art. l º : 
".\ o Dr. A·ntonio Pe 1·-ci ra de ~ú Peixoto. Yi cc-G overnador do TI~laclo, 

~ois nwzrs ele li cença para trntanwnlo ele sua sa.ud e, clrnlro ou fóra do 
paiz, com dil"eito á prrc·cp<;ão do suhsi tHo e reprrscntação. " 

Ora, uma lei não ec:sa ele ex i ~ lir , s·enão: 
l º - 011 me.rli anl e a sua -rc1·ogaçiio por oulra lci; 
2º - Ou. se -e1la. ti tran,-ilMia. em se 1·rncc1nclo o lermo, rl ecl ·1rn cl o, ou 

nalu.ral, da ;:ua rlmação; 
3º - 011. -c·mfim. q11a11do circ111n;;c ripl a a um uh}ccio es prc ial, rlcsde 

qnc rsfc desappa rcça ou seja sa li s l'Pilo. 
A -lei ·do que se trnta 11iin !'o i rrvnirnda irnr outra. 
Não prescreveu lapso el" l.rrnpo :í. sna prop-ria clnraçãü. 
O 0J1j ecto ·es·peei·al de qu e sé oce11pava ci-a u11 lorgar SL' is n1 ews de 

liccllç.a ao Vice-Gnve mnrlor, i1rlla · cl P~ i gnaclo. 

Logo. crnqnanto se· 1150 co 11 cluiss-r. iiara o cidarlão alli as, im indicado. 
o pc1·iodo constitncfonal, elo se u mandato co mo Yicr-Govcrna.dor, rnbsistia 
a lri, qu e lhe facultam essfl li Cl' ll~H. até que TC\"Ol!-'ad ·~ rosse por 011tra lei. 

O peri ocl o a que sr a. Ilud e fi111da-rú . segando a Co nslil11i<;ão re rorm:i.da 
(ar !. 38 r a rl. 4º das clispo,; ii;õr,; l1·ans ilorias \ . nn -cli a 1 dP janrirn 1le 1913. 

P.ó nr,la rlit la. •poi s. c1·ssa1·ú de vignrar a l ri n. JS. ele !~ de março ele 
·IQIO, pcla q1rnl se dr11 ao Yicr-Gn vrrnador S;í Prixolo prrmi,;s.í.o para 
deixa r o EHlaclo por seis 111 ezrs. 

Tal licern:a fhe r-ra ,; upe1·f"lu a ~nll' a Co n;;liluic;: ão l'lH vigor <LO k rnp o 
nn qual rs~a lei se pro11111lgn11. 

To1·nnn-se. porém. nrcrs:"1ri;i co m a Consl ituição promulg:Hla no ".\ma-
zona,, 17 <lias ma.i taNlc : pr11·que rsla. no:; art;;. 31, ns . 10 e Mi, cs lenclcu 
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ao Vicc-Governa.cl or, .nes lc ass1unplo, o disvosto 1.1nicame11~e ,qu anto ao 
Uovcrmvdor , !!los arb;. 8, ns. W e 48, pela Con stituição rirecedentc . , 

HPc lificada assim ·cxplicitam e-nte na Constituição de 2'1 de marçü ele 
HJ JO, a attribuição qu e o Gongrnsw Amazonense considciJ·1ara implici!:a 
na Constituição ele '17 de agosto ele -1895, ele licm1ciar o Vice-Goven1ador, 
-a. l ei u . '18, não tendo sido revoga,cla •por 01.Ltra,- ,es lava na pl e1nitucle inteirn 
-de sua acção quandü, utilizanclo-se deHo, ent-rou no go;r,o ele ·sm{ lice1wa 
o Dr. Sú Peixoto. 

1Eis aq1.ü senhores, como neste caso comecei a apoi-ar o Lombard1~io 

do l\Ian1ws. 
ü s·egundo, assim se exprime : 
" A l ei n. 'lfüJ, de 22 ele maio ele '189'7 , rego os lHaz·os panL o ·gow das 

lic·cnça.s co ncedidas polo .co ngresso ao Governador e ao Vice-Governmdo1· 
nos termos elo art. /i,6 el a Gm1 sU'IL1 içã.o ele 2,1 de 1rnm;o de '19·W." 

Dami apenas a summ1Lla. da resposta. H.e'spondi: 
"J'lão é possiv el r•esi[)onder affi rmativamentc a,o segundo quesito ." 
Foi jslo o que dernoustre·i estu clancl,o tocla a eloição d·o Est<tdo relativa 

ú licern;a, im1rn mostrar CJU'e e::i':m di sposição se circumscrnvia ús licenças 
concedida.s 1a funccionario s administrativos ou de outrns cailegoria.s, m as 
JLunccio11arios subordinaclos á aclministraçào do Estado, e não ao Govcr-
nado1· e·. Vice-Governa.dor, cujas lioenças comp·etia ao Gongrnsso conwd·cr. 

Eis {J meu segundo irnsso 'lia direcçiio clJJ lJomhaNlci,u de i\fanáos. 
(füso .) 

"Tc rcc ir-o : a, 11eNhi. (/·o cargo illlJ)OSla i1clo cilada lut. Mi, ao ' Gov·er-
naclor. r, ao V~cc-Govenrnçlor que sabem rlo Estado se m liccnç·a, cousüt1te 
uma pr.na criminal? · 

No caso a.f'l'irmativo, 11 Mlc ser aJJpli caéla ·sem o prncesso rngu}ar da 
,rcsrionsa.bili clade -elo:; arfa. M a, 53 ·ela Co n:; l·ituição, ou. essa pena pócle 
st:r jmposta m edí 1tnle a apprnvaçã.o .ele um parcce<r e s-em andiencia do 
f'umccimial'io inculpado ?" 

Não q u cm lêr to elo -o cl e:;·envol vilnent-o cfo minha res posLa. Ros,pondi ,' 
senhorr,s, que a ·perfül ·do cargo imposta polo art. 53, ao Govern aiclor e Vicc-
Govc•Tnaclo l' que s·ahcrn ·do 1Es ta.d-o sem licença, constitltc pe1·antc a ConsLi -
tniçfi.o dr, Amazon as, ve.i·dMleira pena que só .Jloclia ser im1)Qsta pelo Con-
gr.csso, -ol)scrvadas a:; J'ormalill uüc:; C's tal.l clccicl as na. sua. Go11stitui ção, para 
casm semcllrn11tes . 

"Quarlo: Não l1a,v.rn 1do ·aind a. no fü;Lado tlo Amazonas a Camara dos 
Scirnünrcs, qual o vower co111p-ct entc irnra julgar a folta. de abandono do 
C<Lrgo, 11orr111·e a Co nstHL1i~'. ii,o cornrnettia o julgamento d-esse. caso ao Senado, 
ma$ r.ssa Ass,crnbl éa n5o linha co meçado a l' .\istir. Só mais tairclc , cm um 
1)J'ar,o c11 1r n Co ustilni çiio l'ixava. é cruc d l·a co 1nr•çftria a t er ·a sua exis-
·1cnc'ia." 

Se ri a longo e csc nsa il o reler-vos ·a demonstraçã.o, a liquidação .iul'id ica. 
desse ·ass umµLo, abs·ol u'i.aqw utc teclrnico e que iri a ·cansar se m iuoveito a 
at t cn~ fio elos uolJrcs Scnaclorrs. -
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Limi l·o-rne a dize·r qu e A. rnu11lu:i rcspo :l la, redu;.:icla ;í, sim tbes·c, foi 
essa : "A meu vêr, subsiste até então o a·nt·igo sy:i tema de julgamento, 
confia:do pelo art. 49 da f:ofütituição de 1 93, a um tribunal especial 
mix1o. d'C•pois de reconheci da po1· dous lcrços do;; membros do Congl'es;;o 
a proccdrncin ela accusacão." 

(Lendo) " P·ara. mim tenho, pois, que emctuaulo por in cxis te11 cia do 
~P11ado se não pud·rr leval' a efJ'c'ilo a. ordem j11.rl icial cs labelccid.a P<Pl'n. 
c;;sr,; ni mrf' de rcs1JOnsabilida:dc, nos quaes me pat'ece incluido o do 
aJJ run·cl·o11 0 elo cargo de Govrrnador 'O U Vi ce-Governa:dor. pelo a rt. J.2 ela 
Con,;tilni t; ii o, é a 01·dcna·da no ar t. 49 da Constilui ~ão ele 1sn5.·· 

E aq11i es l·á, &enhorcs, c·omo ·c11 ta.m.bem, por um onl··t·o modo, i11vo-
l1111Lariamenle, contl'ib rm pnrn que f'C vcnl1 a ho,i1• dize r q110 rnlre o:i 
amigos elo bomhardci o il e ·:'llan•'.Los se aclrn inscriplo o men .Jin miJ.de 1110 111 c. 

Tcn1os, ·cmfi m, o ullimo quPsilo, na resposta, no qual o uobre ._ rnador 
pelo Amazonas foi .bu scar o trecho com que suppóz ler apoiado a :\U<L 
a f'Jir mati 1·a accusatol'i a (L mnfüa pc,;soa. 

O Quinto qu·esilo e nltimo é o s-cguinLe: 
(l 1; ·1 "A deliJJcnu:fio tomada pí'lo ·Co ngresso do Amazonas na scssfw 

tlí' ·l :J ·•h' cle~emlJro cln HJ'IO es lit no ca:io de sel' rc~p c ilacla pelos outro,; 
poderr,; do Estado e da Uniiío?" 

Se11h ores, sobre í'sh• assnrnpto ha sc l·c paginas cscri ptas onde t'll 

cl crnou strci, co m as rni11li.fl s l"orças d.e homem ve rsado 11 0 exa me dcs·sas 
co usas, a iJJ sustcntalJ'iliclade ufo; o·l1il a elo acto do Go ngr es:;'O elo Arna.zo11a s 
em f'at'I' eh sna lcgi:: la1;1w e da Co nstil. ui<;ã o. Dcrnonslrada a 1;1ullicladc 
alJ;;oluln tle~f!·c acto, :i co 11 sN1u cncia necessaria era que cllo não podia 
impür-::P ao rrspeit9 elos polle1·rs constituiclos. füio sei se out ra co11c lu:ião 
em ri i rpi 1 o scj a poss·i vel, Hllla VC7. C':ilabel ectcl:L essa pr 1• rniss: t. 

O itcto 1rnllo, nullo inlrinsecameutc, J11Jllo 11or Cal.la de winpet ncia 
11a. 11.11lorill acle qne 'º pratica, ó um ac lo qu·e nií.1J sr impõe ao rrs•JlC'i lo 
tlo ninp:11em . Este prin1cipio es tá na e;;::rncia elo 11os,;o regímen, O:i cri-
plorc,; :i 1nericanos, os granrlr;; me,;trrs .do i;on:;I il ucio11alismo 110,; Estados 
Unidos, todos f' Jlcs Yãu alé ao po11ln rl C' s itslrnlnr a nullicladc dos actos 
cln Po11r··1· Lcg; isl:ü ivo, ·qu rLncln conlTa l'i os ;í. Corn;l:ilniçiin rio prLi7. e tod·os 
r·llr; 1•n:;i nan1 que 11ma ve.z dada r,;,;a nulli·clad r•, cssr,; aclos co nsti l: ucm 
vinculo üe ohl' ig·açi\ü, n11ío se im11õ1• 1n ao .rcspPi lo nern dos cidadãos nem 
elo,; podc rc,; do E~lntlo. ~i\o rkmc11lo~ r11rlimcntarcs qur na scicncia que 
mús .i u rü:la;:, p1'oJes,;amos, podem ser so phismaclos en l rc '.JS inte!'c,; ~r s 

políticos, na o•vporlunida rlc co nveniente , mas cm rli1 't•.ilo, cm :i1tsli ca n~o 

pr'1cl e lia rf'r sobl'c ·rlks fllt r•slá'o ncJJl111 ma. 
O Sr11a.do aprcciarú cm lodo caso o cle:;c 11 volviu1c11lo du,do irnr rn i111 

a e-·ôa tllcsc . Bom ou má.o. fraco ou forte, juriclico 011 i•njuriclico, cllc r ra. 
us da rninha con,;ci rncia cu o; expcncli como a. minha conscicncia m·os 
dicl :1va. 
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:\las Lanto não Cl'a o i11lr1·e,;,;e :1u c inspil'OU a minha op1rnao, que 
oulros j111·i:;con~ulto' ouvido:; soJrrn o mesmo ass um1Jto, responderam do 
mesmo modo QL1C cu li11ha r esrJünclido. 

O ml'u pa·recêr que vou juntar ~o meu 0Ji sc1Lrso - e agrndci:o ao 
l1o nrndu .'·e1naclor a 01J pOl'lu 11i·dade que me prnporcionou ele o clci:rnr con-
.erv airlo nos Annaes ci o Congresso - lliio é um documeut:o clande:;t i1to, 
obscuro ou clescon li ccido. Conliecicl o clle era aqui tant.o co mo o outro 
11al'ccer por mim da·clo a. solicitat:;ão do Sr. Senador Silve>riu Nery. Conhe-
cido pol'que ar1ui mes mo Joi ü11p1·c:;:;o e aqui 1-arga mente di stribui do pelos 
interessados entre os membros ·de 11ma e d·e onlra Casa rln Cnnp:r c;; ~n. 

advoga elo s, j ni ~cs e eirl·Mlãu:; .em ge rnl. 
No folheio que o co nl.ém, a. e:;:;e meLt parecN JHeccclcrn pan·crrrs de 

m1trus advoga.aos el e aHo uome na nossa juri sp n 1rit' 11 cia, o:; do,; Si':< . 1:a 11-
cliclo ·ele Olivc·ira e Clovi:; Be\'ilaq1rn. ':\ão são 110m r ns politicos qnc me 
consl e. J11ri :; l·:ts, vivem de cons ultoar subl'e ·a lei. ctLj ~ e.:; I uclo p rnfr;;;;a1n ; 
j11ri sta s, profcss·orc:; das ·11 ossas raculcla1clc :; . Laurea·dos no Dil'eil o e um 
cl 1' ilcs co nsngrnclo co m a lionra SUJH Crna elo ser o ::w tOl' elo no s:;o Cocligo 
Civil. 

fü:; 00111 0 se pr·om 1nchl o Sr. G::t1Hli rlo .de Olivcim sobre o~:;e qui~ito 

quesito, Jncle u nohro 3cnador pcJ.o ;\ mazonas encontro u o corpo Jo 
dPliclo da minh a aclh csii.o !10 bomb;.uclcio clr .\Iwnáos : 

",Anarchica e i 11 'Consq t1teional co mo !'oi a cl~lilrnracão l-u1 n;t[ln, pehi 
Cougrn:;·:o elo Amnzo·n::t:; 1rn sessã.o elo ·15 de clezemlno rl c l ülUI, l. cn il·o vi,;i-
vdnw·nlu :tttenlaclo co1 1'/i'a p1·iucj1Ji.o~ jndi sc uLiv.eis ela ·C:o 11 s tit11i~ã.u Federal, 
rlo .Coclig·o P.eual , e elas p1·op1fas leis prncessuacs do Eslfülo, ell :1 ,;uiJun1i-
JJa-se ao hrocarclo conheci elo elo DircHo - · "Q uocl m tllum e,;t, nullnm 
p1·oilncit r fl'cctum·'. :\ ;;sim verificado co mo se acha, r1u r a acç:iio rl o Con-
gl'esso elo Amazona,; , clecrntanclo a pcrrla do ca l'gü el e Vice-Covcrnadm, 
lk S;í. P.cixo to, é allenla lol'io el e di1·eilo, nlio cl Pve ser 1·cspri·laü;1 [lrlos 
on11'os porlel'e:i do .Esta.elo . 

Esfa fón nufa ~ ll ribui da a mim pelo honrallo Sc•nadol', e:;t:1 1·órm1 1l::i 
\la fh cse não era minha. Não Ju·i en qn e cli:;sc que não dev ia :>Pr re:ipci -
lacla. ·ell rlisse que não se jmpunha ao r esprilo. Cabia ao,; po·derPs polHico,; 
rle lihcrar sP !'espeilaria ou não, :e rlevia ou nií.o respeitar, ma,; a minha, 
opi111ião •1'inlla. sido simplesmente qu e, scnclo nttll a C'ssn, deli1bc1·a\:1.o, não 
·se impunha ao rcs1wHo qo:i outros poclorrs. O Sr . Ca1tcl ic10 clr\ Oliv(·irn., 
in·do mais longe, cn lcncl cu que não clrvia ser respeita·da pelos 0111 rus 
podr 1·cs elo Es latlo e nrrn Q .(;°overno rla n ião tem oh l'i.gai;:ão rlc a1upanl-n . 

" ... e ll l' Jll o Governo rla União tem obrigação ele amparai- a. a·nf r. ;; , a 
Pxern1üo ci o q11e lcin occQrrirlo oulras vezes pód·e exercer a all rihu i<:fto, 
qu e lhe ve m co1-1signacla 11 1a Cons titni ~ã. o, nr l. 6º, n. 3, qu'311do pnl'a e,;;;e 
Jim rrgularmentc requisitado." 

Notem os honrados Sr naclo1:es quP rla miuha parlr não houvp affil'rna-
ção nlgLJma nc se :;enl·iclo. 
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E11 llão costumo drixat· a meio r11u11ci1acla:; a:i minhas op1111oc:;. 1\'iio 
dou opinião n:i.:; rntrclinhas . :'\ão declarei que o Govcra10 tivcs·c com11c-
tcncia ·de inlrl'vir naqucllc caso. :\'ão fui cons nllado a r ,;e rcspcilo: a p.-,:p 
rc ·peito não dei opinião. :'\ão tem ni1ngurm o clircilo dr 111r 1:1ttribuir opiniiiiJ 
que cu não annuncici , argu inclo-mr de fazer i1Hinuaçõc· 1lc r1uc sou 
incapaz. 

A lhcsc rla i11tcl've1u;ão, o co rn:cJli o, a i11clicação pel'tencc a 011lrn. 
E' jurisconsulto insuspcilo, cxlra111ho ú polilica e que ,;11!'lcnlo11 ."l' l' 

ucstc caso incontcslavcl a compclencia do,; porlcl'1's da l' nião p<:1ra illtcn·ir 
na poli lica dos E;; ta elo,;. 

Eis, SL'n horcs, a opinião do ::; 1-. CancJi.do ele Olivcirn. 
Corno cl lr, no mesmfl .se1 1li·clo, opi nrlll o Dr. Clov is Uevilaqu:1.: 
" A ck!ibcracão tomada pelo Congrcs:io do _\ mazoJ11:1,;, ua se,;são dl' L:i 

ele dezembro ele 10!0'. é co1nlraria á r.011,;liluir;ão tlo E5laclo, aos principio~ 

rlc direito e á verdade dl' factos. 
Constitue, co rn o l'i co u clilo ua resposta ao lerneirn q1 1c,;ito, i11 /i11 c um 

acto funclarncntalmrnlc null o, em di1·eilo. 
Por.tanto, n:lo csUt no c1a:;u ·de ser r c,; peilacla , pelos ou lro;; podcre ,; do 

Estado e da - n ião." 
Eis ahi. Sr~. Scnadorc", conlc,; lu · ús ,;cnlença,; de 01111·os juri;;cons11ll11-. 

r1u·c o Sr. Rá Peixoto foi bu;;car fóra da política. al'im de obter de 11m·t 
lllanrirn mnis i!nsuspci la um:i. solução piara a co11s11lla com cruc ;;e achar:im 
N!lacio na·clos os sens iuterc,;scs. K·;.;as sr nl c11 ça:; apoiam n rninlnt clrch<io. 
confirmam o meu pEu·cce1., susl:r nl' am a mesma lhcsl' que e1 t havia susten-
lado. E por que, sr1il1 orcs. ,;r a minha opinião nes lc sr•nliclo hal'ia ele fil' tll' 

inscriptrt no rol elo,; bomliarclciadorcs de .\lanúo,; ·? 
Po1· .que não lavrri um pTotcsto? J)l)lllcli>? 
Sabe 1-odo o mnmlo q1 1c a posi<;ão clr 11rn horn m pnblico r, a:; sn·as 

opiniões nrw se af/'irmam 1m icamen lc pelos ·sc11 :; arlo3 pessoa(',;, m:Ls :1 in1la 
JJCla sua co nvi ci;:ão nolo1·in ... 

O R. _\r.Fr.EDO Er.us - Sl'us anlrcccl enle::. 
O H. Hu:i: BA1rnos_\ - _ .. prlas anl cccuenci•a,; tlc sua Yicla. pcl::i. lin-

guagem dos ami.go,; que o cercam, prlR ;1,llitude do ]Jarlido a que cllr per-
tence, JJela opinião ela impreusa q11 cnc inspirn. Ora hem: havia nc~'la 

trrm um orgiio ele p111Jlicicladr. o /J-ia/'Ín de :Voticins. nlrnvcz elo rrual lo·iln 
o munrlo conhece n 111i11ha co-n·,;1rnnsahilidaclc, a n1inha 'olidaricrl,Hlc. 
rnjos arlo,;. cujos c,;criplo~. cujas opiniõ 1' ~ todos os rlias são indigitados 
como actos. como opiniãD, como escriplo~ meu~. e ainda ha pouco · dias 
no Snp1·cmo T1·illlmal Fr·dera.1. quando am elo,; mai~ rgrcgios mrinh1·11-; 

,daqu.clla alln corpornçã-o rcspouclifl :-i. um dbc 11·rso mrn , 1·ccorditvfl a :i1 1s-
Í,i<:a que cu prlo Diario de NolitirM lhe lia.via l'rilo qmrndo se fraton 110 
1lombaNkio ela Bahia. 

Pai.· hrm. percorram o,; ho-nrnuos Senadores a,; pagina,; ·do Dinrio 1/1' 
1\Tolicias e ahi vrri'io f'lagcllanrln, com n, l'í'hrmcncia tln Jinguagr-m. da OJ)Jlú· 
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sjçao «ndcn k, dia por dia, dc;;dc que clle oe prnduziu, o bombardeio rle 
J\Ianáos. 

O Src ALFHIWO EI.LIS - Desta tribuna formul ei o meu JHolc:ilo contra 
o hombaTclcio. 

O SR. HrY H11nnosA - füio o formulei desta tri lrnna porq11c j1i o liavi:i. 
frilo pela impl'ensa. 

O SR. ALFB1mo Eu.is - Apoiado. 
O SR. Ht·y BARBOSA - Do mesmo modo não tive occasrno de me ma.ni-

Jestar, de articul'ar protesto so1cmne {' immcdiato contra a occupar;ão militar 
elo Hio de Jaue·iro, sem que ninguem naquelle Esfa.do, de um a outro ]ado, 
ató J10j e se lembras,se ele me arguir, éi,c me haver rnaniiestaclo syrnpa:thico 
aos lJLte, mami mil'ffari,. cnirogarem o gove rno e a so d e do Hio de Janeh o 
ú J)Olitica ·ela aclualidacle. 

E quauto~, qu anto;; outros altentados po"r alti não rão passando sem 
qnr c·u me tenha levantado p·ara conLra ·ell es protcsla1"? ! 

·:\las, sen hores, se realmente a palavra de ·quem falla ne~la Lribtrna 
tivesse o valo r de servir de barrei ra aos ·attenlaclos ol'Iiciacs, aos crimes 
<los Gove·rnos re1rnl1li cnno:;, clevel' era ·no·s:;o não deixar passar attcntados 
fJL tí' aqui 1n1io co ulJ cssc prol·cs lo no jtnmrrlüdo p1·csu1~posto ele que desse 
prot.cs l·o stU'º'.iriam a emenda, o CO l' rcctivo, a rep·Jração ao rnal prnlicarlo. 

Mas, prova·da eslá a )n utilid a.cle ah::ol nta rlos nos~o,; clamores na it'i-
b1111a JJa·l'lctmenlar, rrcluzida hojr a um a espcci·c {ic palanqnc ele sarrafos, 
ele onde agit:11no" diante dn. cul'io;;iclacle de um irnblico inrlifferente ou 
1lisl rnlli'clo. 

Eis o r111 c é a. t rihuna v al'laincntar, cuj as vozes, cuj as indign·açõL,S, 
cujos aclo:; el e n'a;c~i:ío, r·ntI·e nós, não .servem sc1não para qu e sob.rc cllcs 
sr ll ata 11l'l1c·chL co 111 d.cfesas promptas .e alviç:arc iras i'Bitas aos Governos 
nos crimes -Ol'ficiacs. ]~ calla vez rrue um membro da oppo~i ção s-c levanta, 
cada vez q11 c uma voz independente clama 110 deseTto, ·ahi verei-:; um amigo 
:'nlicito do Governo lJUC se ergue para, cm •nome da RCJ)Ublicn., cm 1nome 
da Oonsti1uic;1o, cm nome ela honra elo Exercito calurnniaüo, a csmaµ:;1r 
o a 1 rc vi-do, o i m;olentc, o i 1n d iscr-cto, o louco, o dementado. 

O Sr.. :\r.i ··1rnDo ELL1s ~- Qne quer anarchisar . 
O Sn. J1uy HAHBOf:A - O anm'clli sla., o pl'Opaga:dor irn11cnilenlc de revo-

Ju1;õos, o c·alurnnjadrJT in co 1-rigvel elos liomc.us pnros. 
O Sn. ALFnEno ELLJS - As vestacs. 
O Sn. J1ry l3AHBOSA - As veslaes aclministralivas, as calJL'~as, as grandes 

t: alH'ça:· corôaclas clcs lc 1·cgirn cn ele soberania po1rn lar. 
Ora, senhores, j{L cusl:j, a licla ingrala elos qu e se co1Hagram a c~'l.a 1'6. 
Senhores, aincla lia po ucos cl jas, desla trilm1ia, clamava eu eonlra a 

hanclal ltejra inrleJeusa vcl {lo negocio el a pr·al'a e o flllC boje se ann1111 ci;1 
é qnc rssa incli~niüadc cslú df'finitivarncn lP cons 11 mma.cla; é que o Govornó 
vae ceder, 6 qne não só va r dar ao~ intcrr;:rnclos Iodas as ~·eparac;:õe;; r111 c 
exigirem, como ra c entrrgal' a estrnn!l'ciro;:, cedendo ás cx igencias ele um 
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cJjpJumala curo1wu os cu11ll os ela .nos.sa moe.da, para que, conl ra a nossa 
vunladc, ellêt seja cunhad a ·cm uma casa ele n1occla estrangei'ra . 

E' um acto d·a nos ·a soberania em que nenhum Governo nc ·tr rnun clo 
cederia, aincl a quando cm tudo e mais es·tivesse reso1vi'clo a ceder. Por-
qu an to, 1nas r elações ele Direito Civil, lJl'incipio COl"l'f'n lc ·e não con lestacl o 
por ningLtem e co nsagrado ·em todos os casos, é que, tendo olJrj.gação dn 
fozer on não faz er-, a falta ela obrigacão se limita á Jll'esta\iío ele pCl"da~ 

l' clarnnos. 
fü·uguem me pócl e constrnngN', a mim a.clvogado, a contimuu: IM 

deresa ele urna ·cansa que et t ·co nlralej, ma s cfue :não es tou mais clis1)0,;lo 
a defcnrler . Niing uem me ·pócle constran ger , a mim, medico, a. lH'Osegnir 
contra a. minli::t vonlaclc, .no tra lamrn lo de um ·docnlc. O reCllrso •rlo prc-
j u·dicaclo, neste caso, está uas pePclas e clamnos. 

:\Ias ohr·igar, c,o nslTaugc·r o que ~e oln·iga a proseguir nct acçiío qu e o 
1·Pp11.gna, i.sfo , nenhuma inrllvid ua1icl ade 11 0 mun do se dobra a ra,. or Cpl'anrlo 
airn la lhe rüS la algurn a co 11 sci011cia ela sua pr rsonaliclacle o ·do sc 1t lJrio. 

O ~ n . !\LF!rnuo fü ,L1S - Se ·a Naçfto Hão es1: (t mül'l:a. 
0 SH. H uY BA llll OSA - .c.o m1n C'h encl cr-se-h ia l[UtJ o Governo, n.cl 111i'tliu rln 

a Jry']iotllcse do cla.rnno, J11 a11dasse os .que dellc se cli íl iam victirnas a11s 
lri!Ju na.cs, j)ara 110s l:rHJu1iacs ernholsanm1 a ·reparaçrw devicla. '.\Ia,;, se 
rnlo houv~sse no Governo, dentro elo Gove1 ·110, (liaute Cio Governo , :;o li rc o 
Gov·erno, 111n a poleslado ·superior e ü·rcsislivr1, com a q1Jal o Governo Rü 
se•nlissr se m 'l"r1r ~as pa.1·a amar, D Governo cc1·ta.mcnle nã.o a.hriria cu 1 l'avor 
d·esl:c 11cgocio e eles la esj)ccic ·de nú11s inl crc·sses, a rxcr pçfio que se vai 
a.lJl"ü, e1 1vergo nh ando c's lr paiz (Apofodos ) , en lamcarnlo cs•la Naçã.o e prn '-
lil11inrlo rs to Governo para mrnc·;1 mai s. se lcva11lar da ll c,;J1onrn rm q11r se 
lpr;'t Sll llllJCL"g:ido. (íl!fu.il os 01po i11dos . Am:Jlausos 1/rlS urtlcrios .) 

O S1c !\1.FHEDO .EHIS - E ' uma Nação agoniznnlc. 
O 811. P1rnsmEN'l'r. Uaz:endo soai' os tu111prwns ) - .\ll cnçiío ! Oliseno 

m:tis u11 1a vf'z ·aos cicla·di'io s qu<e occu.pam ns g:alc ri ;is. t111 e niio podl'tn cLn 
sig11ars de npp rnvacãn Ol L· rc provaçã"o. 

ü Su. HFr BAHBOSA -- i\las, senh ores, <li([ Ui me,;1110 , 110 sC' io 1lC's1·n. Ca:;:1, 
nJo J1a, m11ilo. neste roc inl o, 11rcsc nciou o paiz 11 rnu gra11dr r·o11.sa, conl:rn 
'a qu ul ,11fi.o prol·c.- tar•c L e De1 1s me llvrn rrn o m e a.ccnsem 111· l1 nvr·1- n nppfon-
clillo. i'\:lO lia aiJJClêt um mcz, s·c 11JC• ni'io e11gw110, quC' 1'slas cnde irns ~e 

c1 1cl1rntm, que nell a:; .se -se1nto LL 111nct grn 1ufr asse 1nhléa, q1 1c r,; 1 :1~ ·111 zc.-;, 
na;; qnars arde o dinheiro do Th e"n m·o. sr. 'Jccr11drrnm . r11H' os e mp1·t•-
gatlOR rlPsta. Ca;:a andaram de um Jarlo parn oul.rn corno 'º sr traia . sr dl' 
sc:rvir;o do S•rnad.o. Eu corr·eria o ri sco ele un1'a ·s'it ua~iío rl esagrn.clavcl se, 
inüuzido pl'ln apparcn cia., naqurlla ocrasiiio , e cltrganclo a esht Casa, tivesse 
11rocura.do nesse recinto a 111inha ,~ade ira. Nfl.o ex istia. Es lava oce1 1pailn 
pelus mrrnhros do calcul o dn Partirlo ll•rpnlil ic:rno Conservador. (Muito úr•111. 
Apniriâos .) 

l lma graniln assrmbléa , urna nunwrosa assrmllléa polili ca actui ~e 

achava srnl:nda. funcr.io11nvn . clPJihrruvn, soh ·a convocn~5o élo Virc-Pt·r;i-
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clcn rc cle·sta Ca:;a, qu e cu lamento nc:;tn. occa:;ião não vôr occupan\lo a 
sua cadeira . . \hH não eTa o Senado, cm a C«)n ve11ção ele. um partido oppos lu 
au meu. E com que tlirrito ha m•s le paiz um parliclu ou uma Jacção i)Qlitica 
ri11a.lqucr a qu e -c rcconh cc;:a a faculdacl•c :;obcrana de :;e :;e rvir elo edifício 
cl o Se11acl o para ncllc realizar a.~ i:; ua~ clelürnrac;:õrs ·! (Jf ui los apoiarias. 
App/ausus 11as aalaias. ) 

O Sn . . \L rHEDO ELLTS - Serão o: senJ10rc:; ela srnzala. 
O Sn. P1msrnE:"\TE - .\trcnc;:ão ! 
O S11. íl l'Y lli1nBOSA - .-\ gra Lleço ao nolJrc Senador a occasião í]lte me 

Jll'Oporcionou para prote ·tar contra eslC' all·C'r1ta cl o. 
Onde está no Regi mento desta •Casa, onde Ps lá a attrilmição 11ela. qual 

o ~eu Presidente podia pcrrniltir que nesLa:; cadeira:; :;e J;L' llta.sscm u; mem-
bros do :>c u parttclo, q11c aqui Junciou·asse uma asscmbléa. que •não cr;t nem 
o Senado Federal, nem o Congresso Nacional r11n ccionanclo em Calllél.l':ts 
co nj u11 tas? 

Direito era meu ele, nu tli a seguinte, reclamar do nub1·c Yice- l're.-;lLknle 
elo Senado, vara o Parlirl o Liberal ou para o Parliclo Civilisla o 11wsm11 
direito. (Apoiados.) Ou el e g:rac:a on rn·ecHan t·e o cs tipcncl io q11e se me n-
xn.s:rn; clircilo era meu ·de 1rccla.ma1· ta rnbem e.-;sas ca<lcira.s para. c1ue (' ll 

e meus c.on,eligio1narios ·aq1.1i viessrm dcli l1c1·a1· . 
. \Ias, se o fiz csst', com ce rteza o nuhrr Yi·cl'-Prciit1C'11tc rlcs la r:Cl.:-;a se 

opporia a qur tives:;emos estas caclril'a.-; vara q11 e r 11 e meu.-; corrcli gionar ius 
aq ui viessem d elibe r-ar. 

:u•as, se o fizesse, coni cc Heza o nolJr·c Yi cc-Prc:;kl cnl e tlc:;ta 1:a:;à se· 
oppoda a que tivc·:;:;e ruos cs la:; cadri ras, e:das luze,;, a qu e o:; se u,; empre-
gados, os sc1·viclorcs, os serven tes, o:; co ntinuo:; e o:; sec rc1·a1·ios clc :;l.a Casa 
funccionassem como fun cc ionari os da minha Convcn~ão. de meu paTlido. 

E é por isso que, ·a provPil anclo a occasiiío su,;c il arla. pelo llO'nrarl n Sena-
dor ]JClo .-\ma;r,onas, eu ar ti culo o meu protesto . E. para que lll r fiq ue. 
de nm moel a precizo. aqui drl'ini•cl.o, niío acab::tr<'i e,;:;e di scurso, S1·. Pres i-
clcutc, sem enviar i1 :\Ics·a uma i11cli caçi"to parn <L r erorrnR do lfr g:imeuLo 
cJa. Casa, para q11 c e. ,;cs alrn sos, a.e rutura, S·e não l'Cfiil am . 

Se o Senado não se di gll ar el e approvar mi1 li1 a imlicação, ru lr rei de 
pTOJJÔr. cm segu ida. ontra para que r. 1e J1ecinto Hã o conlin uc a :;rr apro-
vei1ado parn uso elas convenções dr um partido; rrqucrerci que l' lk ~ rja 

posto de alu.guel, parn todos os ou l1·0:; qur clelle ;;e qu eirnm ;;e rvir; porq11 0 
a Cons lit 11 ição, nr,;lr regi men. não e·slabclecr, não perrnitte privilrµ;ios c m 
favor elo inrl iviclnalicladcs. polilica. 01 t ni'io. pal'lido,; ou facçõ r ::. 

E aqui r~ l á a nün ha inrlicaçãn, para nií o lcnni.nar ,;cm deixar. tlc mru 
lli,;cu rso ele lioj c. ao merw~. e~~a :;e mcnle: para IJôr. ao meno~ uma vrz, 
á prova o nlor c l r,;~r:i protesto~ a que la.n la impor-lnnria li ga o honraclo 
Srnador elo .-\m nzo·n'< I!'\. 

Com is.so ·cu conlJlnirri, Sr. Prrsi clcnlr , co m a comcicncia tlr. il:i.vcr, 
ain cfa uma vrz, :rirncurado conco1Trr - apr;,mr ele convencid o dn. C' :ilt'riliifarle 
ele meus esfrm:os - para a rn oralidncl c. srrircl acl r r lcgali rl arlc e <lu rrgirn1·11 
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de que sumo:· :;ervillorcs, certo Lle lia ver c:orreô11011füclo ao compromisso, 
qwe wn trahi , ao levantar hoj e, nesta Casa, quando vos protestei que a 
i·n0u st.a, a :inj u.ria, a gratuita, a alJsuHla, a monstmosa a·rguicão do nolJ rc 
Senador pelo Amazonas havia d'C ter resposta cabal. 

Dci-lh'a com os :[}ro1uio · documento de que o 11obrc Senador se se rviu; 
dci -lh'a até ond·e a .evidenc:i·a das co u "as l)Óde cllCgar; dci-llt 'a mostrnnd o 
qu e o bomlrnrdeio de i\Ianáos nunca enconlrou cm mim senão a mai or 
tlas coiaclcmnações. E vou se·ntar-m c, ce rl o ele que não tel'ei desmerecido 
·dessa cofüicleração com ,que me ·cercam os meus conci·cl a.dãos e os meus 
·amigos. 

T,endo r enuncia1c10, na viela polilica, a todoô o;; ·Olllt·os interesses, p.ara 
nã.o conservar senão o da estima publica, o do hem commum, o do serviço 
·da Jr.i, a minha consci encia se sente Jeliz .ainda u·ma vez, com l~ certez~t 

de que os 1neLLS ac-tos estão a:cirna ela. rna lcvolencia dos meus inimigos, e 
que aque.Ila linha recta C'lltre o direito e a lilJerüa.clc, com .a qual um illu;;-
fl'e mcm.bro ,desta ·Casa., o Senador Alci11·do Guanabara, uma vez c1efinin 
a minha viela, css·a linha rccta. não se tcri~ torci{lü ou quebrado iicla in-
Jlu c.ncia ele interesses OLL p·elo concurso ele paixões. 

Depois ·ele queixar-me com arnal'gura, a que tem direito, ela grat11idarlc 
ela aggressão ·cl'o nobre S·enaclor pelo Amazo!1'a:;, cu lerminarci .agradecC'11cl o-
lhc a opporLuniclacle que me foJ"IJeceu rele mais esla vez provar aos meus 
concidadãos como cm 1·ocla 'ª rnin lrn vida qLte o principio dominante e 
invari'av c1 é o cfa ju tiça , o elo direil·O, o dá lealclaclc. 

E não tenho, neste regimen, outra convenienci a e outra a: r>iraçã.o a 
qu e servir, se não a elos principias ·con stitnciona·es viciados hoje pelos 
i'ntcrcs.scs .rt:o s partidos e ·dignos de nm a rcaccüo liberal que os restabeleça m, 
~1ue os consagrem ·e que os man tenham. (Alui/ o b·em! Palmas nas galerias.) 

SESS,\O JJE 10 SETE.\IIJ RO 

O Sr. Ruy Barbosa ( ' ) - Sr. Pres idente, 11ão é por me11 g·osto qu e 
nesta queslfto do Amazorn1,;, lomo h oj.e {t tribuna. Desde 1J comcco deste 
re.gimcn fo i aqucllc Esfaclo, na sua J)Olifica, 11111 elo· maiô infrlir.c:; e Jl agel-
lados, uni elos mais peTtuTlJaclores e <inomalo; nas cliffcrc11tcs situações 
qu e tem atravessado alé hoje . Não obstanl c, Sr. Presidente, voucos 'Cnsejo,; 
se me offe1·eceram ·ele me pronunciar aqui 'obre a politica cle~sc, como cm 
geral sobre a elos mais Estaicl-os <la União. 

A não se r nas occasiõcs el e gran cle·s escandétlo;, de grandes altentados 
e de gra·ndes crises, orclinal'iamcnlc me abstive, me tenho abslido até hoj r, 
ele t.razer p·ara a trihuna elo Congl'Csso os nep;ocios concernen tes á po1itirn 

(*) Di.,cu r~o profe rid o na hora elo exped iente e não revisto pelo orador. 
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dos E,; ladu,; . O que, cm relação ao .-\ mazonas, me ch:11no u à .atti tudc agora 
por rn i111 ass umida Joi o appcUo ·que ult imarn c1n t·c me dirigiu o Supremo 
'l11'jjrn11al cl aciucllc Es tado, pcclinclo-mc qu e por ellc impet1·asse ao Sup remo 
Trih nnal Federal ordem judicial de habeas-corpns, a l'im ele que aq uclla 
magistrn tnra p 1tclessc con li11u a1· a exercer a:; su·a:; runcçõe:; consti tucionae:; 
e Jrgac,;. 

Na !Ji sloria judicia ri a e co n,; ti lucional, era, S1·. Prn:; id cntr, a pri mQil'a 
vez qnc se vi a a Ju.,; ti ça i1npelrn 11d o j ~1 s'lii;a á J usli c,:a, a Ju sli c,:a impetrnmlo á 
J 11 sli c,:a o dirnito d·e exe rcei· a :; ua au ~o ri1d ade . 

Tamanho desconcerto, t':;candalo larn anbo, naturalarnn te, Sr. Prc:;i-
<lcnl c, nw impunha o ücver inill udivel ele obedecer ao appello claquclles 
eminente:; palricios clescm1Jcnhwndo para com ellcs uma ob rigação dr natu-
rPza civica, politica ·C moral, ao mesmo tempo a que nnnca m' ,;ulJtrah i, 
1ii nd a mr:; mo qu a111l o sr !ralasse de advcrsari•os 011 inimig·os meu,; . 

J (t aintcs fôra cu co11vi tlaclo a solicitar outro hab 1eas-corpus cm apoio de 
um dos Dougrnssos ·aril c o:; qtta -'s hoje se es lá disptüand·o o cxcrcici<0 do 
Port el' Legislati vo do .-\1 1rnzonas . :\Ias ai nda en tão, Sr. Presidente, mr ·abslive 
cio acccdcl', enten do qu e a. incumbcncia, na occasião, tocava mais nat11 ra l-
111 cntc ao nosso e1ni11entc p·a lrici·o, o Hlustrn Sr . Barbosa Lima, então csco-
ll!icl o pelo,; elei lores cl a·qucllc Estado para ca:nclid&lo a uma lia,; vagas 
rl rs ta Casa, de cuja ca cl cit!a, por dcli lJrr ac,:ã o vossa, foi cxcluido. 

Ao app cll o do Snp t'rrn o Tl' ibwial elo _-\ mazo11 as nit.o l10 11 ve meio 'do 
t' url a1·-me. r.11rnpI"i, .cm relação a cll e, o uwu d CV!' I'. Li111il r i-me unicamente 
a i::::o . 

:\•C[ tl'i, ao i·efcrir-mc no meu discurso relativo ao 11Pgocio chl prata, ao 
rC'f'cr ir-mc aos nPgo~i·o:; ci o Arn awuas, cu não -o fi z sc11ão i1ncidentemcnte . 
N ~ o me julgava obrigado a es plmrnl-o, n em o conhecia bastante a futu do 
JHt.1·a visa r co111 scguranr;et cm tcrrnno nfw oli eio el e confusões e dif f'i -
culd ad.cs . 

. \ prnvoca.çã-0, p·orérn, de que fu i ohj rc lo 1rn,; co ul e,;taçõl's oppos ta:; · a 
<'SSa lJarie elo men clbcu 1·so, quando me vi accusado por mcmhros desta 
augus ta Camara ele haver comrn cllido gra.Ye leviandade lrazendo a essa 
l ribuua factos não ve rifi ca dos e d iv u l gado~ apenas por incli vicl uos som 
a11t·oricl a.rle e se m prc:; ligio para merecerem a ll O:lsa co•n fian ça, me fo n;a-
1·am cm legilim o. deresa, a c;; luda r o caso, a apro l'unclar os r-acto;;, para· 
saber se cu me l'rccra 011 11 ão a gTa1·r arg t1i çiío que aqui so lrmnementc me 
f'üra rlirigirla . 

Fil-o, procurri l"azr l-o com imparniali darlc, com scricrl&tlr alé on de 
os meus recursos chrp:ava m. Lnl ci por rsclarecc r a minh a. conscieacia, 0 
~ o l'Csultado d.esse lrn lrn ll10 q11 c 110,i r. venho suhmetter a.os honra{los Rcna,-
clor cs. para que RS . EEx. por si mes n10 :julguem se fo i justa a increpaçiio 
q1 H~ soffri, ou se, J)clo co 11 trari·o, ·abençoadas fora m as cil'c um: tancias que 
me fizeram suscitar aq ni o rlcbate . obro este ass umpto, dando Jogar ás 
conte. ta~õr s Cflll' agora 1111' olnigam a voltar á tribllna. e 
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Claro está que 1üo di sponho .elos mei os jucliciacs para proceder a inque-
ritos parciai' s, náo tc.nho juizes, esc rivi'ies, on officiacs ·de Justiça para 
-auUrnnlicarcm o depoini:ento elas mi nhas tes temunhas e darem a versào 
· dell es aqui por mim trazicl'as o caract.cr el e segurança absol11 ta e f é publica 
·inhere·nte aos aclos j uclici aes. 

Mas as testemunhas que el1 OLlVi sohrc os assumptos esscneiaes são 
de Lal categoria qLve náo me parece susceptivcl ele rcjeiçiio o seu clepoi-
mcnto. Creio podel-o ITazer, sem rece io, á presença elo Senado, bem qur 
me ·não seja li cito aqui declinar os nom es daquelles que me auxili.aram 
1nesta vcrificac1ilo conscienciosa, porque se lralét el e .of'fici·acs elo . nosso Exer -
cito ·e ela nossa Marinha , ele rn.ilitarcs, [llguns já victirnas pela sLta indc-
pencl encia e nobrc7!a, ele um começo el e pcrseguiçào neste cp·isoclio lam on-
tavel, e ele cujos nomes eLl n fto teri a o direito rle usar aqui para. os expÕI', 
expôr a actos ele r cpresal ias ai nd a rna:is graves. 

Mas, Srs. Se1rnclorcs, corno eu me te·nho na ·Conta cl-c ser considerado 
por vós co mo nrn homem i1ncapaz de faltar ;í, ve l'd acl C', e co mo, 1rnr outro 
lado, cerfamcnte nãn me rec:usarei o credito de um -c ritcrio, uma consciencia 
e uma imparciaHclade medianas, ·ao m eno s, para entrar el e um modo 
razoavel na apreciação dos cl'epoimC'l1bos qu·e cu ouvi, estou certo que acei-
tareis, para elncitlaçilo ela vercl:acle, esba contribuição corno irrecuscwel. 
Mas se eHa aqui, porventura, nào fo sse aclrnittrna., eu appellaria el e vó,;, 
com o vosso perclftü, Srs. Senadores, para ·a OJ)inião pnbli CFt, e es tou cerLo 
que nesse triJrnnal, embora aos ·depoimentos que ides agora ouv ir nào 
VC!llirnm juntos os r·espcctivos nomes; ric.sse tribunal o inqu eri·Lo pol' rnim 
aberto sobre esses factos ha ele ser recebid o com a confiança ele qne 
é d·igno. 

Srs. Senador.cs, ·ao e.ntrar, grnças ao appello do Superior Tribun al 
claquellc Esta·clo, nesta pha.se da milurn a.ttitude política e profi ssiorntl, 
requerendo ao 1Supmino '11rilrnnal Fed eral o ha/Jeas-corpns r(u e se me soli-
citava, não me impressionou no começo a grnv idacle cxLrnorclinaria do 
facto contra o qual se queixavam a.qu.ellos magistrados, Ia.cio a r es1rnil o 
do crual até cntfto !não possui a cu para me esclarecer outl'os elementos 
mais qne o testemunho dos prnprios impctrantes, nãü me impressionou 
tanto, digo cn, ()SSe fac l00, cruanlo a intervenção elo Govern ador actual do 
Amairnnas -rio celebro telcgrrm1ma por ello, cm sua cl e f'csrt, expedido ao 
Su nrnmo Trilrnnal Federal. 

Ern. de um canwtcr tã o si•ng u.la r csõe rloc1unento, que os meus olhos, 
diante da minha conscie·ucia, foi cmno insta1rtaneam'cnte se houvesse ras-
gado o v&o sobre a mais atroz el as situ açõ·es que um Estad o pócle atravess·ar , 
situação el e ser governado por homens a quem falta ·de to do o ponto a 
compctcncia. moral, po.litica, juricUca, para exercerem a suprema autori -
clarlc que o G•overno lhes põe nas mãos. 

Jnlgo-rne obrigado, Srs . .Senatlores, cornc~anrl o este plenar io hoj e, a 
entrai' 1relle por esse clo.cnmento mcmoravcl, cligno de ser immortalizad o 
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nos A1maes ucsla Ca:;a como um elo: corpos ele direito cle~Lt putriclis ima 
sit uação nacional que atravessamos. 

T\cJ.cvcm-me º' houraclos Senadores 1es las lei1turas. Não lta outro meio 
nu ·exame e processo para •esclarecer a consciencia elos jLüzes e argume.ntar 
t.:um segurança a respeHo cl-0s factos senão jogar com os elemento:; es~ri 

ptos, com os clocumcutos .que os autos nos oifcreccm. 
Esta quc,tão tem por documento inicial, paI'a epigraphal-a, digamos 

assim, o celebre telcgramma que .os honrados Senacl-0res provavelme•nte já 
leram, mas que hão de ter, espero, a bondade agorn de ouvir com attenção. 

Era esse 'lclegramma. enclc1' caclo pelo Governador actual elo Amazonas 
ao Presidente elo Supremo Tribunal Federal, a qncm aquella autoridade 
amazonens·e corria, a:ntes de dar as informações necessarias para que o 
ltabeas-col'ptis requerido por mim não fosse concedido: 

"ii\fa.náos, 22 de agos to ele 1913 - Exmo. r. i\Iinistro Pres1dente do 
Supremo Tribunal Federal - Jmprons·a i\J.anáos noticia esse Egregio Tri-
huna] , sessão 20 do co rren te, resolveu 1) eclir inJ'ormações meu Governo 
'obre habeas-co·1·pus req uerido S-cnad·or Ruy Ba.rJ)osa cm favor alguns 
Desembargadores elo Supremo ribunal elo Estado. Apczar .ele ai·nd:a não 
ter recebido requisição ele informai,:õc:;, apresso-me ir ao encontro da rc~o

lnçã:o elo Egregio Trilmnal , prestando os 11ecessarios cscla.reciment-0s." 
Vamos, pois, vêr co1\10 o Governador actual ·elo Amazonas defende a 

reforma constitnciona.J aHi V·Otacla por seus amigos: 
"O pl'Djecto ele rDi"opna constituciona.1, já approvaelo cm ultima. clis-

enssão, l'oi á. Commissão ele Rcdacção. ll.clalivarneute ·ao Poder Judiciaria; 
a reforma não innova .a .Co11stituiçào promulgada cm '19 10, senão nos 
arts. 74, 15 I' 8±, que fon1m substituídos pelos que textualmc1rte transcrevo: 

Art. - Os Desembat'gadore;; r os Juizes de Direito são vitalicios, e só 
JJC11derão ü cargo cm virtude d·c sentcnqa proferi ela ·cm j uizo comvete•nte 
e passada em :i ulgado, da i•ucapadeladc physica ou moral, ·declarada na 
fónna que a lei detern~na r. 

A1·t. - O precnchimrnto elas vagas que forem occorrendo no Superior 
Tribunal ·ele Justiça, compete ao Governador, qne e~coll 1 edt entre: 1º, o 
Procurador do Estado; 2º, os Juizcs de Direito do Estado, qu·c contarem 
quatro annos, pelo menos, de effcctivo excrcicio; 3º, os a'dvogados 'formados 
em Direito de notavel saber e rcp utacão, que houverem effect.ivarne·nte 
exer"cicio a prof'i ssã.o no ~stado pa:r mais de seis annos. 

Arl-. - Os .luizes de Dit'cito serão nomeados dentre os Juízes :.\Iunici-
pacs, Promotores Publico , Curador Geral ele Orphãos e Curador das :\Ias-
sas Fa.lliclas. formados cm Direito, que ne ses cargos tiverem quatro annos 
de effecl i vo exerci cio no Estado, de con formiclaclc com a matricula cffe-
ctu·a·da no Superior Tribunal de Justiça, ou dentre os a•clvog:.idos formados 
cm Direito, rrue tiverem qc e r.reclivo exerci cio no Estado." 

·Conhecidos os novos textos, comme·nla o Governador: 



-35-

"As dis1rnsições permanentes reforma consignam, portanto, plenas 
garantias independencia Poder Juilici1rurio vtitalicieda,cJe e inamovibi-
lidade magistrados." 

Serão, pois, de uma innocencia absoluta estas disposições? Não é tanto 
assim. Nesses tres artigos da Constituição de -1\HO, qLte o Governador 
confessa altera·dos pela reforma, havia grandes limitações ao arhitrio· elo 
P.odcr Exc·cutivo na escolha dos magistrados, que só em um sobre quatro 
.comtra a livre nomeação 'do Governo em ºº' Juizc;; ele Dücito e os hacha-
r eis nota.veis elegereis para o Sfmado. 

Isso quanto aos membros do Superior Tribunal; qua nlo ao-s Juízes de 
Direito a sua nomeação tinha por base, em cada vaga, uma li sta triplice, 
organizada por esse TriJmnal. E todas essas garautias de inclepcndcncia 

..ft carreira ela :\1agi·stratura dcsaJ.)parnccram com e;;;;as dis1rnsições ela 
l'eforma. 

Ouçamos, porém, agora o Govcrimdor na ·parte mais in~crcss a·ntc do 
.seu telcgramma: 

"Sómente um artigo das di sposições trn:usitorias confere ao Exc·cuti vo 
a i'aculclade de pôr em di sponihiHdade e aposentar os magistrados ele :vri-
meira e segunrla instancias, não podendo clcniittir OLl rcmovcT." 

Attente-sc hem na eanfüHa des te "sómente". Só o que se faculta ao 
Governador, por uma dis·posição transitaria, é rcd nzir a di8ponibiliclaclc 
ou apresentar os J uizes de Direito e Desembargadores . Dcmi Hil-os não 
póde. :\1as delles se poderá ·desca rtar, fulminando-os com disponibilidade 
ou a a·p osentador üi,. "Isto só". 

Mas vamos a·cliantc ·com o nosso canclido Governador. 
"Essa dupla fac ul ela de", p rnsegue elle, "ela aposcn Lado ria e clis.poni-

bilidadc sempre foram exernitaclas cm todas as reorgariizações juri cUcas 
ela União e .dos Estados. i\1as ces;;a, urna vez utilizad a, da·do o caracter da 
medida transitaria." . 

Dessa nií.o sabia eu. De so r1c que, sob esse .rcgimrn, quando a União 
.ou os Estados reorga-nizam a sua Justiça, a i\lagistra tma, que as Consti-
tuições dos Estados e ela União declaram vitalícia, .nos casos ele in valiclcz, 

' các soba o cutelo do Govemo para ;;cr aposenbada ou con demnacla á dispo-
nibilidade ao sa bor · elo P.odcr Executivo. E' pyramicl aL Realmente como 
ri ão anel a hem in l'orrna.clo, cm mate.rias lcgaes e co1btituciouae;;, o G over-
nador actual do Amazonas. 

Lendo esta clispüsição " transitaria", não ha nad a que se lhe dizer; 
porqu e 'lliio traz mal nrnhum. A administração 11ã o poclr1·ia ropctir o golpe, 
mas ·deste só qu e se lhe -eonsentc, po:deria varrer el a act.iv iclacl,e j ud i·ciaria 
toa.os os Juízes de Direi to .ou De:;cmbrtrgadores, ac l'Ll acs, aposc-ntados ou 
'di sponibili zados no acto inaugural da representação . 

Que mal haver!a ni sso? Os ·a·mi.gos elo Governador por ollc encartados 
nesses logn,res, ahi ficariam segminhos "c.om todas a;; garanti as ele in dc-
pe.ndencirt ela Magistratura", até que, como agora , cla r1ui a tres ou quatro 
.a1nnos; antro Gove·rnaiclor, em ouLrn acto ele reorganizat;iio judiciaria, o• 
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sulJmetta á mesma sorte de boje, hoje proclamada corno j usta, subst'ituindo,. 
nos trilmnaes, os validos desta situaç,ão pelos da que v ier. 

Depois as 1nte:l1ç,ões da reforma são tão sublimes: E' o Governador· 
quem o diz, -continuando o seu tel egl'amma .. A reforma "visa apenas reti-
rar do Trilmnal elementos elesabunadores por incontine11rnia habitual, 
attinge exclusivamente inca-pazes. A' vista desta di posiç,ãr não e tão con-
seguintemente ·comprehendiidos ·OS DcsemJJargadorcs Raymundo Perdigão,. 
Paulino i\1ello, Estevam 1Sá, Luiz Cabral, Benjamin Ruhim, Bonifacio d~ 

Almeida". 
Om, ·que melhor? Desde que com e ·tes De1>embargadores cs·fiá o Gover-

nador resolvido a não mexer, quem se poderá queixar de que a reforma 
cunstitucional do Amazonas arraze a inelependencia ela Magistratura? 

E' necessario não esquecer ·que a estes cumpria ·fazer a relaç,ão dos-
fIU e podiam ou não ser red:uzi•dos á ·disponfüHidade. 

·Diante desta amavel cartinh a .deste salvo wnducto, ficava sabendo--
elle •que se por tal não merecesse a aposentadoria, desta vez estava livre· 
do cutelo. Mas, o,; outro, -os "unices Desembargadores?" 

Parece, senhores, -que a independencia de uma ·corporaç,ão está sal va 
quando a maioria della ·se póde 1evaidir ao arbitrio, á omn;jpoten-cia de 
um poder -collocado acima elella. De modo que, se, po.r exe miplo, aqui 
n esta col'poraç,ão, por um acto soberano do Poder Executivo que nos, 
viesse dizer que dos 63 Set1aelores, 44 ou 4c'5 estavam seguros, mas que· 
os outros podiam ser tlestituidos po.r um acto do Governo, a indepe'llde11cia. 
do .Senado estava absolutamente garanti-da . (Hilatidade. ) 

Vou mai · longe. Supponhamos um Se-nado unanime, com excepcão dc-
um o.pposi-cionisla impenitente, corno este que tem a honra· de occupar 
a tribuna, su•pponb amos que cm uma ,Casa dessas se abrisse a excepção· 
unicam 011te - para este desgraç,ado. Certame1J1 l.e ninguern poderia dizer qu e 
pudesse ter so.ffrido alguma quéda a indcp cndencia desta assombléa, desd e· 
que u m membro podia ser po ·to pela porta fóra, ao ar bitrio do seu P-re-
sidente ou do Presidente ·da Republica. (Risos.) 

Eis como se entende entre os hom ens que diri-gem -a politica e o· 
Governo dos Estados, eis como se entendem os elcmC!nto " rudimentares, 
não ela. moralidade da legalidade, da justiça, •da viclencia do se•nso· 
·commurn. 

Mas, não neguemos ao illustre Governador o seu direito de defesa .. 
Disse ell c : ".Os mücos DescmhargadoTes, cuja aposentadoria pódc 8cr-· 

feita -cm virtude da disposição t ransitaria, seriam Ahel Garcia, Raipose>· 
Camara, -ébrios ha1Jitua,cs". 

Notem VV. EEx. que se trata ·de membros ela l\IagistraLura suprema 
do Estado, e que é o ·Govcrpaclor dacruell e Esta.do que assim os qualifica 
-em u m documento end er ccado ao mais alto Tribunal ·da União. Depois 
se h a de querer que nas •di. cussões .des ta 1Casa ou ·da imprcm a, ou da· 
tTibuna popular, se .guarde o respeito devido ás autoridades superiores,. 



37 -

neste regimen, qua:ndo são os seus mais altos funccionarios os que entre 
si s.e tratam com esta ho.rrenda amabilidade. 

" . . . ébrios habituae.s, diz o Sr. Governador, já victimas da loucura 
alcoolica, como é publico e notorio, tendo :o mesmo Tribunal estado cogi-
tando, em tempo, de promover a aposentadfüia forcada ·de um delles, que 
tem em seu poder autos para relatar e accor.dams para lavrar ha mais 
de ·dous annos." 

Nós que somos advogados nesta te.rra sabemos que é raro este deli e to 
entre os nossos magistrados. (Risos. ) 

"O Desembargador Arminio Fontes (é um outro), ferido ·de d.e.meneia 
senil, dá es·ca:ndalos com prostitutas, que o desacatam publicamente, arras-
tando-o á Policia, em c.rnseque·ncia de l etras vultuàsas que, inconsciente, 
lhes assigna." 

Ora, muito bem. A aposentadori a., pretende o Governador, só poderá 
ser fulminada contra esses. i\Ias por que, se a faculdade que se lhe outorga 
de aposentar no acto de reorganização é illirnitada? 

.Admittamos, porém, que lhe aproveite esta grosseira escapatori a, não 
é j ustanwnte para esse caso d.e habilitação •physica ou moral, que a Consti-
tuição actual do Amazonas não permitte a aposentadoria, senãa quand o 
requerida, nem a privação dos cargos j udiciaes, senão mediante entenca 
pas·sada cm julgado? 

;A inconl'inencia escandalosa não é um defeito previsto no Codigo Penal ? 
Não é igualmente o excederem os j uizes volLLntariame-nte os prazos 1axados 
para despachar o feito ? A que fic,i reduzida a independencia da i\fa.gis-
tratura, se, a pretexto de taes caso , se substituir a verificação judicial 
pelo arbítrio -1.lo Governo? 

.Mais umas perguntas. Não ha no H.io de Jane iro magistrados que retar-
dam em seu poder autos por annos e annos? Não ha rnagi. trados, que 
tnrla gente argue a.e incontinencia habitual ·e dão escandalos publicos em 
confeitarias, d ubs e theatros, com Ô'e>nte de vida airada? Poi , então, na 
primeira r eorganização jll'diciaria, armemos o Goveri10 com o direito de 
ap.oscntar e pôr em ·clis1)Qnibilidade os juízes crue elle entender jncursos 
nessas taxas. Que dizem a isto os Srs. Senadores? 

Para o Governador actual do Amazonas, porém, a vantagem desse 
recurso não tem duvida nenhuma. Por Isso acaba elle o tclcgramma to-
cando o hymno á sua obra ·nestas palavras triumphaes: 

"A reforma não fern, portanto, o Pode·r Judiciario, que continúa garan .. 
tido em sua integridade e indepcndencia. A di. posição transitoria exce-
pcional, reorganizando o dito Poder, visa nohilital-o, permitlindo a'Posentar 
trcs desembargadore rcccrnhecidamente invalidos." 

Pcrrnlttam-m e o· nobres Senadores recomme nclar aqui á nossa egregia 
Comrnis ão de Legisla!:,ão e Justiça, para a pTimeira opportnniclacl e, esta 
excellente má n eira de n obilitar .a nossa ('\fagi trat.ura. 

O Sn. AL!'HllllO ELLJS - eguincl o essa norma. 
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O Sn. RuY BAHBOSA - Seguindo essa norma, pois ·não tem outra cousa 
a fazer. (Riso.) 

E dito isto, o honrado Governador, muito satisfeito da l>rilhatura, 
endereça as suas despedidas ao Tribunal, po'n do··se ás suas ordens: 

"Estôu prompto a prestar a esse egrcgio e collendo Tribunal quae.squer 
outras i·nformações que julgue necessarias, bem assim a completar outras 
constantes por acaso do ipedido ainda não recebi,do. Respeitosas saudações. 
- Jonathas Pcdmsa, Governador." 

E, á vista de tão boas explicações, ·o Supremo Tr ibunal Federal houve 
por bem, unanimemente, ccl'llceder o habeas-corpus. 

füs ahi, Srs. Senadores, o Governaclor assentado agora á frente da 
admini stração do Amazonas, por uma combinação a que se ligou solemne~ 

mente a responsahilidrude pessoal do Presidente rla Republica, assegu-
rando-se que sob seus auspi.cios se el'fectuava essa escolha, afim de que 
ao Amazonas ficassem para sempre assegnradas a paz, a ordem e o domínio 
das leis. 

O SR . .ALFHEDO ELLIS - E a conciliação, pois para i ~~o estava i 1ncum-
bido. 

O Sn. RuY BARBOSA - Para se chegar a esse r esultado, cujos fructos 
neste mome:oto estamos vendo, foi que se invocou o nome do honrado 
Presidente .da Republica cm uma série de telegrammas solemncs em to.dos 
os quaes se af1'irma a sua 'intervenção pessoal na:quelles a:ctos de in1eress-e 
JJl'ivativo de um ·Estado e·111 que a autononüa desse Estado foi o que nós 
fizemos conquistar substituindo pela RepulJlica a ~\'Ion a,rchia. 

O Sn. ALFHEoo ELLIS - Ficou um regimcrn offenbati co. E' o que 
nós tcmos. 

O SR. RuY BARBOSA - Graças a esse accôrdo, Srs. Senador.es, levou-se 
a effeito, como se sabe, a eleição elo Governador do Amazonas, mercê d o 
concurso presta.d-o por certo nu mero de elementos valiosos na política 
faquelle Estado braz,ileiro. 

Hoj e, inesperadamente, os me mos homens grac;.as a ·CUDa força po1i-
tica e eleitoral naquella região brazileira, foi eleito o Governador acttlal 
do Amazonas, são indigitados como uns individuos sem valor nem respo1n-
sabiHdade alguma, inoapazes de merecer confiança, mesmo quando esses 
indi víduos perseguidos, 'Privados de todos os direitos, esbordoados nas sua.s 
pessoas physicamente, reduzidos á fuga, arneaç.Rdos e viclimados nas suas 
proprias familias, na vida de süus proprios filhos, mesmo quando nessa 
situação es::rs homens ·appellam para ·O' altos poderes da Republica Br·a-
zileira e lhe$ 1;equerem ao menos essa garwntia que nas ruati de qualquer 
r.idade civili za,da ·se concedfl aos animaes irracionaes para que transitem 
livremente e não sejam, sem neccssj.dade alguma, truciclados pelos transe-
untes . 

O SR. ALFHEDO ELLIS - Aquillo e ·lá transformado em um céo aJrnrto . 
O Sn. RuY BAllBOSA - Quanclo eu, •1>ara argt1ir o Govemador do Ama-

zon as, houvesse unicamente me funda.elo nos lestemwnhos desses homens, 
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já isso bastava, ante a ·consciencia de ju·izes sãos, para que me não pudesse 
'Í!lCrepar a opinião de leviandade, por·que ninguem póde seriamente a0re-
ditar que homens até hontem indigitados ~omo summidades ;políticas no 
Estado do Amazonas, repeilítinamcnte, por uma mudança compar.avel 
apenas á e-nscenação dos tlieatros, houvessem decalüdo ao lJOnto de serem 
hoje miseraveis indignos de credito .e conside-ração para não merecerem, 
sequer, a confiança que em todo os tribll'.naes se concede ao commum 
do tcs~emunhos ouvidos pela Justiça em qualquer •processo orclinario. 

O Sn. Ar,FREOO ELLIS -- Apoiado. 
O SH. H.uy BAnBoSA - Para mostrar aos honrados Scnadore o va:or 

cm que eram havidos esses homens, quando se planejava e se apparelhava 
a .elei'ção do Governador actual daquelle Estado, permlttam-mc SS . EEx. 
a leHura de alguns telegrammas cuja authentici dade não póde so ffre·r 
duvida alguma, já crue foram publicados iJelo seu illustre auto-r, membrú 
desta Casa, e que neste momento commigo se defronta e me está dando 
a honra de ouvir. 

Ei s, S·rs. Se•nadores, na publicação feita pelo honrado Senador, o pri-
1neiTo elos telegrammas que a encetam. · 'E' dirigido ao Coronel Bittencourt: 

"Rio, 18 de abril de 19 12 - Coronel Bitl:enconrt, Govcmador - :\fa-
náos - Acabo de conferenciar com o Marechal ·obre a politiQa do Ama-
zonas. Tanlo elle como eu e1ntenclemo que todas as ·clif:fi.culclades actuaes 
u futuras serão dirimidas .e, aceibndo V. Ex. a candidatura ·do Senador 
J onalhas l e d rosa para Gove1,11aclor, que será ele ordem e paz, sendo 
resguardados os interesses políticos crue represcntaes. A ceHa esta fórmula 
ele apaZíiguamcnto, n0cesS>al'ia á nossa terr a, constituir-se-ha o :\fare,chal 
garantia ela correcção .rlo procedimento claqu-ellc ca:ncl idato, respeitando os 
elevados pro.positos acima expre sos. Vossa individuali d·acle não será após 
vos o Governo atirada ao ostracismo, havendo outros postos ele dc~taquc 
onde podereis continuar vos,sos serviços á H.e1rnblica e ao Amazonas . H.cs-
pondei urge ill"e e com fran crueza. Cordiacs sa udações. - Gab1·iel Salgado ." 

o SR. ALFREDO ELLIS - Era a gorgeta. 
O Sn. Ruy BAllBOSA - Não se podia ent·aholar uma 11egociação em 

conilições mais favora v.eis a torlos. Prosigamos, Srs. Senadores. 
"füo, i9 ele abril ele ·19 l.2 - Desembargadores H.aposo ela Camara . (E' 

um d:os ébrios habHu aes e dementes sen is elo tcnil que tem e. sa rapi rlez de 
marcha.) 

O Sn. ALl' tmuo ELLIS dá um a:partc. 
O Sn. RrY BAnBoSA - Nem solffria da mole tia. Recommcnclo o caso 

á comnetencia elo honrado Senador p.or S. Paulo. S. Ex. nos clirá clepoi ~ 

se a d1Ymc11)cia senil tem essa rapidez de marcha. 
O SR. ALl!'HEDO ELLIS - Não é possivcl. ·Só se é lá no Amazonas. 
O Su. Ruy BAnnosA - (Continnanclo a lêr ) : 
"Já deveis ter conhecimento d.o telegramma meu pas ado hontem ao 

Coronel Bittcncourt sobrn a candidatura Jonathas Pedrosa, para Govcr-
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nadar do Estado. Conto com a v-0ssa intc1ligencia e elos amigos Belém, 
Jorge, Guerreiros, Balhi e outros, resolverem clifficuldacles." 

(Balbi é um dos miseraveis autores da ·accusação dos 21 fuzilamentos .) 
o R. ALFREDO ELLJS - Que bella Federação! 
O SR. Ruy BARBOSA - A Federação está no ci1nturão do Marech al Pre-

sidente. 
Eu não sei se estou massanclo os honraaos Senadores, mas tenham 

p·aciencia. Ainda que eu fi que sósinho hoj e, podem SS. EEx. acreditar, 
que eu i;ou talvez entre todos o mais ma ·sado. Não é por gosto que na 
minha idade e na minha ituação se fazem desses esforços. 

O n . . ALFREDO EJ,LJS - V. Ex. está prestando um grande e rel evan-
tíssimo serviço á !Republica. 

O Sn. RuY BAnnosA - Não grunho com elles senão ·algumas aggres5ões. 
mais uma colheita de injurias e injustiças m a.is ou menos copj.osa, e talvez 
até concorrer para a aggrav·ação dos soffrimentos dos perseguidos á vista 
do sy ·1ema em que se acha a actualiclade, de não ouv·ir as razões a pre-
sentadas pelos accusaclo. senão iiara lhes desattendcr systernatioamente. 
i\Ias, como quer que seja, cmquanto Deus me der força· para fallar e 
a.lento para estar de pé ou mesmo sentado, porque até a este recurso 
eu irei, solicitando :Permissão .aos meus honrados collegas, en acabarei de 
mostrar ao Senado que tnão tistá nos meus habitas commetter leviandades, 
que eu . ou um homem incapaz de arrastar pela rua a bôa reputação 
daquclles que a merecem, mas ·que, ao mesm o tempo, no exercício dos 
meus ·deveres politicos, ·CU não conheço limites senão aquelle que esses 
mesmos .deve1"Cs me impõem. 

O Sn. ALFHEoo ELr.Is - Apoiado. 
O 'n. HuY fü.HBOSA - O telegramma seguinte diz, entre outras cousas, 

pol'que irei me referi·ndo aos tapicos princi·paes, telegl'arnma que é diri-
gido ao •Coronel Bittenco urt, em 23 do mesmo mcz de 19'12: 

"O .Marechal pensou outr'ora, como fórma concili adora, em minha 
candidatura para o cargo de Governador deste Estado." 

J otem VV. EEx. esta cousa extraorcliinaria. Neste regímen quem pensa 
por nós é sempre o Marechal. ( íliso.) Não se escapa disto. Em um paiz 
de milhões e milhões de kilometros quadrados, por mais longe que se 
esteja li.o centro da nossa terra, Já na foontcira extrema do Rio Grande 
do Sul ou na extrema :fronteira do Amazonas. é o pensamento do Marechal 
que se estende sempre sobre esta terra toda, como a atmosphera envolve 
o .planeta que habitamos. (Ri o.) 

O 11. ,\ LFnEoo ELLIS - E' uma machina de pensar. 
O SR. Ruy BAnnosA - .:u aclünas somos nós, mas machina de um novo 

gencro. Não s.omo. machinas de •pensar. ão so mos machinas de pensar, 
somos machinas de apanhar. (Riso. ) 

.l\fas continúa o telcgramma: 
'"Conhecedor dos alevantados e patrioti0os intuitos do Marechal, dei-lhe 
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minha solidariedade inteira e absoluta, certo, como estou, de que agora 
.e depois a re:;peitabiliclade individual de V. Ex .... " 

Essa individualidade respeitavel era a do r. Coronel Bittencourt, 
.que VV. EEx. vão vêr a quanto ficou reduzida. 

": .. não será menoscabacla e sim acatada . .. " 
O Sr. Coronel Bittencuurt poderá dar pleno testemunho de como foi 

:acatada a sua individualidade, pois é sabido que os agentes de rolicia lhe 
'.Zurziram as costas á vontade (Riso ) ; cahiram-lhe em cima como a um 
.cão damnaclo, cm plena rua, á porta do ;\'fercado. 

O Sn. Ar.FnEoo ELLJS - E o r . Coronel deu graças a Deus, por não 
<0 haverem matado. 
·" ... bem como ·os direitos e posiçõ-es dos amigos que o ac01n1)anham e 
ª 'poiam. Constituo-me em g:arantia destas aff.irmaçõcs e pens-arnentos, 
-escudado na palavra honrada do :.\farechal. Penso lam ntavel erro recusar 
Pedr.osa {: Uja orien tação é identica á minha." (Riso. ) 

Eu só queria saber, Sr. Presidente, o que é que se chama neste rcgi-
n1en orientação. 

O SH. r\LFREoo ELLIS - E' apanhar. 
O Sn. íluY DAnnosA - Orientação neste rcgimcn é o caminho de che-

-gar . . A me ma orientação é de ir por esse caminho até onde elle levar e 
quem não estiver com.migo que se aguente. Eis a nossa -Orientação política 
- intriga e força para a Mnqu.ista do poder. 'E depois perseguição e anni-
quilamento para os no. sos antagonistas. Todos ·OS nossos ·amigos são excel-

1entes creatmas, ~odos os nossos adver ·arios são traidores, revoluc ionarias 
'{) despreziveis creaturas. 

O Sn . . A1,Fnlloo ELLJS - E alcoolicos. 
O Sn. IluY BAnnosA - Vamos lêr agora outr.o lelegramma. E' dirigido 

ainda ao Desemhargador Raposo Camara, boje doente de clemencia senil. 
"Exposta a resolução tomada de accôrdo com o 'Marechal conto com 

vosso apoio, in1fluencia e intelligencia e a dos amigos referidos parn remo-
-verem difiiculdades." 

· ovo tcle·0Tamma ainda dirigido ao Desembargador Raposo ela Ca-
n1ara: 

":.\Iotivos ·imperiosos ele or.dem privada e politica impedem-m e de agora 
-acceder á indicaçã11 do meu nome que será su.bstitnido com inteira soli-
{laricrlade dr vistas comnosco pelo digno Senn,dor Pedrosa, "que só visa 
i1rna politica harmo•nica com o interc-sses vitaes dessa grande trrra. unico 
'13scopo qu·e tam.hem norteia acção Sr. :.\Iarechal." Com esses intuitos rlcsdc 
já é aceito comp.a-nheiro chapa aquelle cidadã.o. 

ü Sn. ALFrmoo Eu.is - Que é hoje uma elas vicLimas. 
O Sn. Ruy BA!UlOSA - Ha tres me~es, como não ignoram VV. E~\x., se · 

-acha foragido nos "paranás" selvagens elo Amazonas, para salvar . ua vida. 
~· ... si. cu nilo tivesse "scgnranças comi letas ·da correcção futura conducta 
Pedrosa", nem aconselharia amigos aceitar essa ·solução pela qual com-
J)Ho. Hepcllida ella prrvcjo que se renovarão lutas ... " 
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.Notem os honrados Senadores como juntamente cüm blandici::?.s, vão 
ns ameaças : ou a fórmula Pedrosa ou a renovação das lutas passadas. 
" .. . por cuja extincção todos almejamos. "Prestigio Bittencourt ficará asse-
gurado vindo elle occupar logar Senado Federal, justa r eparaçã.o ás injus-
tiças passacla·s. Esse ass umpt.o nã.o admitte protelações. " 

Bittencourt naturalmente acceitou a tramsacção nessas ba ··es. Quem nãQ 
accoitaria nesta época? 

O n. ALFREDO ELLJS - Tanto mais qumrto o Sr. J onathas Pedrosa tinha 
ido como çi. pombinha da paz. 

O Sn. HuY B . .\JlBOS.-\ - Depois, em um tologramma dirigido cm 29 
ele abril ao Sr. Coronel Thomaz .~\I eirelles, dizia .ainda o honrado Senador : 

"[le:;guardando interesses nossa politica, dei meu apoio candidatura 
Pedrosa, que está identiJicanclo prograrnma sempre tive e tabelecor har-
mon.ia familia amazonense zelando integ ridade dos interesses economicos 
dessa -graindc terra. Constituo-me garante e fi.ador desses louvaveis e pa-
trioti·cos proposito" não havendo, p.ois, motivos rece iardes dar a.paio essa-
comhinação que pres tigiará tambem actual Govomador Guerreiro Antony, 
lembrados, aquellc alto cargo Parlamento naci-onal, os-te Vice-Governador 
Estado. Taes são no ·sas inte•nções, que el evem merecer vossos suffragios." 

.Era um banquete em que todo:; tinham o seu talher. 
:\!ais tarde, ou_ ante:;, nc s::c mesmo dia, era o Coronel Guorrcirn Antony 

quem recebia este telrgraiµma: 
" A~ garantias serão completas, ab-solutas, desde que seja aceita fór-

mula cxmciUatori a, con,:lante telegramma diTigi Raposo Cama ra 26 cor-
rente, vn autorizando a delle tomardes conhecimento." 

:'\ovo tolegramrna a Gljerreil'o .-\ntony, no dia 3 d :\laio: 
·'::\Ianáos - Dr. Vicente Heis acaba de dar"rne alviçaroira nova do que 

podemos contar com o vo so prestigio em favor candidatnra Pedrosa, 
consorciado á vossa pe sQa a )Jern levarmos por avante plano estabele-
cermos do vez uma politjca de intuitos harmonicos nessa terra tão 
sacudi.da •nestes ultimas tempos JJOr graves cataclysmas sociae e poli-
ticos... (.Agora entro u ellc no remanso. ) Confi.amos aind a no criterio e 
patrioti smo do Coronel Bittcncourt, para nos auxiliar nessa tarefa civica, 
tanto mai s qu e outros intuitos nã.o nos movem que não sejam resguardar 
direitos, posições e merecimçntos dellos o de seus companheiros." 

:'\o mesmo dia o Dese mpa rgador H.aposo Cumara recehcu lambem este 
telegramma: 

''.:\fanáos - Lamc1nto a pericia do vosso amigo Coronel Bil tencourt, 
repollindo accôrdo por mim proposlo de harmonia , r. :\Iarcchal." 

O l\Iarechal é o môlho nocessario a todos estes pralos. 
O Sn .. \LFHEDo ELLIS - E é picante. 
O . n. HrY BAunosA - E ao Dr. Vicente Reis, no mesmo !lia, se ende-

reçava a-inda o mesmo telegrarnma: 
"Manáos ·- Emhora constasse solidariedade do integro G11erreiro An-

tony c de seus prrstimosos qmigos, muito e muito sati fez-'11 e essa noticia 
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consta3se seu telegramma, pois estou certo que com tão prestigiosos ele-
mentos triumphará facilmente a politica de cancordia que move os nossos 
esforc;os patrioticos consorciados aos do :.'lfarechal." 

No dia immediato era o Coronel Antony quem recebia este tele-
gramma: 

"Accordando na indicacão Pedrosa só tinha e tenho em vista resguar-
dar intere:;srs vitaes desse nosso grande e amado torrão natal. A·s con-
dições para essa obra de confraternidade da !familia ama.ZO'nense, constante 
d.os telegramrnas que vos tenho dirigido, ao digno Bittencourt e a outros 
amigos rnbre esta questão, serão cumpridas religiosamentC', hypothecando 
cu solcmnemente a minha palavra de honra. "vinculada á do Sr. Marechal 
e á do Senador Pedrosa", a quem dei conlie.cimcnto dest.e e bem assim 
üe todos os recados tel.egraphiws que para ahi tenho pas ado sobre esse 
delicado assumpto. 

Ficae, pois, asioim como os nossos amigos, tra:nquillo sobre o presente 
e futuro. "Vi.da, interesses, direitos e posic;ões" provenientes dos serviços 
e merilos d.os nosso concidadãos, col1aboradores dessa grande obra de 
J)az e progrcs:;o do Amazonas, "serão respeitado ". Corcliaes sauclac;ões. -
Senador Salgado." 

Vi.ela, interc:: ses, cliL"eitos e JJOsições provenientes d.os serviços e meritos 
elos nossos coneiclaclãos serão rc- peitados 1 ! 

O Sn. ALFfllmo ELLIS - E' incrivel. 
O Sn. Rl!Y RAHBOSA - Nessa mesma data o Desembargador Raposo 

da Camara l·inlu 11 prar.rr de lêr este outl'O telegramma: 
"1Agradeço-lhe muito contm1te em meu •nome, ass im como no elo 

Sr. Marechal'', a comm unicação que acabaes ele fazer-me de C'sta r resol-
vida patl'ioticamenl é a futura questão governamental .deste Estado. iCor-
diaes saudações. - Senador Salgado." 

Agora, o C:ornnel Bit! encourt, rendi elo afi.nal á conciliação proposta. 
E' nesse mesmo dia v~ de maio que .clle r ecebe este 1·elegrarnma: 

".-\s comrnunicaçõrs que dahi tenho recebido informam-me da feliz 
solução dada á futura snccessão deste Eslado, para cu,io resultado foi sem 
duvida "elemento cleci:ivo e preponderante o vosso descortino o ahn ~·gado 
patriotismo." 

Esse hom em de grande e ,ahnegado patriotismo e fnndo d·escortino 
anda hoj e aos tombos por :.'11anáos. (Riso. ) Digo mal, anda foragido de 
i\1anáo:;, l'oragido e occuHo dep.ois de esborcloaclo (Riso ) e privado ele seu 
filho a quem os agentes ela situa.ção a11i tiraram a vida. 

Vos envio p~rahens por mais esse gesto que vem affirmar a estima 
e allo apreço que sempre v.os consa""reJ. "Tenho conveniente que vos diri-
jaes pessoalmenl'e ao 'SI'. 'Marechal" que ha sempre demonstrado grande 
consiíleraçiio á " vossa pessoa, cnjos merecimentos não eess.:i ele enaltecer". 
Cordiaes saudações. - Sc.nad.or Salgado." 

O Sn. PrrnsmEX'l'E - Lembro ao nobre Senador que está esgotada a 
hora elo expediente. 
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O Sn. RuY BAHJJOSA - :Sr. Presidente, peço a V. Ex. que consulte o 
Senado se me concede meia hora de pr.orogação. 

Consultado, o Senado concede a prorogação n querida. 
O Sn. Ruy BAHJJOSA - Quatro dias depois era este o telegramma que 

recebia o Coronel Guerreiro Antony: 
"Extramhavcl Convenção ra1ilficar accô rdo e "ainda não ter Sr. l\1ate-

chal recebido tPJ.egramma Coronel BittencoUTt, como, aliás, tudo aconselha 
e eu solicito, poi s nossa acção é conjunta". - Senador Salgado. " 

No mesmo di.a recebia tambem o ·Coronel Guerreiro .Antony esse outro 
telegramma : 

"E' de toda a convcniencia e hôa politica" reunir já Conve1nção para 
proclamar candida turas "vossa" e do Senador Pedrosa, ao futuro Governo 
Estado. Sa 1Jdaçõ s cordiaes. - enador Salgado." 

Depoi., ·no dia 20, o Coronel Guerreiro A11tony recebia este telcgramrna: 
"Agradeço co mmnnicação resultado escolha Convenção, louvando in-

telligerir;a Governador, vossa e "de mais amigos pela clara comprchensão 
do momento r dos intuit.os elevados ·do Sr. :'IJ.are.chal, de vêr ahi, para 
5emp11e, impla11l ada ord.em, paz e hanno•nia entre amazonense., e mais 
morali dade negoci.as Estado. ·Cordiçi.es saudações. - Senador Sal(Jaclo ." 

E mais moralidade nos negocios !! 
(Lenclo ) : "A paz e harmonia entre os amazonenses e mais moralidade 

nos negocios do Estado.'" 
Parece que mesmo no conceito daquelles que hoje occupam o Governo 

·do Ama~onas a moralidade por lá não era grande. (Risos.) São elles que 
pelo menos que o dizem. 

Ao Sr. Pedrosa, entre outros merHos, attribuia-lh e o de vir estabe-
lecer mais moralidade •nps negocios do Estado. 

sta occasião a imprcn. a não deixou de ter ta.mhem a sua paTte na 
solicitude com que se prqmoveu a eleição do actual Governador . 

• 10 dia 27 de maio a rcdacção el a Folha elo ,.t rnazonas recebia esse 
lelegl'amma do eminente patTono da candidatura Pedrosa. (L é) : 

"1Redacção da Folha do Amazonas, l\fanáos. 
A' vista do accôrdo firmado sobre a candidatura Pedrosa e Guerreiro, 

é prud ente usar el e moderação •na linguagem desse .cliario, b.em como evitar 
lndi.screçõe~ srmelhantcs á da secção telcgraphica de 2'1 , 23, 24 e 25 do 
mez findo, que podem prejudicar a bôa marcha das cou as políticas locaes, 
pelas quacs o Sr. :\Iarechal e cu muito nos interessamos." 

O Sn. ALFHEno ELL1s - E' para desvendar o futuro. 
O Sn. RuY BAnnosA - Já se vê que .o :\Iarechal é um homem que se 

occupa em lêr a impren. a deste paiz. Não lhe escapo mesmo a secção 
telegraphi ca da Folha ela Amazonas. (Riso .) 

(Lê) "Visamos com especiali dade paz 110 Estado e harmoni a entre os 
seus habitantes. Esse te!n sido o mov.el nessa acção conjunlia. ... " 

Houve sempre essa cqnjuncção entre as duas acções : a acção do nosso 
illustre ·Collega e a soberana aci:ão do -i nclyto :\Iarechal. 
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(Lê ) : "Esse tem sido o movcl da nossa acção -conju·ota, promoveudo· 

0 accôrdo iá ratificado por tofos e cuja responsabilidade cabe sómente ao 
Sr . .Marechal e a mim." / 

.Q Sn . . -\ LFTIEIJO ELLJS - Está perfeitamente definida a autonomia do 
Estado do Amazonas. 

O Sn. RDY BAnnosA - Realmente quando me lembro que um bello 
dia, membro de um partido, no outro regimen, qum1do se tratava ele pro-
in over a descentralização das franquias provinci.aes, não me dei com 
aquill o por satisfoito e, rompendo -com os coneligiO!Oarios, a cuj o · gremio 
pertencia, J.cva ntei a bandeira da Federação para que as antigas Províncias 
se conver tessem ·em E·stados autonomos; quando .disso cogito e de tal me 
lembro para vêe que agora é um soldado, um Presidente de RepuJJlica, 
o Chefe do Poder Executiv.o, elle o .autor, elle o protector, ene o respon-
savel exclusivo das combina.ções pelas qua:es se dão e . e tiram aos Estados 
03 seus Govrrnos, realmente, Srs. Senadores, elevemos nos enverg.onhar 
da imbecilidade ou da imprevisão com que todos nós nos houvemos sup-
pondo que com a transformação de um -para outro regímen iamas real-
mente melhorar a situação poHtica ·das Provi-ncias brazile'iras . 

O Sn. Ar,FR1mo ELLJ - E ·só .consegnimos fazer uma federação ele men-
tira. 

O Sn. RuY J3Ann.osA - Eu lerei para terminar apenas um tclcgramma 
e requc11Cr a puhlicação de todos os outros cm appendice ao meu discurso 
para a documentação da minha arenga. 

O Sn. ALFHEDO ELLJS - Uma documentação destas, ne.sta época. 
O Sn. Ruy BAHBOSA - O telegramma do honrado enador ao Coronel 

Bittc,ncouTt, cm '27 d'e maio de 1912, reza assim: 
"rCoronel Bittencourt, Governador - (Ainda era Bittencom t Governa-

do-r. ·Poucos dias depois .aTJ'-edaram-n-o daqucllc pos·to ) . .. "Respondendo 
ao vos. o telegramma de 25 (Poucos mezes depois, dias não. Foi cm maio 
e o homem foi d·epGsto cm dezembro. Era preci7io que clle mesmo pre ·idi. se 
a eleição com a qual estava de accôrdo, porque tinha entrado na comhi-

•nação effcduada sob os auspícios do jfarechal Presidente) ... "Respondendo 
ao vosso tclngr.arnma de 2'5, declaro que o Sr. Marachal e 'eu, por conta dos 
quaes tem co-niclo toda a acção elo accôrdo até hoje a.ccito, sobre ca ndidatura 
do Governo elo Estado, cabendo a CO'ncepção da fórm ula ao J rimciro ... " 

(
1A fórmula ó do :\Jarechal. A fórmula el o Governo aclu al do Amazona 

foi uma ·concepção do -Marechal.) 
O Sii. Ar,FnEoo ELLJS - Por isso é qu e sahiu uma obra prima. 
O SR. Ruy BAnnosA - E o honrado enador cornpkla muito 1 rm 

diirnnclo que por i-sso sahiu uma obra prima. Lcona1,clo de Vinci não buri-
lava melh or as suas obrns. Mas contimía o tclcgramma: 
:• . . . cabendo a concepção da fórmula ao :\f·a.reéhal estamos ;;.egnros de que 
V. Ex. e os since-ros arnigos elo Amazonas . .. 

(N aquella época todos eram ami·gos d o Amazonas, porque todos esta-
vam ·de accôrclo em fazer a vuntade ao i\farech·al. Todos estavam accordes 
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cnm o .Marechal em que o futuro Governador do Amazonas fosse o Dr. Jo-
nathas Pedrosa e por is o todos eram amigos do Amazonas. Uma vez 
quebrado esse accôrdo, urna vez estabelecida. a dissifü:mci-a a este respeito 
e havendo se manifestado a divergenc1a que s-e manifestou ela parte de 
alguns que hoj e s·e .declaram logrados no celebre accôrclo, amigos do Ama-
zonas são sómente os que hoj e exercem o Governo do Esta.elo e os que 
combatem são us se us in·irnigos. Esta ·é .a fórmula .e a orienta.cão da politica 
brazileira neste regimen . .Os brazileiros se devidem em amigos do Brazil 
e i•nimigos do B razil. Amigos do Brazil são os amigos do Governo e os 
que são adversarios, são inimigos do Brazil. ) 

O tel-egramma assim prosegue: 
" .... Pensar de modo contrario ... 
(P.e-nsar dC' modo contrario - vêde bem a solcmnidade hieratica 

desta linguagem.) 
" ... sC'rá uspeitar ela lealdade ele to elos e á vossa correcção. Isto não se 
coaduna com o nosso -caracter .ela solcla:do . 

(1f.sto não se coaduna com o nosso caracter ele soldado! como se o 
caracter de soldado fosse melhor do que ·O nosso, wücarnente porque uns 
vestem fardas e outros não .a vestem, como se na vida do soldado houves e 
maior sanificio d.o que na vi<da honesta de qualquer cidadão de.clicado 
ao seu paiz, como se neste reg\men, como se nc.s ta terra, como se nesta 
época a peior das sortes, a:quella que mais .coragem requer, que exige 
mais de11o cl o, mais inclepedenci~, mais ·sacrif'ieio, não fos .. e a daquelles 
que se batem pelas leis, pela Ju tica, pela verdade . .. 

VOZES - :\Iuito bem. Cí>a lmçcs nas galm'ias. ) 
O SR. PREsmENTE - Attencãp. 
O Sn . Ruy BAnBo'SA - ... contra a força, debaixo .de cujo peso estamos 

@emendo. 
·mnguem honra mai do .que eu o caracter do soldado, mas não posso 

tolerar erra distincc:ão ~ -odiosa ... 
·Os Sns. RrnErno GoNÇALVES E ALFREDO ELLIS - :\foito bem . 
.Q SR. RuY BARBOSA - .... que parece collocal-o acima do nosso. E 

ainda agora foi desmentido pelo re.sultado tenebroso desta combinação, 
annunci1ada como uma alliança de paz eterna para o Amazonas e logo 
depois convertida no comeco de uma era de desgracas irnra a:quelle mise-
ravel E.-tado. 

O Sn .. -\LnEDO ELLIS - Na:quellc diluvio de sangue. 
Q Sn. RuY BARBOSA - Ora, Srs. Senadores, quando eu me i1ndignei 

desta trih un a contra os excessos do actual Governo do Amazonas, entre 
os fundamentos que eu tinha para julgar verdadeiras as imputações que 
feri am a minha consci·encia d.e c,idadão e o meu patriotismo de hrazileiro 
nessa situa.cão rlesgracada do meu paiz; entre esses !fundamentos estava 
o testemtl'nho de homens, cuja respeitabilidade, cuja dignidade, cuja eapa-
cicl.ade, cujo civismo, cuja internpencia, cuja ·devocão aos negocios pnbli-
cos não podiam s·er postos em duvida,' homens então p·reconisados pelo 
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honraclo Srnador nesta série esmagadora de documentos ·que hoj e correu. 
mundo. Bastava, portanto, que eu trouxesse esses testemunhos á tribuna, 
uma vez que elle. já correm mundo, pois que constam de pu-bli·caç:ão da 
imprensa, para retirar de sobre mim o labeo de l evi aHl O. 

O Sn . . ·\LFtmoo ELLIS - Mui to lrnm. 
O Sn. RuY BARBOSA - :.\ias a gr atuita accusação me obrigou a ir esca-

var os si os mais íntimos da verdade para vêr se a descobria melhor, · e 
ca:o reconhecesse haver sido illudido nas minhas acc usações, vir á tribuna 
l.Jater no peito, p0nltenciar-mc dos meu: erros, pedir perdão áquelles a 
quem havia accusado, rrnrque d .. c .en ar, de penitenciar-me de meus erros 
e de p(}dir perdão áqu elles a quem fi r o com . as minhas palavras não 
constituc para mim uma humilh ação, antes digo aos honrados Senadores, 
que 'não conheço na vida publica ou na vida particular mais agradavel 
emoção do que aquella do arrependimento e solicitar perdão ás victimas 
da nossa inj lLstiça. 

O Sn. ALFHEOO ELLIS - 1Muito bem . 
. o Sn. H.uY J3AHBOSA - Foi então que, t ondo noticia de haver nesta 

ci-dade militares dignos, offici aes do Exercito e da :.\farinha., testemunh as 
occulares, JJ-Cssoaes, clirectas, constanles de todas as circumstanci.as r ela-
tivas ao stnistro ·caso de 15 de junho, ao bombardeio do quartel de i\!Ianáos, 
procurei vêr se com este concurso podia elucidar melhor a verdade; tive 
a as tisfação de ouvir um official do Exercito e a um ofJ'i cial da nossa 
Marinha, por seus depoimentos contestes, toma.dos por mim, de minha 
lettra, o J)fimeiro em duas h oras e meia de audiencia, cm presença de 
um DesembargadOT de um do·s Estados do _ orte, cujo ·110me poderia invo-
oar se fosse necessario . 

Desses depoimentos vos da.rei relação exa:cta . 
·Começarei, Srs. Senador-es, pelo testemunho do official do Exercito, 

·cuja palavra ouvi sobre o caso. Teve esse offi cial , mais talvez do que nin-
guem, todos os enscj os d-e -co nhecer um a. por uma tod as as mi udczas 
daquelle caso tragico. 

P0rtencendo a um dos batalhões que se acham em Ma:n.áos, meraceu 
sempre a confiança de seus .superiores que com ella, o h onnnam sempre 
e sobretudo nessa occasião, emquanto esse officia.l a.essa. confiança não 
decahiu por niio ter, nesse incidente, concorda.do com as nrndi·das sanguj -
na.rias que dcesnecessari a e barbara mente se rrnzeram cm obra naquellc 
dh fatal. 

O depoimento redigido por mim é o scgninte. 
Conservei na minha gaveta a csp ecic ele tachygra.phia cm qu·e eu 

me mo o recebi e escrevi á medida qu e esse olffici.al m'o dictava. Dei-lhe 
depois a fórmft, a. redacção que os honrados SeÍ1adores vão ouvir. 

Convém ;i.ntes de mais na.d.a, travarmos conhecimento com o chefe ria 
1 ª Região '.Vfilitar. Essa individualidade ·se car acteriza na commi ssão que 
está nunca se fardou. Não vae á secreta·ria da sua In pecção, bem que 
e.stá nwn·ca se fardou. Não foi á secretaria d.a sua Inspecção, bem que 
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tenha a sua rcsidencia no mesmo edific io, onde essa repartição tem ft sua 
séde. E' nos seus aposentos intimo ·, no se u quarto ele dormir que despa-

·Cha. iEstando em .i\fanáos ha nove m ezes, nunca, ants elos ultimas factos, 
visitara os estnbelecimentos militares . A primeir.a vez qu e se abalanço u 
a sacrificio tamanho foi aos '1 5 de junho, pela noi te ·do bombardeio, quando 
se dirigiu .ao quartel onde se acham alojados o 40° de cacadores e o 
19º grupo de artilharia .. . 

(Sou obrigaclo a lêr as notas cscriptas par.a não torcer a fidelidade 
que devo ao depoimento.) 
.. . mas não entrou. 

Tomou pou so a.o r elento, em plena rua, sentando-sr. no passeio que, 
ma.rgeia o quartel; e dahi, á paisana, como essa, foram todas as suas 
ordens, entre a multidão cu-riasa, os amigos e gente -da s-iluação, os filhos 
do Governador, estando presente o Chefe de Policia, o 11enente-.Coronel 
Ivo do rPrado e o Coronel Eduardo Socrates. 

Nesse di a, ce1'ca. de 2 horas da tarde, occorreu, no quartel -de pol'icia, 
o levante ele onde se originaram os crimes em que o Governo quiz afogar 
o movimento sedicioso . Como? Por que? Era uma luta entre o povo e 
uma corn1)anbia malqu·ista. Os actos pelos cruaes ella reagia contra os 
sentimentos da po1mlação, mandando cortar os canos, encontraram entre 
a irnlicia local mu.ita 1 sympathia. Dabi a circumstancia inicial do conflicto. 

Quando 6 comman·dante d.esignou o destacamento que ·devia auxiliar 
á companh ia no córte dos canos de agua, o sargento indicado pa.ra o com-
man clar pedia rnspeito. amente ao seu superior a mercê de encarregar 
outro dessa missãü. Se este requerirncnt'O des toava das normas discipli-
nares, o que cumpria á .autoridade militar s·eria iJ1sis1ir na ordem ou 
prender o recalcitrapte. Em V.CZ de tal, pül'élll, o c 1pitão puxou do 
revólver e immed.iatamente atirou, ferincl'O o soldado. 

•Com essa violencia· to justifi.cacla e bru-tal se accencl eu entre os com-
panheiros da victima o d-esrespeito ao sup-erior desvairado e a Jorça então 
alli existente contra alle se r evoltou. 

Pouca- era essa força; porém, sendo o dia de domingo, data d-e folgn 
geral, estava di sp'Bl'sqs os soldados, ausente a mu sica e a1rnnas reunida 
alli a gente de planL~o. i\1as os animas se achava:m desatinados, e o offi-
cial de serviço, que tentou manter a ordem, morreu a golpes das suas 
praças, sendo feridos outros dous. 

Para logo, pelo telephone, re.celrnu avj·so dessas occurrencias o -General 
1'ospector daquella Região i\1ilitar e, com elle, o Govemadot· que, sem 
mais accôrdo, espavorido, se evadiu p elos fundos do pala.cio, indo refu-
giar-se no Quartel-G011eral, para onde arn uem todos os amigos da situação. 

E·ntrc este:, então, immecliatamenle antes de qualquer exame, surgiu 
o .rumor ele que a opposição era a culpada, a respon,;avel pela insurreição 
policial, começando logo, no furor a que com es ta creação da sua propria 
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fantasia empregara, as ameaças ele ferro, sangue e morte contiia o anta-
gonistas politicos do Governo. 

·Dando o rebate no quartel ela· forças federae , mandou-se tocar a 
r.cunir; e accudindo os oílficiacs moradores nas proximidades, á sua voz 
se form ar am do us batalhõtJs, qu-c, armados e municiaclos, :e deixaram 
estar de promptidão, ch egan do cm seguida os seus dous commandantcs, o 
Tenente-ICoro ncl Ivo do Prado e o Coronel Eduardo Socrates, o quacs 
já os encontraram promptos para a acção. 

}1 .. esse tempo entraram a ouvir-se pelo telepl1-0ne as ordens dü Genetal 
aos dous commandantes. Nessas co mmll!nicações 11ão tratava o G.cneral 
de se •esclarecer quanto ás condições do movimento, o seu valor mal, 
os meios nccessarios para o reduzir. Desde o primeiro momento se lhe 
apoderou do espirita a idéa fi xa de um bombardeio arrazador; nem cogi-
tou o Gener al mais de outra co usa, Hmitando-se a deter minar que o 
Tenente-1Col'Oncl e o ·Cor onel expedi ·sem inco"ntinentc uma for ça de arti-
lharia e oul rn. de ·infantaria para can bo<110arcm o quartel de policia. 

Como, porém, trrunsmittidas pelo fio, essas ordens, entre o rumor 
e a agitação, não se percebiam com tocla a clareza, além ele que, pela 
sua gravidade e extranheza, de ·pertavam incredulidade em quem a; ou via, 
mandou o Tcnentc ... Coronel Ivo do Prado um dos seus officiacs a receber 
em .pess·oa, do General, as sua· ordcn , levando esse official com;igo uma 
força para estar de guarda ao Quartcl-'Gencral, em ca ·o de necessidade. 

O General recebeu esse emissario em brados, ex.probando-lhc que 
estavam a protelar a execução das suas ordens, insinuando uspcitas de 
uma conjura política, na qual e-tivesse compl icada a officialidadc, ~nclu

sive ·o Tenente-Coronel Ivo do Prado; o que deu logar a um protesto 
r0 peiLoso, mas justo e di-gno, do official affrontado, cm dcfe. a de 3eu 
commandantc e camaradas, contra a injustiça e a ,indiscrcção do General, 
cujos ataques não mediam a occasiã:o, nem se retrahiam di ante dos curio-
sos presentes. 

Porque, tudo isso se passava no meio da rua, ·defronte do quartel. 
i\ias o h om em não torci a do seu proposito m al avisado; e as ~nstrucções 

que encan·egou ao portador Jora rn ele que seguissem promptarncntc as 
duas forças e abrissem contra o quartel o bombardeiü. 

Ponderando-lhe a isso -o official que taes ordens ernm ·olJrcmaneira 
graves para se darem vcrbalrnrnle e solicitando que lh'as fizesse por 
escripto, mandou ü General lavral-as, com endereço ao Tcnentc-lCoronel 
Ivo do Prado, que recebeu e guardou esse documento precioso. 

Jsto fcilo, continuando a exprimir sem rescrva.s a sua de conlfiança 
para ·com os officiae" ela guarnição, d.eixou á paisana o Quart.el-Gcneral, 
dirigindo-se J)ara o das forcas fcdcracs, e, ahi chegando, p tou-se na 
calcada, de onde assistiu ao parlir das tropa , mandadas a romper o bom-
bardeio imrnetliatamcnte, sem notificação .de cs1)ecie alguma á população 
da cidade. 
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O Sn. P1rnsrnE::-<TE - Lembro ao nobre Senador que está finda a hora 
do expediente. 

O Sn. HuY BAHBOSA - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que me per-
mitta continuar amrunhã o meu discurso, ficando cm de ·de já inscripto 
na hora do exp(}diente. 

O Sn. Ruy BAnBoSA (pe'la onleni) - Sr. Pl'esidente, estando esgotada 
a ordem do dia, eu pergunto a V. Ex. se me não será permittido cJntinuar 
o meu discurso. 

o SR. PRESIDENTE - ·Em face do Regimento, nã:o; ;;alvo quando a 
ordem do dia consta de trabalhos de Commissõcs. 

O SR. ALFREDO ELLrS - l odia usar da palavra par.a uma explicação 
pessoal. 

O Sn. PnESJOENTE - Seria permittido, mas o illustrc Senador iria 
proseguir num a ·sumpto que não póde ser considerado como uma expli-
caçuo pessoal. 

O Sn. RuY BAnuosA - E' uma explicação 1Je6soa1 de6de que V. Ex. 
queira consideral-a com equidade. 1Comquanto a materia Lc!ílha .autra lar-
gueza, tr.ata-se de tuna explicação pessoal, porque desejo fazer a minha 
defesa. 

O SR. PnESTDENTE - Perdão; V. Ex. comprehencle qu.e isto seria nul-
lificar o artigo do Re()'imento. Não alteremos o precedentes mantidos por 
V. Ex., quando Pre 'idente desta Casa. 

O Sn. RuY BAnuqsA - De ·ejava apenas lêr alguns depoimentos. 
O SR. PnESIDEN1'E - Perfeitamente. 
Pass& ndo-ee á qrdem do dia, não houve numero para se votar as 

materias oonstanles da ordem do dia, ficando po1· isso adiada a votação 
das segui'ntcs : 

Em 2" discussão, a proposição ela Camara dos Hepulados n. 'iOB, de 
'1910, relevando da pre cripção em que tiver incorrido o direito ao monte-
pio instituido por Aptonio Augusto Tas ara de Paclua, .pagas as contribui-
ções atrazaclas; 

N. 11W, .de '19 12, equiparando a razão da Alfandega ela Bahia á da ele 
Porto Alegre; 

N. 207, ele 'l91J2, equipal'ando os vencimentos do encaixotador-carpin-
teiro Antonio Cardo o da Silva, do deposito de material sanitario, aos dos 
oarpmteiros elo Labo1,atorio Chin1ico Pharmaceutico :.\iiliiar. 

O Sr. Ruy Barbosa pecliu novamente a palavra para tel'minar o dis-
curso interrompi.elo e reencetando as suas con iderações, pronunci-0u o 
seguinte discurso : 

Sr. Presidente, peço perdão aos nobres e1aclores. A materia é tão 
grave, quando fo se apenas uma ex1Jlicação pessoal; trata-se da honra ele 
um membro desta Casa, offcnclido com a imputação ele leviandade que 
o tornaria ineavaz de desempenhar, se fosse verdadeira, os nossos deveres 
constitucionaes. 

O SR. ALFllEDO ELLJS - Apoiado. 
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O R. RuY BARBOSA - e o nobre enadorc se fatigam, muito pez r 
tenho eu disso. e me não puderem ouvir, entirei muito; o paiz me 
ouvirá. E' neee ario que alo-uem me ouça, porque nãQ se trata dos mous 
intere e ; trata- e do grande- intcre· es da '.'íação e do regimen. 

o 'R. ALRREDO ELLIS - E nós não estamos no interior da Alfriea. 
A :\ação preciza ouvir. 

o a. RuY BAHBOÚ - O depoimento do official do •Exercito que cu 
ouvi wntinúa a sim : 

"i"\Ia eram mais de 11 horas da noite, quando se operou a di tribuição 
dos boletins, annunciando que o bombardeio e abriria duas horas depois 
e á 1 da noile com effeito começaram a chegar." 

Notem os honrados S.enac1ores. Em sua consciencia exami·nem que 
genero de paiz é este, onde na Capilal de um E tado se .abre a deshoras, 
pe1a madrugada, um bombardeio em plena cidade, contra um quartel, 
sem avi o sequer á população. Pior mais que estejamo- no regímen do 
bombardeio ... 

.O Sn. ALFnEoo ELLIS - E da barbaria. 
o SR. Ruy BAllBOSA - ... por mais que esla medida extraordinarla 

em toda .a parle e vá tornando no Bra il u ual, comesinha e até qu-0ti-
diana, poi lá chegaremo , seria precizo que ao meno- e re peitas e a 
população de uma cidade indefesa cm suas hora e tranquillidade d 

OffiJl!O. 
O 'R. PRESIIJEKTE - Por maior que seja o consideração que V. Ex.' 

nos merece, devo ponderar ao honrado enador que e tá continuandQ 
o eu di cur o e não lendo o depoimento a que alludiu; por i so achava 
mais conveniente que V. Ex. deixa para amanhã a continuação dü 
cu di ·cur. o, porque incontc tavelmcnle -0 depoimento a que e refere 

terá de cr acompanhado de <iommentarios . .Espero que V. Ex. me ajudará 
a .dar cumprimento ao que dispõe o Regimento. 

'Ü R. Rl.;y BARBOSA - Neste ca o, r. Presidente, eu, com aquclla 
obediencia á lei, que me prezo de ter guardado sempre na minha vida, 
me subrnclterei ás ponderações de V. ·Ex. 

Rcalmonte, 11ão poderia proscguir na leitura desses documento em 
a acompanhar dos commentarios que elles me fo sem successJvamente 
sugg!}l·indo. A coJüi.nuar -a fa1lar, a occupar a tribuna com a mo1'd aça 
na bocca, reduzido ao papel de automato ledor de documentos, sem o 
direito de comrnental-·os, prefiro sentar-me, cm obediencia ao Regimento, 
sentindo que a n.a severidade venha a urgir com tanta força ne~ te ca o, 
recahindo sobre mim, •no momento em que por equidade, sem quebra das 
suas disposições exprcs as, por uma tolerancia, eu podia continuar o 
meu di cur o. 

O R. PRE JOE:\"TE - Da parte da :.\[e. a não ha quebra de con lderação 
á pe oa de V. Ex., que continúa a no merecer a me·ma con ideração. 
V. Ex. me·mo é trslcmunha do carinho de que é alvo por parte da :.'lle a. 
Ainda ha dia , fallando V. Ex., a i\Ic a advertindo que a hora do expe-
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cliente estava terminada, indicou a V. Ex. o caminho pelo qual lhe era 
li cito wncluir o seu clbcurso. A Mesa, então, declarou a V. Ex. que, con-
slanclo a ordem elo clia ele trabalhos .ele Commissões, esgotada esta, V. Ex. 
pocl ria ·concluir as suas ponclerações, s·em offensa ao Regimento. O caso, 
porém, hoje, é outro; a ordem elo clia não consta de trabalho .ele Commis-
sõ.cs, sendo o H.cgimento expresso e taxativo. 

O S11. Ri.:Y BAHO OSA - Antes ele sentar-me, Sr . Presidente, consinta 
V. Ex. que eu faça votos : cm primeiro logar .para que o Regimento seja 
:·cmprc observado com a estreiteza com que o está sendo nesta occasião; 
em segundo logar, para qu e V. Ex. e a :vrcsa, es tudando a 1nossa lei neste 
ponto, ass umam a iniciativa de uma r efo rma, moclifi.canclo disposições que 
env.olvam -ol'fcnsa directa 'alo ~u1 t erc1sse puJJlico, sem ncuhumi iproveito 
para os trabalhos eles ta Camara; e em terceiro logar, CJ ue seja reforma,da 
a disposição que véda a um Jll cmbro desta Casa continuar o seu discurso, 
como ora me . uccecle. 

Se V. Ex., como espero, ti ver a bondade de rcflectil'" nesses pontos 
que -encenam essas minhas ponderações, ponderações muito sim-ceras e 
ele JJOrtad.as JJOr V. Ex., Sr. Presidente, concluirá que tenho razão. 

Mas, Sr. Presidente, não sei se poderei contiirnar amanhã, porque nin-
guem póde clispôr .elo clia seguin~e . Vim hoje á trihuna ameaçado de um 
accesso ·febril para 1 encetar este discurso e disposto a l eval-o até ao fim, 
custass·e o que custasse. 

· "ão sei se amwnhã poderei concl uil-o. Espero, porém, que Deus se 
amerciará de mim e m e .dará forças para fazel-o. Se o não fizer, 
se não puder conl\luir .a manhã, ficará este processo em meio, trun-
cado, com uma pedra cm cima, e tripudiarão por ahi afóra os interesses, 
as injustiças e os att entados, porque uma das raras vozes que contra -eU.es 
h oje nesta trihwrn se l evanta não terá podido acaJJar, em uma sessão elo 
Senado, o discurso que 110dia concluir sem .offcnsa aos trabalhos desta 
Camara, ·C com proveito geral para os interesses da Nação. (/Jfoito bern; 
muto bern. Palrnas e v.ivas nas galeriais .) 

SE SÃ.O DE H DE S1ETEiV1'BRO 

O Sr. Presidente ( * ) - A111Les ele clar a palavra ao nobre S.enaclor 
pela Bahia para woseg u..ir no seu discurso h ontem interrompido, julgo 
rle meu dever fazer algumas declarações sobr e a resolução toma,da pela 
Me,,a, de harmonia com o Regimento e qLL e, apczar diss o, produziu o 
incifontc a que se referiu S. Ex. no fim da sua "oração. Ahi S. Ex. fez 

(•) O.ccupava a :presidencia do Senado o Sr. P i nheiro Machado, Senador pelo 
iRlo Grande elo S·ul. 
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algumas consiG:erações tendentes a mostrar que houve da parte da direcçao 
desta .Casa nimia severidade cm impedir que S. Ex. proseguisse na sua 
brilhante exposição oral. 

·Devo ponderar que, no cumprimento de meu dever, j.ámais deixei de 
pautar a mi:nha comclucta .senão pelo e pirita da mais -completa justiça. 

s. Ex. mesmo tem a:lmndantes provas desta asserção. 
Todas as vezes que a jfc~.a tem podido, dentro de suas attribuições, 

por .equidade e toleran-cia, prolougar o tempo que é concedido ao nobre 
Senador para usar ela palavra no ·expediente, S. Ex. o Lem obtido. Não 
fôr.a isso possivel, hontem, sem fazer ferir de frente a l ettra expressa 
do Hegimento, aliás cumprida por V. Ex. quando, com tanto lustr.e, pre-
sidiu a esta Casa com a mesma inteireza e dignidade que a ac-tual direcção, 
não havoodo, portanto, nem a a parte de S. Ex., nem daquelles que o ante-
cederam na direcção elos trabalhos elo Senado, -0 fito de interpretar, como 
pareceu a S. Ex., com estreiteza o Regimento. em poderia haver da 
nossa paTtc outrn intuito senão o de dar fiel cumprimc'nlo á lei da Casa, 
pois que, se entrasse nos nossos cspir'itos a ·estulta prctenção ·de, deslus-
trando o alto irnsto que a confiança elo Senado nos CO'nfcriu, prevalecer-
nos ·da nossa posição para traçar políticas, cllas não teriam cabimento 
absolutamente naquclle momento, porquant.o o Senado todo comprehendc 
que seria isso batermos em vão, ou melhor, offcrecermos armas á oppo-
sição para prolongar um debate, no qual S. Ex., com os extraorclinarios 
dotes de gue é pus ·uidór, levaria a melhor. O interesse, pois, da Mesa, se 
tives ·e outro .qualquer objcctivo menos confcssavel, seria que S. Ex. con-
cluiss·e o seu discurso hontcm mesmo, se, porventura, o Regimento não 
o vcda:Ssc. 

Alguns jornacs desta Ca.pital, fazcu1do ;rcrfcrencias aio dncidente, o 
desnalurnram ao sabor elas suas paixões. A V·erdade é que a l\Iesa usou 
])ara com V. Ex. da maior corLczia - o qué era seu dever - e, ao terminar 
a ses ão, tendo eu proprlo iclo á portaria indagar do funccionario incum-
bido da fiscalização do eclificio por que razão a trilmna dos Srs. Diplo-
matas tinha sido oecupacla por pessoas extranhas ao Corpo Diplomatico, 
encontrei naquelle momento, eu, só, isolado, o pesso·al que tinha si.do 
attrahido pela palavra de V. Ex. e S. Ex. mesmo, que se retirava acom-
panliado de varias amjgos. E devo, cm hom·a á verdade, declarar que não 
foi prof1erido um insulto nem um gesto que pud-essc amesquinhar o Vice-
P.rcsidente do Senado. S. Ex. é disso tcstemwlha. 

O SR. Ruy BAHBOSA - Naturalmente sou .testemunha. 
O SR. PRESIDENTE - Nem pod·eria ser de outro modo, porque o hu-

milde collega de VV. EEx., que occupa este lagar, tem bastante sobran-
ceria para repellir di•gnamente as of.fensas que porventura lhe sejam 
irrogadas pe.,soalme.nle. 

O SR. FEntmIRA CuAvEs - i\fuito bem. 
O SR. PnESIDENTE :___ ... quanto mais no exercício da alta fU!Ilcção 

que o Senado lhe confiou. 
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O R. FERREmA CUAVES - E erá acompanhado por todo o Senado. 
O S11. PílESmENTE - E ·tou bem cc·rl:o d.e que S. Ex. seria o primeiro a 

cohibir os desmandos (Si(Jnal ele assentimento po1· parte dos Srs . Ruy 
Ba1'Dosa e A lf1'edo Ellis ) de qnalquer individuo que ti vessc vinclo as·sistir 
ás sessões um que S. Ex . illll:>tra com .a sua palav.ra eloquente e pudesse 
de leve aNingir o decoro e a honorabili-dadc da Casa que tem a honra 
de o possuir em seu seio. (lliuilo bem.) 

Entendi de meu dever fazer estas declarações para que não paire 
um monrnnLo sequer no e pirita de S. Ex. a su_ppo ição de que eu, impe-
dindo que S. Ex. proseguis. e no seu discur o, outro movel tivesse senão 
o de dar cumprimento estriclo ao Regimento, S. Ex. mesmo reconheceu 
que o Regimento assim dispõe, tanto que declarou prccizar ellc de reforma. 

Ora, se S. Ex. julgou conveniente chamar a nos-sa attcnção para a 
reforma do Regimento nesse ponto, foi porque entendeu .que malmente a 
disposição reg1me1ntal impedia que eu pudesse fazer a concessão que S. Ex. 
qcsejava. (Muito bem! llfoilo bem! ) 

O Sr. Ruy Barbosa - Sr. PÍ'csidente, começo, como me cumpre, 
por agradecer a V. Ex. a bencvolcncia e a cortezia das explicações que 
acaba de úar. 

1 
e elo auditoria que nc. lc momento me está escutando fóra deste 

recinto ha realmente amigos meus dignos da causa -a que eu me con agro, 
a maiClr prova que me l)Ocliam dar ela sua sinceridade se.ria a de me 
escutarem ilenciosairicntc respeitando, corno eu respeito, as autoridades 
uesta Casa . 

.Os SRs. ALFREDO ELLIS E RrnEmo GoNçALVES - Apoiado; muito bem ! 
O n. Ruy BARBOSA - Outra qualquer attitudc não importaria senão 

cm clesvanLagem pani mim, p·ar.a os nossos iclcaes e para o serviço geral 
da instituição a que pertenço e ele cujo credito cl:epe,ncle essencialmente 
o rogimen :ob o quaj, ncsLa terra, ainda estamos, ao menos, nominalmente 
vivendo. 

O SR . ALFREDO E~LIS - L\Iuito bem. 'º SR. fü;y BARBOSA - Não .approvo, pois, concl:emno e não quero nem 
po so desculpar excesso. de qualidade alguma, principalmente quando 
ellcs rcveTtcssem e111 clesllouro ])ara 'Csta AssmlJléa e esta in~tituição que 
lcgalmede rcpre:e•JJt.am no rc.girnen uma autoridade ligada intimamente 
á ela soberania popujar. 

J ão approvo nem attcrnlo excessos, mas devemos cxplical-os, porque 
todos os phcnomcno sociacs tecm a sua explicação . 

.Q Su. Ar.F11Eoo ELr.rs - Apoiado. 
o Sn. RuY BARBOSA - O legislador não eleve, não póclc recuar ante 

e II e com o o med i{)O, o cirurgião n[w tem o direi t.o ele s·e r·etr:alür e se abster 
cm presença ele uma ulcera, ele uma chruga, de uma deformidade, por 
mais que ella o enjôc e o cntristeç.a. 
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'Mas a verfade é, Sr. Presidente, que nas éirnoas em que o ·desco n-
tentamento geral e ·tá transbQ\rdwndo, succede o me m o que ·nas repreza" 
onde se vae eHJ'raquecendo a liga que ju nta as pschas, mantém a arga-
massa ·e preserva de desabar a massa immens.a de agua que ella reprime. 
A' medida que o cimentq se vae alluindo, pela menor frincha se começa 
a escap.ar o liqui·dO, pouco a pouco, aité que um bcllo dia, de um·a vez, 
a massa. cuorme zombando dos parc.dõe · e }ogando ao longe com clles 
se espiraia pela planici.e leva-ndo !fia sua pas agem populações, c1dadc-s e 
destroços. 

Não nos enganemos, Sr. Presidc11te. Observador como é V. Ex., expe-
rimentado no manejo dos negocios publicas, habituado a tratar os homens 
e a conhecer o povo, não esoapa a seu .espirita que o Brazil oarrega neste 
momento com o peso de uma situação incompor tavel, embora se manLenhct 
este esp~rito quasi rizivel das instituições que ha vinte e quatro annos 
adaptámos e baptis•ámos em nome fas idéa.s libcr.aes, na realiclaide, Sr. Pr e-
sidente, o que. isto é não é Republica . . . 

O SR. ALFHEoo ELLIS - E' uma parodia de Rep ublica. 
O SH. RuY BAnnosA - . . . não é nada, é uma parodia triste e odiosa 

do r·egimen que nós professamos. 
ü SR. MuNiz FREIRE - Apoi.a,do. 
O Sn. HuY BAnnosA - O povo se vê sem recurso de especie algum:i. 

para l utar ·Contra ·!?Ssas ca.la:midades . 1Não tem el-eiçõcs, não dispõe elo 
voto qu·e as leis lho asse.grnram. O escrnt~nio nacional é uma zombaria. 

O Sn. MuNiz FREIRE - Apoiado. 
O Sn. RT Y BARDOSA - Nesta m esma Capital , na metropole brazileira, 

to·da sua população, da qtral fui minima parte, ella toda, em uma occasião 
em qu·e homens que mmca haviam vota.do se tinham alistado para votar 
pela primeim vez, meclicos, advogados, ·engenheiros, neg.oci.ante5, indu s-
triaes, cm uma occasiã.o em que . e tinh a formado pela pr imeira vez um 
grande cleitorndo pa1ra ha V·er o di-reito elo voto, esse eleitor.ado fo i violen-
tamente c-sbulhado 110 exercício desse direito, porque o Presidente da 
Hepublica, porque ·o Governo da RopuJJlica, porque as autoridades da 
RepulJlica, lhe mandaram fechar as portas ás secções eloitoracs para 
que elle u1ão votasse. De onde nós podemos avaliar com que scüedacle 
se effectuou neste paiz a eleição pela qual o :\I-arcchal Presiden te occupa 
hoje a situação em crue está, como 1Chef.o desta Nação. 

O povo não tom representante porque as maiorias partidarias reuni-
das nas duas Casas do Congresso füs ~rihuem a seu b el-prazer as cadeiras 
de uma e <d'e out-ra Gasa, conforme os interesses ·das facções a que per-
tencem. O povo sabe que não tem Justiça ; o povo tem certeza de que não 
pódo contar com os tribunaes; o povo vê que todas as leis lhe falham 
como abrigo no momento em que clellas precizc, porque os Governos 
seduzem os magistrados, .os Gover no· os cor.r ompem ·e quwndo não podem 
dominar e seduzir os desre.speitam, zombam das suas sentenças e a.s 
mandam declarar i;na,plicaveis, constituindo-se clest'arte no juiz supremo, 



no Tribunal de ultima instancia, na ultima côTte de reviisão das decisões 
<la Justiç.a BrazileiTa. 

O SR. Ar,FREDO Eurs - E' o qti:adro exacto da actualidade. '.Demos 
uma R·epublica de bobagem. 

O SR. Ruy BA11BOSA - De modo que a situaç.ão deste paiz é a de uma 
caMeira no mai s a.lto gráo da pressão com to.das as v.alvulas fachada.is, 
e .os nobres Senadores sabem o cru.e isto significa e ·o que disto necessari1a-
meu1te ha ele resulfar. 

A<e·rndite o honra-do Presidente do Senad,o .que me não ag.asbei com 
a decisão da Mesa nem a argui de insinceridade na deliberaç.ão que tomou. 
Taxando, como taxei, de estrniteza a intelli:gencia por ella d,ada ás dispü-
siç.ões regimentaes que S1S. EEx suppunham .applicar, eu me referia a 
uma distincç.ão jurifü.ca muito trivial entre a interpreitaç.ão resbricta e 
j,nt18'I'J)retação lfüernl .de que quaiJ.(_fuer iclisposiç.ão l egislan;iva p@e ,ser 
ob}ecto. 

·- o meu humilde entender, d,epois que fiz esta manhã folhear long·a-
rnente o Regimento do Semado acredito que SS. EEx. optar.aro pela inte1·-
pretação estricta porque não me foi dada encontrar na minha pesquiza, 
disposiç.ão cxprBJs·~a ·de nosso He.gimento, onde formal ou irnpHcitarnente 
se contivesse urna nnrrna s·equeT co.ntr.ari•a á pretenção que eu tiJnha hon-
tem de continuar o meu discurso ·de·pois de esgotadas as matBJrias ela 
ordem do dia. Não enco1ntrei o texto onde essa norma prohibitiva se esta-
belece. Vi apenas o coptexto g·er.a.l das disposições do nosso Regimento 
ievando .a concluir que es·g·otadas as materias da ordem do CU.a, a sessão 
·do Senado norrnalment13 dev•e c·essaT. ·Mas, por outro l.ado, se me não 
·eng.ano, tambern se me deparou um texto regimenta.! onde se dispõ·e 
·que as s·ossões desta C1tsa devm durar 4 horas . De modo que, embora 
as pr.axes até hoje não tenham sido -estas, talvez porque .ainda se não 
ofüereceu ensejo de . exp.minar com e·ssa profu11ideza a especie vertente, 
U'e modo que, dizia eu, me parece que diante dos textos, por urna .e outra 
parte, uma inteupretação liberal, mais equHativa, mais tolerante - se 
V. Ex. me p-errnitte us~r sem má illtc•nção do termo que me e•scapa -
poderia a;drnittir corno preceidente não lamentavel, antes justo e util como 

- começo de praxe, a peqnissão d.ada em hYlJOtheses d,estas, o orndor cujo 
discurso não viesse '.Prejudicar a .o.relem do füa já •esgotada, tives·sc per-
missão re f.allar a;té se cornpletàrem as quat·ro horas normaes da duração 
das se~sões do Senado. 

Permi~ta V. Ex. ainÇla uma observação. Sendo a materia pelo menos 
duvidosa, pois me parece que o •é, senão não ha texto expresso que resolva 
o .caso .. 

. . . s.ou fraco regimentalista; póde ser que ·esteja em erro nessas obser-
vações; mas, se não ha j;exto .expresso, era nwtural que nos OTi·entassernos, 
sernpr-e crue qahi não resultasse contradicção com o nosso Regimento, pela 
1ei ou pelas praxes da ·outra Casa do Congresso, da Camara dos Depu-
tados, onde em casos corµo esfos1 se m.e não engano1 ao orador que começa 
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numa parle da or.dem do dia do &cu discur. o é licito concluil-o no fim, 
uma vez esgotadas as materias dadas para os h·abalhos da s-cssão. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. permitte que cu faca algumas considerai;õo · 
rcla·tivas aos conceitos que acaba do externar? 

O SR. HuY BAiillOSA - Pois não. (0 orarlot senta-se). 
O SR. PRESIDENTE - Ao espiTito arguto d-e V. Ex. não pócle ter passado 

desapercebido o contexto das disposições regimontaes, cm relação à or.dem 
dos trabalhos elo Senado, se divide em duas partes: ·1" parle de ti nada a 
assumptos de expediente; 2•, a relativa a rnaterias de que se compõe a 
ordem d-0 dia. 

O art. g.1, por exemplo, dispõe : 
"Approvada a acta, seguir-so-ha a leitura do expediente e dos pare-

CteTcs do Conunissões e a apresentação de projectos de lei, indicações e 
requerimentos, podendo os Senadores .em seguida azor as considerações que 
entenderem sohre o puJllico scrvico. 

Esta parte ela sessão não deverá exceder ela primeira hora, finda a qual 
se }}assa:rá à orcl cm do dia." 

Não ha duvida que o discurso de V. Ex., pronunciado na sessão de 
honfom, era daquelles que se referem ... 

O ·sn. Ruy BAnB-OSA - Ao serviço publico. 
O SR. PRESIDE_ TE - Ao serviço publico, materia de expediente, e não 

rnatoria de ordem do dia. i\Ias accrescenta ainda o Regime1nto no J)arngrapho 
unico do a1t. 9'1 : 

" . ..-\ Tequcrimento verbal ele qualquer enaclor, poderá ser prorngaclo o 
tempo destinado ao expediente. A prD'rogação, porém, nã:o excederá cl G 
meia hora." 

Foi jsto justamente o que ·:\Iesa fez com V. Ex., cumpri1nclo o Regi-
mento, isto é, esgoiada a hora destinada ao expediente, a requerimento 
d V. Ex. prorogou o Lempo destinado ao 1cxpedienle por ma:is meia hora, 
pois o Senado a.s cntiu ao requeri mento de V. Ex. 

Mas ha ainda uma outra disposição regimental que d-cclaTa que sempre 
que a ordem do dia fôr compos·ta ele trabalho· das Comm issões, qualquer 
r. enador poderá pedir a palavra, e gotando a hora ele tinada á sessão. 

A contrario senso, se o H.egimento dispõe que, ciuando a orclrm elo 
dia S·e comp1J7ier cxclus1vamell'lc de trabalhos de Commissõcs, qllalqucr 
Sein.ador ·poderá fallaT durante toda a hora ele. ti11ada à sessão em assumpto 
de expcclicn1c, é claro que toda vez que a ordem elo clia fôr con feccionadn 
ele modo diverso, isto é, componha-se de discussão ou ele votações, o Sena-
dor não poderá fallar enão dentro do limile que o Re>gimento lhe traça. 

Demais, ha o dispositivo do art. 86 : · 
"IA ordem estabelecida nos artigos precedentes e a que tiver siclo indi-

cada pelo Pre.siclente, n5o poclel'ão ser alteradas senão nos seguintes casos : 
Lº - Para leitura de of ficios ou documentos sobre materia urgenlc: 
2º Par:i. urgencia ou adiamento; 
3º - Para posse de Sona dor." 
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Ora, nenhum desses casos se deu para alterar a orr.lem dos trabalhos, 
constantes da ordem do dia. 

Accresce ainda que a praxe ininterrupta, como V. Ex. ha pouco reco-
nheceu, foi a respeitada pela (\fesa. 

Alguns jornaes de hoje declaram o contrario, que a xiesa violou a 
praxe segui·da invariavelmente .até hoje. E' uma inverdade. 

Se a ·Mesa pudesse, apezar do art. 93, alterar, a seu falante, a or.dem 
do trabalhos desta Casa, cornprehende V. Ex. que ena- ficava com o arbi-
trio de modificar inteiram<J.nte o Hegimento quanto á ordem dos nossos 
trabalhos. 

Ha mais um artigo do Regim 'nlo que dispõe que quanclo o Senador 
nã:o puder concluir o seu discurso, relativo á mat,cria ·da ordem do clia, 
na hora da sessão, poderá proseguir no clia s-eguintc, sem e inscrever. 

Vê V. Ex. qu.c o conjunto destas disposições .reg·i rn entaes prestigiam o 
acto da Mesa, aliás não lfoi um caso de interpretação, a sua simples obe-
clienci.a á dispo ição expl'cssa do Rcg.lmento, disposição esta que, como 
V. Ex. reconheceu - e é verdade - tem sido i11variavelmentc seguida 
nesta Casa. 

O SR. RuY BAHBOSA -- Sr. Presidente, estou de olho no relogio e, por-
ta:nto, não pos o entrar no debate a que as ob ervaçõcs d·e V. Ex. me leva-
riam com mui.to gosto meu, se dispuzesse ele tempo para examinar as judi-
ciosa· e bem raciocinadas' ponderações que o nobre Presidente acabou de 
proferir. 

Devo, entretanto, Tesunlindo a respeito dellas o meu pensamento, 
dizer que a meu vêr, desse contcxfo não l'esu1ta embaraço posiLivo, pro-
llibição invaneivel a uma praxe que teria, ·por outro lado, a vanta·gem de 
ser liberal e -equitativa. ~ssa praxe, num caso como o de hontem, não 
alteraria a mdem elos trftbafüos ela ,Casa, porque .o di scurso do orador 
não seria ouvido senão depois de esgotados os trabalhos dacl.os para ordem 
elo dia . 

. ão havia, portanto, aiteraçã:r: na ordem; havia uma conce3são ele cqui~ 

dade, vantajosa para o S('lnado que, desta maneira, se exarava da carga 
ele v-il' fraccionadamente um longo discurso, que eslava obrigado a pesar 
por muitos dias , obre a. sessões d·o Senado. 

Deix·crnos, porém, para ou~ra occasião o asrmmpto, se clla se ofJereccr 
e entremos na materia do meu discurso 110'ntem inlerrompido. 

E tavamos no momento cm que a população do Amazonas acordava 
aos tiros dos canhões que bombardeavam os quarteis da cidade. 'otem 
bem ... 

Notem os honrados Senadores a especialidade original do bombardeio 
nocturno agora inventado. Em P'Oucos annos tivemos o primeiro bombar-
deio de lVIanáos; o bombardeiclo ela Bahia; o bomba.rdeio da ilha das Cobras; 
agora, outra vez, ·o bombaTdeio da .capital do Arnaoonas. Se eslc, porém, 
Sr. Presidente, se effcctuolf pela noite. Não sei se a hi&toria militar conhece 
a historia curiosa dos hompardeios nocturnos. Sei que tem havido batalhas 
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nocturnas, assaltos nocturnos, invasões nocturna ·, ciladas nocturnas, mas 
bombardeios nocturno , não sei que os .tenha havido, nem me parece que, 
millta1~mente, os possa haver. Porqllérnto, Sr. Pre idente, na operacão de 
um bombardeio a certeza da pontaria é da natureza e .cncial elo movimento 
rnmtar ... 

O SR. -ALFREDO ELLIS - E' .condição neccssaria . 
O SR. RuY BAnnosA - ... é · condição neccssaria, que, cm IaHa:nclo, con-

verteTá o bombardeio de uma operação militar em um acto ·de selvageria 
tumultuaria, a.nimada unicamente pelo espirita cégo de ·brutal destruição. 
(Apoiados. ) L ' cm : e •com!l-irchenclc, 1Sr .. :Prcsidcrnbe, que jntere&sCi, q'l.lle 
urg.encia, que singularidad·c ·nesse caso, pódc ·se· autorizar como 1ndis1)en-
savel, no meio da 1noite, o u o ele um recurso já ·de si pavoroso e nunca 
empregado 110 interior ·de uma cidade inelef·csa e pacifica, para wn~cr e 
csmag·ar um grupo ele soldados uc policia Tigorosamcnte cercados por 
força~ militares, por tropas de linha, por contingentes do Exercito regular. 

Eviclentemente, se uma cspecie ele irnpnlso epileptico não animasse 
os responsaveis por essa medida. hrutal, e foss·e a razão fria - dever de 
todos nós e dever, obretudo, imperioso para o militar no exercicio rlas 
funcções responsavei do s·eu cargo - se presidisse a esse acto .a rnzão 
fria, ·O bombardeio, qua•nclo inclispensavel, se teria aguardado .Para o dia 
seguinte, qua.ndo a população acordada o pudesse evitar. defcnclenclo-se, e 
quando os rrcursos empregados nessa operac;ão, á custa elo Thesouro, não 
pudessem ter !Jomo resuJtaclo unicarncn~e o ele destruir 11aredes, o ele esbo-
roar eclificios, o de operar um arrazamcnto, sem se saber os resultado 
rcalmen~c aproveitavcis ela operação. 

:\Ia , além rle seT evidentemente, sob o aspecto mililar, um acbJ inde-
fensavel, por todos os lados que se considere, . ob o aspecto ela humani-
dade, que me parece ainda valioso num po,iz ainda :não re:;-olvido totalmente 
a renunciar os s·eus creditas a.e -civHizado, sob o aspe.cto ela humanidade, 
fo i uma. clelillc-rac;ão -atroz, criminof:>a e digna só de um governo selvagem. 

O Sn. ALrnr.no ELLIS - Apoia elo; um governo de Nero. 
O ·Sn. RuY BAnnosA - Ouçamos, poróm, a testemunha no seu depoi-

mento. Outra considerações virão opportunamente á medida que as suas 
palavrns mai. venham despertando. 

"N isto, havcnclo jú pa.r.ticlo os 0011li1ngenLes que o iam pôr cm effcHo, 
sug:geriu o Te-nente-Coronel Ivo do Prado a conveniencia de um aviso aos 
habitantes, no que assentiu o General, deliberancl·o que cllc se lflzesse 
mediante boletins clistribntclos pela cicla.de. 

"1Mas eram ma.is ele 11 horas da. noite ... " 
E' o official do Exercito quem Jalla. Esse offlcial não só assl. tiu ao 

bombardeio, a todas as ·Circumstancias que o acompanharam, qcu o pre-
cederam e o seguiram, mns ainda se achou cm ·Circumstwncia. · tão especiaes 
que nenhum .talvez elos seus companheiros conheceu melhor elo que cllc 
o desenvolvimento daquella operac;ão, as suas causas 'C o seu ·resultado. 

Mas eram mais de H horas da noite, quando se operou essa clislri-



- 60 -

buição, annunciando que o bombardeio se abriria duas horas depois, e 
á uma da noite, com cffeito, comcc;aram a troar os canhões. 

Ora, nesse meio tempo não havia, no quartel de policia, o miJ1imo 
signal de revolta ou wnflicto. i\Iorto o official imprudc.ntc e ferrnos os 
outro clous, todo os officiac restantes haviam -0banclonaclo, cm fuga, seus 
postos, -e o movimento se extinguira por si mesmo. Da exígua forca cm 
cujo ·cio se cléra a rebeldia, a maior parte abandonara o quartel; e, da 
que alli deixou ficar, tão passiva .era a attitucle, que os que sahiam, a 
qualquer pTeLexto, eram alli mesmo preso.s á vista elos qu·c r,c achavam 
de d-entro, sem que estes os ernbaTgassem, quando, se quizcssem reagir, 
rlalli fuzilavam, com toda a vanfa.gern, os que tenta sem caplurar, na visi-
nhança. os companheiros. 

Se a sua attituclc fosse ele guerra, tambem não teriam consentido, como 
consentiram, se postasse, a duzentos metros de clistancla, a artilharia, que 
os ia -canhonear. E tanto não apresentava aquelle sccnario o menor aspecto 
de lüta armada, que o quartel continuava aberto ao povo, e a clrculação 
não se alterou na cidade. 

Ainda ás 6 horas ela tarde a opinião geral do. officiacs Na que se 
mantivessem ·ns iforças da União em attitude ostensiva de assedio ao quar-
tel, unicamente para impres:i-onar os cer.cados, que, no sentir de todos, 
se-m hombal'cl eio nem inveslida alguma, se entregariam. 

'ão tardavam cm ·e v~rificar cs as previsões. 
Um grupo ele homens elo povo. elo que entraram no quartel, de lá 

veiu trazendo um acto de capitulação e cripta e assignaclo pelo chefe do 
motim, que era um sargento." 

O SH. ALFREDO Er.LTS - Isto é muilo gravt>. 
O SR. Ruy 'BARBOSA - (Lenclo ) : "Nessa escriptura de Te'11Clição espon-

tanea declara elle que assumira o commanclo, por terem fugido to~los os 
officiaes, sem cxcepc;ão de um só (o que era pura verdade) ; mas ao 
Governador, a quem desejava expôr os motivos do seu proceder, asse-
gurava que se entregava, requerendo houvesse ele lhes enviar officiacs 
para t·omarcm a clirecc;iio da força. 

O SR. ALFREDO Er.r,rs ·- Capitularam incondicionalmente. Não eram 
mais revoltosos. 

O 11. Ruy BAnBOSA - "Esse documento, solemne e cabal, esteve nas 
mãos dos officiaes elas forças fecforaes, que -o leram, e todo o acharam 
razoavel, assim no que expunha e promettia, corno no que solicitava. 

Depois de o lêrem, os officiaes o remetteram ao Govemador, que 
consta bavel-o achado, tambem, atte-ndivel, mas q11c o submctfeu á clis-
crec;ão do General, senhor a1Jsoluto ela situação. 

ufas e. te, ·des·enganadamenle, se oppôz a que se désse quartel élJOs ren-
rliclos. Como, porém, a sua respo ·ta se demorasse, entraram os offiicaes a 
receiar que tal delonga excitasse os sitiantes a reagirem; pelo que o Capitão 
enviou um official ao General Bello. 
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ncccbeu-o es~e irado, cxtrnnhando lhe ousassm fallar ainda em con-
descendencia com os desejos daquclla gente. eria, observava clle, uma 
humilhação para .o Exer.cito e para o Goveimo. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Não era humilhação me.tralhar, bombardear. 
•Mas nunca se haviam atrevido a levar, di.rccto e abertamente, a cor-

rupção pecuniaria aos soMaclos, procedendo ao suJ)orno em mass·a da !força, 
militar. 

o R. ALFHEDO ELLIS - Que mi seria! 
O H. RuY BARBOSA - Pois é o que usou o Governo actual do Amazonas 

com a connivcncia das autoridades federae , cumplices nesse crime de 
consequencias horrendas p•ara o nosso futuro militar. O scmtirnentos de 
avidez, q.uCJ a primeira semeadura dessa indignicla:de para logo origi•no11, 
deram ensejo a um movimento de proteslo entre as praças elo 19º grupo 
de a rtilharia que, scientes de já ter siclo embolsada a. gratificação ás do 
1'6º de caçadores, exigiam a entrega. immediata da quo1a que lhies tocava . 

O Sn. ALFREDO Er.r,rs - Do seu quinhão. Era justo . 
O Sn. Ruy BARBOSA - Is o caus-ou vociferações, accusa:ndo os offi-

cioacs ele se lhc.s haver.em antecipa.do em metter o dente no .rateio. 
·A distribuiçuo correu sem appatato o fficial, mas segunclo as relações 

do pessoal alistado nos dous corpos, cabendo a cada. praca 80$, ·aos ,e1bos e 
-ampcçadé~s 'l C().~ e 'lW$ aos sargentos. 

O Sn. ALFREDO ELLrs - Is o é ig;10rninioso. 
O Sn. HFr BAHDOSA - Destes, do: sa:rgentos, algu•ns mostraram visível 

repugnancia cm aceitar o premio vil. :\Ias, rccusal-o seria virem a e tornar 
suspeitos . . \ remoção seria a menor das penas, a que, cm caso tal se expo-
riam . . Era obrigatoria a prostituição. '.Diveram de embolsar a propina infa-
mante. 

Officiaes, que não assentiram no bombardeio, que contra elle dclara-
dalll ente se pronunciaram e não quizeram assistir á distribuição elo cs ti-
pencUo avilt:tnte, estão sendo castigados. ão podiam submettel-os a i'11C[Ue-
rito, ·OU fazcl-os passar i)(}r um conselho; porque o escancl!alo viria á luz 
(com a solemnidade judiciaria) e esmagaria os perseguidores. Com a 
remoção não se corriam esse· riscos. Dispersavam-se as testemunhas da 
verdade e assegurava-se a impunidade ao crime bestial, empennachado em 
victoria da ordem. 

Foi o que se fez . Graças ao General Vespasiano de Albuquerque, o 
insi-gnc i\Iinistro da Guerra, ·que ouviu a um pelo menos dos honrados 
officiaos não conspurcados a1cssa patifaria sanguinaria a narrativa inteira, 
minuciosa, tenivel das cruczas, dos crimes, elas c·analhi ccs daquelle epi-
sodio .atroz, e cm vez de animar ·aquella conscienci.t honesta, cm vez 11' 
mandar instaurar severo proc sso aos dclinquentc.s, cm vez el e abrir a 
reacção ·da lei contra os bandidos, tranquillizou-os, removendo esses mili-
tares incorrupto., para que a jamizarização da solda.desca, no Amazonas, 
de ora avante não encontre mais barreiora na presença de caracteres sãos e 
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almas limpas . Bra-vos ao jovial Ministro, ao condestavel do reino de Sua 
l\fajestade o Marechal. 

O Tenente Oandido Sobrinho, {J Tenente Porto Monteiro, o Capitão 
Se·qJa, .o Dr. Pedro Aguiar, removidos to·dos .como incursos na ignomiinia 
de não pactuarem com a deshumanid.a;de e a venalidad!e cm 'lVIamáos, entraram 
agora em retiro espiritual, sahiram d.elle regenerados, e, para outra vez, 
não percam .ens·e·jos de buscar um titulo qualquer na o-rdem do "Satellite'', 
na nobreza das "ilhas das .Cobras" ou na milicia dos fuzil a.dores ele i\fanáos. 
E' assim ·que se cria ·e nutre, nos iExercitos ·da America Brazileira, essa 
honra militar de um núlhão de Jrnmb arda.s, retumlJanbe, ·em salva de 
artililaria de mar e terra, 1na ora.cão do bravo General e no artigo do 
heroico Almirante, cuj-as espadas rep-res·ent-am a.qui a grand•eza do Ama-
zonas. 

Vejam esses officiaes, já JJUnidos -com a r emocão e ainda a;meaÇados 
não se sabe com que expiações futuras se não val e mais a sorte do C1pitão 
Octaviano, regalado em compensa.cão dos seus servico-s immernoriaes com 
a empreitada para a construccão d.o q.uartel por ell e bomhardea.do, al ém 
d:e um .chibante cavallo de raça e as mais vant:agens d·o corno da abundancia . 
no paiz do ouro negro . 

Reflictarn se não é mai s commodo a crnndição ele um Henrique Carva-
lho dos S-antos, outro oHicial a li stado a serviço ela policia elo .Amazonas, 
que, submettido a consel]lo ele guerra, por uma subtraccão criminos·a do 
alheio, recebeu do Govcrp.o daquelle Estado, affirmam até que por duas 
vezes, quato·rze contos ele réis, para se alienar da. resp ons•abiJi.dade JJre-
caria, com garantia ele p1ais .tr·eze para qu.itação total e renuncia dos 
prej uliioados a lh e contr1nrarem a promettida ab-sol vi cão. 

Convidado para cooperar no bomba edcio o Commanclante Gabaglia, 
sobr.e cuja cllre-ccão estav(f a flotilha, não arnrniu: seu succes-sor, o Oapitão 
de Fragata Fo11seca, foi recebi.do com dusabrimento pelo General Inspe-
ctor d.a Região, que o incre1Jara do te.r sob a sua probocção vercl•adirns ban-
didos, infamara o asylo qado pelas forças de Marinha, contra a m a.shorC;a 
official, ao Vice-G-overnaclor, aos membros elo Congresso, aos f.omgidos 
politicos, pa,ra os quaes não ·havia mais abri.go sog'uro .em terra do Amazo-
nas, incligitando-os por esse acto ele caridade, ca:rinho e h onra militar, como 
envolvidas em planos de revolução . 

Homens do mar, ho111ens ·de guerra que não se abandalh assem no 
co:nluio da chacina, o não sujassem as mãos na têta elo Governo d:o Estado, 
a quem os caudilhos ela metropole dão ca.rta lmmca do mata•r ... 

rO SH. ALFREDO ELLIS - Gomo a cães d:amnaclos. 
O SR. RuY BARBOSA - ... não podiram ser folerados. O humanismo, o 

republicanismo, o h onesttssimo Governo do Marc·chal retirou, pois, dahi 
a flotilha, como havia Tetira.do os officiaes do Exercito m ais avessos ao 
jug·o daquclla corrnpção pôclrc, ao r cgimcn da giamella e a iutimidade 
com os tigr es de l\ianáoo, 
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Quando o .sôpro daQuelle clia ele morte arna.inou, a politica clesappa-
recêra. A cidade ficou entregue ás forças fcderaes e á mercê do seu 
truculento chefe. As ·ordens daclas eram d:a mais absurda lfc.rocidadc, EnlTc 
ell as, dizia.-mc o official elo Exercito cujo depoimento vos vou reprodu-
zindo, estava, com muitas outrns do mesmo gene-ro, a ele ser morto, o·nde 
se enco ntrasse o jornalista A·rgeu Hamos, da Gazeta ela Tm·cle. 

·Da mesma na•tureza eram as instrucções recommendadas aos a,gent-cs 
civis e militares do Governo quanto aos s·oldados de policia, cu jos nomes 
sobresahiam nu ro l do motim. A senha era li quidal-'Os, onde os topassem. 
Ne·. se numero estav·a Lll11 certo Girafa, cujo máo nome, aJ1tigo e notorio, o 
nã:o ~nhabilitara para entrar nas fil eiras ela policia creada pelo actua.l 
Governado·r. 

O resultado cm que qualquer semelhança, uma confusão, uma suspeita, 
a indicação de um malevolo, expunham todos os que ci·rculasscm pelas 
ruas ela cidade a·o risco da pena capital. Foi o que succedcu a;o polici;<tl 
innoccnte, •a qu em uma praça elo Exerci1o, tomando-o irnlo "Girafa'', 
rnctteu, em plena rua, ele improviso e á queima-roupa, uma ha.la na 
cabeça. 

-Sabeis co.mo se houveram com esse homicida as autorid ades militares? 
Dcscobrh"am a tall1o ele foice, que, antes de p·raça do Exercito, desertara 
clle ela PoLi cia do Estado, e sob este calvo prebexto o entregaram ás auto-
riclaclcs civis useiras e vese-iras no Amazona.s em aceitar cri'rninoso e 
recompensar assass inos. 

Aqui cheg·ára a tc sternu~nha militrur, por mim inquirida, ao termo elo 
seu dcp.aim ento, dizendo, quanto ao ponto, sobre toclos grave, elos fu zi-
lamentos: 

".Co rnlntc não houve, já o di sse ·e repito. Se, po·rtanto, morreram vinte 
e um l1omens ela policia, ou foi a ftrnil -ou á surra." 

(E' um elemento novo que entra .na rnatcria deste -caso.) 
A' suna, dig·o, porquanto, elos oitenta e tantos ou noventa e tantos 

prisioneiros já ele-tidos runtcs do bombardc1o, alguns, te·nclo . ido chamados 
a .depôJ, não podiam voltar, .tal era o estado a que os r eduziram as sevicias 
recebidas no acto ela inquirição." 

O Sn. ALFtmoo ELLrs - E' a Republica d.o ca.labr.ote. 
O SR. Ruy BAnnosA - Ouviram os honrados Senadores pelo Amazonas? 

O official que deste modo se exprimia estava na guarnição elo Amazonas 
durante o bombardeio, .aJ1tcs clclle e depois. Acom1)anhoyu cm pessoa uma 
por uma, todas as perip ecias daquella operação fatal. Viu-a com seu olhos, 
reprovando-a como a ofi'icialicla·de tü"da, menos o Capitão a quem se con-
fiou a incumbl)nci'a. ela enscenação monstruosa. Não houvesse testemunho 
irrecus·avel que nos diz: "i\fortas cm combate vinte e uma praças ele 
Policia? Não. Se morreram, só podiam s-er fuzidadas ou surradas." 

O Sn. PnESIDENTE - Lembro ao homado Senador que a hora do expe-
d ientc está terminada. 
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O SR. Ruy BAHBOSA - "E;u requeiro ao enado que me conceda mei·a 
hora de prorogação. 

O ·sR. PRE. IDEKTE - O senhores que approvam o requerimento do 
'r. Ruy Batho a, para que lhe seja concedida uma prorogação por meia 

hora, queiram levantar-se. (Pausa. ) Foi approvado. 
V. Ex. pó de continuar o seu discurso. 
ú Sn. RuY BABP.OSA - Acaba de ouvir o enado os depoimentos, não 

de um civil, não de um paisano, mas de um oflficial do l~xercito, cujo 
testem unho é a histoiia completa, minuciosa e authentica dessa vergonha 
(Avoiaclos ) , que nos fica açoitando o rosto como um ultraje sangrento á 
nossa pretensa liberdade e civilização. 

O Sn. ALFREDO ELLIS - No reg1imen civil, no mais civil dos Governos, 
conJormc a prome. sa do Iarechal. 

O n. RuY BARBOSA - Aqui neste. documentos viram os lrnnrados ena-
<lores de ' dohrar- e o Iune Lo acontecimento, a colera vesanica e cega da 
11utoridade militar em presença de um movimento que, com um pouco 
de prudencia, de bom senso e um pouco de firmeza, teriam liqLúdado 
sem mais derramamento de s·angue; viram os honrados SenaClores um 
grupo de homens que se entregam á discreção, ped·indo unicamente a 
esmola da vida, qLLC convidam o Governo de um Estado a lhes mandar 
of'ficiaies que assumam a'. direcção militar da força que depõem as uas 
armas cleante da força ~rmada, que se confiam na sua nobreza, no seu 
cavalheirismo, 11a ua boma,, no scnii mento dos seus deveres, que é a esscn-
cia. mais nobre da profissão militar (Apoiado ) , e corno nos ternpJ<; 
barbaros, como nas luctas entre os "condottieri" e os bandidos, como 
quando as quadrilha de salteadores se encontram nas matas ou 
nos descampados, esses homens, que já não tinham armas, qun 
dellas não se ervirnm, que as entregaram aos sitiantes, esses homens são 
eoT1demnados, queioram ou não queiram, a ouvir troar cm torno ele si, 
vomitando fogo e balas, as heroicas forças do Erercito Brazileiro, tão 
bem empregadas noutros tempos, quando defendiam a nossa nacionali-
dade e a nossa honra, tão enxovalhada agor.a, quando o interesse politi ~o 

ais armsta a afll'ndar-se no odio, ao sorviço das mais ignobe-is das paixões 
quB podem avilLar um povo desacreditado. 

o Sn ALFREDO .ELr.IS - l\Iuito bem. 
O Sn. RuY B . .\JIBOSA - Que nome tem o crime ignobH commettido po:i; 

essas autoridades civis, por militares, que recu saram essa capitulação, e 
que, a despe-ito dessa oapitulação, mandanm mutilar o rendi elo? 

Para .as autoridades civis eu sei quaes seriaim, nas nos as leis, a sua 
rcspon abilidade, se neste Paiz houvesse responsabilidade para alguern em 
cujas mãos se deposita um atomo de poder. Para as autoridades militares ... 

o SR. ALPREno ELLIS - A imrianrnade. 
O SR. RuY BAnnosA - .. .. além das penas militares, que são, neste 

caso, .das mais graves, entre as que se capitulam na l ei militar, além das 
p·enas militares, ha um ca:;tigo ainda mais serio, ainda mais tremendo, ainda 
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mais indelcvcl - o castigo do opprobrio sobre a farda do oldado que se 
manchou na covardia. 

Uso das palavras juslas, porque é necessario haver neste paiz aJ.guma 
justiça. Quando não seja a do Governo, quando não po.ssa vi>!· a ser a dos 
tribunacs, quu seja ao menos a da tribuna (Apoiados), que seja a de 
1m1a palavra desorientada como a minha, sem norte, que seja a ele homem, 
que queimou os seus navios para não clar senão o servidor fiel e intran-
sigwte dessa cau a <da lei e da clcic a do\3 fracos a que o· entimentos de 
minha .alma me arrastam invencivclnwnle. (A.poiados; mu'ilo bem.) 

Ainda bem que, no meio daqucllcs homens, entre aquelles off.iciacs, 
a generalidade das opiniões se pronunciou abertamente contra essa miscria 
vilipendiosa; ainda bem. Não se poderá dizer que no Exercito Brazilei!:o 
o se•ntimento militar se obscureceu e dcsappareccu. Lá está C'lle guardado 
nes as almas novas e pu-ras, ainda não maculadas; nrss ~ · coraçõe elo 
moços, .que se lev1rntam ag0ra, ncs. a geração futnra, que cu peço a Deus 
possa atrave_ssar não conspurcada ncss·a torrente de lama. 

E' cm nome do Exercito Brazilciro que cu fallo; é reivindicando seL1s 
fóros que cu me prmrnncio; é por amor de sua cau ·a que me levanto ; para 
que não fiquem confundidos os que o honram com os que o aviltam; os 
que o cnnobrecem com os que o pro titucm; o· que lhe quernm com os que 
o exploram; os que o servem com os que o desmoralizam; U3 que clellc 
nada ·esperam com .aquelles crue não querem senão servir-f'c delle para 
suas ambições pessoaes. 

Mas, S1·s. cnaclorcs, aMm de todos e ses crimes, a baixeza, o vilipendio, 
o horrol' do regimem de venalidade introduzido nas fil eiras das forças 
armadas; a·)03t11mar-se o soldado - que já não crê, que já não sabe da 
exi. tenc.~ia de Deus, que já não tem mais nenhuma noção ela responsabi-
lidarle neste mundo, que não sente maiis senão com o poder de suas almas 
e ·o i.mpetos brutaes ele seu corações incultos; habitua-8e o soldado a 
estender a mão ao suborno, a ve•r a recompensa de seus actos no azinhavre 
do clinheüo. 

O SR. ALFREoo ELLIS - São feitos eapamgas. 
O SR. Ruy BARBOSA - ... aviltados com essa transformação ele sua 

honra no desbrio banal de capangas. i\Ias, Srs. Senado-rcs, a que e tamos 
nós destinado , qu'3 será desta pobre terra? 

o SR. ALFREDO ELLIS .dá um aparte. 
O Sn. Ruy BARBOSA - IIontcm, a Capital do Amazonas, amanhã, quem 

sabe? a Capital deste Paiz 1 
Quando a.s portas dos quarteis se abrirem e as horda: scl vagens des-

acostum adas á ·di ciplnia, habituadas unicamente á obcclicncia elos senti-
mentos servi e ao go lo do d-inheiro se derramarem irnr e :·a ruas, 0~1de 

vão encontrar os nobres Gencracs os militares do Exercito que .se sentam 
nesta Casa e fóra clclla, onde vão encontrar os nobres militare , força 
bastante nas suas es1)adas para conter .essa .tol'l'entc, para salva-r esta popu-
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lação, para nos livrar das miserias de uma carnificina inc.<tlculavel e do 
seu resulta;lo? 

E' a isto rruc e~tamos ameaçados, é o r isco sobre todos terrivel, das 
populações sujeitas ao pcr~go ela imlisciplina nos cxercitos pretorianos, 
nas forcas militares compostas de janizaros, os soldados acostumados a 
sc• nlir o aroma e o sabor irresistível do dinheiro. 1E' a esse futuro que 
nos intl'oduz agol'a a politica do Amazonas e os primeiros actos do Governo 
na sua administração actual. 

i\Ias, esta con iderações me levariam longe de mais, r. Presidente. 
Quero voltar ao. auto-, quero tornar aos documentos do processo, quero 
que os nobres ~ena.dores ouçam commigo o depoimento de outras teste-
munhas. 

O que ora vão escutar é o de um official de ;\fo.rinha, testenmnha 
i00 u.almentc dessa outras scenas, mas com especialidade, testemw1ha pes-
soal dos factos que occorreram cm uma das casas de :\Ianáos, cm uma 
cas·a de familia, na ~asa do Vice-Governador, foragido ha mais de tres 
mezes, -obrigado a se rcfo·giar, graça.s á JJroteccão da almas caridos.as e 
de -ollficiiacs da nossa força naval, nesses remotos bracos dos rios que 
coitam o 1Amazonas. 

Estava o. se official cm casa do ·Coronel Guerreiro Antony. Conhecem 
os nobr · Senadores, Lodps, melhor do que eu, provavelmente mesmo, 
os e cidadão ·amazonense. Foi um dos eleitores do Govemador actual. 

Os Lclgerammas do honrado Senador pelo Amazonas a que hontem me 
-referi, todos ellcs são testimmnho do valor pessoal e político desse nosso 
compatr}ota. 

A usentc, trndo deixadp em casa, abandonada, a sua familia, composta 
de senhora. e. criancas, olicitou de.s e offlcial de Marinha o obsequio de 
sua comp.anhia para a guq.rda até oncle valesse, daqucllas pobres senhoras 
abandonadas. 

Nessa ;noite, cxactamente se retirara a flotilha elo Amazonas, nes·sa 
noite foi cl:aclo o assalto, o a~salto em regra, um a sal1 o á bala contra a 
casa do Coronel Guerreiro Antony. 

tEis a nanação elo- factos ela.doa. por esse official de Marinha, a quem, 
depoi,s ,de -ouvir com a JTlerccicla atlcnção o seu depoimento, solicitei o 
favor de m'o clar por escripto. Escuso dizer que ncsrte papel não é a sua 
lettra que . e acha. (Lê ) : 

"Desde a tarde de -!"'" de junho até e ta clala o Vice-Governador do 
Estado, Coronel Guerreiro Antony, está asylado a bordo do aviso de guerra 
htlahy, da Jlotilha elo AJTlazonas. O i\lin·istcrio da Marinha tem sciencia 
clesse facto, que lhe foi communicado oUficialmente. 

Tres ou qua.Lro vezes, o Coronel G uerrciro telcgraphou ao .Marechal 
Hermes, pedindo garantias afim ele se transportar para ua rcsidencia, 
pois sobre ellc pesam terriveis amcacas de morte. 1enhum do seus tele-
grammas logrou resposta." 
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Não se esqueçam os nobres ::;enadores que a eleição do Governador 

actual do Amazonas se fez tendo por base um .accôrdo ao qual se liga, 
solemnemente, em nome do ii'llarechal. 

o Su. ALFlIBJJO ·.ELLIS - •Como garantia. 
O Sn. H.uY BAl~OSA - ... como garantia su1nema e r esponsavel pessoal 

do cumprimen~o das obrig.ações e:,; t1pulaa.as. Nesse accóra.o eintravam todas 
as garantias para as suas vida,s, para as suas propriedades, para as suas 
liberdades, para todos os seus direitos . 

.J!; ra uaturannL:me lcmbranuo-se ainda, taivez, desse accôrdo, que o 
Cor.onel Gueneuo Antony tel egrapllava ao Marechal Hermes, quando a 
perôegulçao o obrigava a ôe rora.g1r da sua terra, a se esconder entre as 
paragens dese1<ta do Amazonas . 

.J!; foi a estes teiegrammas que o homado '.\Iarechal Hermes não se jul-
gou obngauo a r espo11uer uma só vez! (U!J : 

N eruwma pro vwencia Joi lom,ada senil o no senti·do de lhe .augmentar 
a arnrnçao, Ja com a mudança para ltacoatiar a, de cuj o porto ficou dis-
tante muHas m!lnw.;, Já com a pcrpeLração da inaudita selvageria, praticada 
na noite etc o para 7 de j ulllo, cm que a JloiiJ~ia se razia ele viagem para 
o logar antes a.esignado . 

.Eram 11 l/2 11oras ua noite, quando um grnpo de cerca de 30. indiví-
duos, arientes e soldados ele po1icia, a rmaaos ele e<arabinas e pist0las 
.. i\lauser ", .ataco u a caôa de rcs~acncia daqueHa alta autoridade, onde ape-
nas se encontravam sua di.gna CôpOsa, 8uas filhas, um netinl10 nascido 
havia 19 dias, e um se u amigo, o ;:;r. ·1° Tenente Victor Pujo!, da Armada 
Nacional e Deputado ao Congresso elo .Estado. 

O ataque dirigido pelo· Capitães a.e lJolicia Raymundo Synezio Bene-
vides, Sergio Hoa.rigues Pessoa fllho, Dr. Haymuntlo Hocha do Santos, 
1 º Delegano de lJolicia, encancgaão do inquerito sobre os ucccssos de 
15 ele ~ ull10, cuja a utoria o li o vcmu Amazonense attri]) uc ao Coronel 
Guerreiro Antouy, BencelicLo .lla1·quc5 do:> ::iautu~, TcuenLc Luiz Santos, 
agente ca1cereirn, e João Adolpho femori·a, foi levado a effcilo com cer-
rada fuzilaria, alvejando 03 tiros .a fr ente do edifício, á rua Municipal, 
e a .fachada lateral direita que dá para uma praça com terrenos devolutos . 

"Desse lado tem a Cé!Jsa 14 j anellas sem portadas interiores e prote-
gidas unicamente, como alli se u a, além das vidraças, por venezianas 
até á .altura ele meio metro, aprnvcHando-se dessa facilidade, os assal-
tantes esforçav•am- e por alcançar a altura das vidraças, e atravez dellas, 
caçando as pessoas, que, apavoradas, no interior da casa, em horrivcl 
co1n.fusão, procuravam refugio, atiravam para dentro. 

"A sccna que então se }Jassou não se descreve. Na rna Municipal e 
na praça do lado do predio o tiroteio augmentava, emcruanto projectis 
damnificavam objcctos de arte, quanto havia nas salas. As paredes e portas 
attingidas ficaram esburacadas. Os Iaccinoras, é!Jll1eaçando já penetrar no 
recinlo da casa, appareciam a meio c-orpo, no alto das jancllas, cujos vidros 



rebentavam, alvejrundo o telephone, para onde correra o Tenente Pujol, 
pedindo ligação para a Capitania do Porto. 

"Depois de Lerem alvejado as senhoras, pois, segundo me contou es.;;e 
official de Marinha, viu-se obrigado a collocar as senhoras e meninas nos 
vãos, ~ntre as janellas, par.a as abrigar dos tirns que de Ióra eram dispa-
rados. Graças a isso, é que se evitou o extermínio dessas pobres senhoras 
e meninas, contra cujos vultos desfechavam as armas dos assaltantes. Bem 
que a casa e acha se no escuro, as senhoras espavoridas se haviam levan-
tado em camisola, como dormiam, e os vultos brancos, no meio da e,scu-
ridão, se offercciam mais distiuctamente como alvo aos tiros dos aggres-

. snres. I• oi nessa occasião crue, desvairado, sentind o-se ;ferido, vendo appro-
ximar-se o momento da chacina de todas aqucllas creaturas, que estavam 
confiadas á sua guarda impotente, o -0fficial de .i\Iarinha Victor Pujol 
correu ao telepbone pedindo li.gação com a Cap.Uania do Porto. 

"'Entendendo- e por e:se modo, com o Capitão de Fragata. Athanagildo 
Lopes da Cruz, fel-o scienlc elo que estava acontecendo, pedindo-lhe 
sot:corro. E ·;;a digna autoridade naval, immediatamenlc communicou o 
fa cto ao General Bell.o Brandão, brm como ao Dr. Jonathas Pedrosa, e, 
appcllando para os sentimenios de ambos, depois de re ·ponsabilizal-os 
pelo que succedessc ás pe ·soas elo~ siLiados, lhes pcd.iu providencias ur-
gente-, declarando-lhes ambos qu e as provid encias seriam prnmptamente 
dadas . ' · 

"Taes lHOvidencias, lJOr ém, tardavam a chegar, .a despeito de a casa 
do Coronel Guerreiro, que é um tanto distante do centro, estar situada 
apenas a cem metros, mais ou menos, da Casa de Detenção, de onde uma 
guarda maior de 30 praças apreciava, incliffercnte, o tenebroso espe-
ctaculo. 

E, cmquanto voava -0 tempo, mai5 horrorosa ia se tornando a triste 
situação das indeJesas crcaturas, que abi se encontravam, como em um 
inferno, antevendo a morte, que julgavam certa. 

Quando se ou viram os primeiros tiros e uma vidraç,a espedaçou-se 
Dfl. sala, D. Hermengarda Antony Cabral, Jilba do Coronel Guerreiro, 
esposa do Sr. Veiga CaJJral, ministrava cuidados a um seu Jilhinho de 
19 dias, qu e, enfermo, ardia em febre. Veri ficado que o ataque era feito 
a casa e que o tiroteio (j.ugmentava, csphacelando os vidros da janella, que-
braindo espelhos, cravando-se as balas nas paredes, a pobre senh ora, que 
estava de cama, levantou-se como louca, e, apertando o filho nos braços, 
tentou saltar pela janepa dos 1Iundos ela casa, não conseguindo o intento, 
por se haverem alli concentrado muitos dos atacante .. Nisto, quando voi-
tava para o seu quarto, aos gritos, desprendeu-se do tecto um fragmento 
1_3esado de telha, que l)rn cahiu aos pés. 

Nessa situação miscravel, lembrou-se a ouira filha do Coronel Guer -
rniro, D. AHacir Antcmy, de telephonar para o Sr. Jonathas Pedrosa, seu 
padrinho de baptisrno . Conseguida a ligaç,ão e chamado o Dr. Pedrosa a J 

telephon e, a desesperada moça relato u-lhe as occurrencias, e, appcUandc: 



para o se.u coracão, supplicou-lhe cruc a salvass·e a clla, á sua mãi .e _á su:~ 
irmã, crue estavam na imminencia de ser chacinadas. Mas, insensível á 
afJlicc;ão com crue lhe fallava a afilhada, o Dr. P edrosa, 1mpassivel ante 
um acontecimento como acruelle, ousou perg untar-lhe, dizendo · que respon-
desse com toda a verdade, quantos DepUJtados e Senadores e.s1avam occul-
tos na casa? -

Respondendo D. AHacir crue não estava ne-nhum. Pedrosa insi-stiu. Ella 
persistiu na sua resposta. - "Pois eu sei crue ahi estão Deputados e Sena-
dores e.scondidos. Vou mandar buscar a familia, mas os homens que forem 
encontr.ados fic arão detidos em casa até ao amanhecer", disse Pedrosa, e 
accrescen~ou: "E' melhor dizer logo quantos tem." 

A' vista da maneim como lhe fallava <Seu pa,drinho, D. Altacir decla-
rou-lhe que alli apenas se -encontrava o Tenente Puj ol, a qi.Him o :coronel 
Guerreiro pedira -0 ob. equi.o .de ficar em companhia de sua familia, pois 
a flotilha ia sahir par.a ltacoatiara, e elle, Coronel Guerreiro, seguiria 
tambem. 

Chamado então o Tenente Pujol ao telephone, dirigiu-lhe a palavra 
um dos fifüos do Dr. Pedrosa, ao qual o mesmo Tenente .füsse crue o 
Coronel Gueneir.o Antony continuava .a bordo do -avi.s-0 httahy e que se 
achava em viajem p<ai'a Itacoatiara, tendo-lhe pe·dido que ficasse em sua 
casa, ao la:do .de sua -familia. Accrescentou que lhe custava comprehender, 
sendo elle Deputwdo Estadual, protegido por um habeas-corpus, e officta-1 
de Marinha, esperassem a retirada da flotnha do porto de Manáos p-ara 
o mandar assassinar. A i-sso respondeu .o filho do Governador ... 

.O SR. PnESJOENTE - Lembcr o a V. Ex. que a hora e.stá esgota;da. 
o SR. RuY BARBOSA - Eu S·Olicitaria da Mes.a uma .toleranci:a .de cmco 

minutos, no maximo, para completar a leitura que estou procedendo. 
O Sn. PnEsmENTE - V. Ex. póde ultimar a leitura. 
O SR. RuY BAHBOSA - A isto respondeu o Jilho do Governador que 

estavmn sendo -dadas as providencia'S para serem soccorridas as senhoras: 
Os homens, com_ imnwniclades ele galões e " habeas-corvus", qL1e se enten- -
dessem com a Policia. 

Outra vez avisad.o o Qapitão do Porto de que nem o Governador, nem 
o Inspector ela Região haviam provi.denciado sobre a horrível situacão em 
que se encontravam os ·da casa, aquclle digno official de Marinha, como 
ultimo recurso, appellou para a amizade particular do Tenente do Exercito 
Caio Lustosa, superior de dia ·á praça, e \he pediu, invocando os sentt-
mentos de classe, que corress·e em so·ccorro á familia do Vice-Governador do 
Estado El '.dü Tenente Vlié.tor •Puj·ol. A' -revelia do G:eneral Brandã:o, es;s·e bravo 
oi'ficial partiu para o local do h ediondo attentado, levando cornsigo a 
guarda de um d-0s quarteis ·do Exercito. Felizmente, chegou a tempo d.e 
evitar a carniceria cobarde, ·a chacina inqualificavel que estava immi-
nente. 

Garantidos por esse official que, ao approximar-se com a forca, pôz 
em ·debandada os scelerados, e p-or -0utras ·autoridades federaes que accor-



-7ô-
reram ao local, foram a familia do Vice-Governador e o Tenente Pujoi 
Lra nsportado~ para a Gapitania do Porto, onde Jicararn asylados. 

O Sr. Capitão do Porto, Capitão de l"ragata Atllanagildo Lopes da Cruz, 
em companhia de varias autorid,ades .federaes, vistorio u, no dia seguinte, 
pela manhã, a casa assaltada, verificando os numeroso.s rombos da fuzi-
laria nos moveis e nas paredes internas do edificio. 

Em ·seguida, o digno mail'inheiro trausmittiu ao Ministro da i\farinha 
um minucioso telegramma, no qual classlflcou e.ssa. monstruosidade como 
:·um dQ.s mais cobarde dos attenbados que se connecem ". 

Pm sua vez, tratando desse crime que provocou funda indignação 
em i\Ianáos, o 'lº Tenente Victor Pujol, de Belém do Pará, telegraphou ao 
Marechal He-rmes, dando os ::lrs. lieneral J:l ello Brandão e Dr. J onatllas 
Pedrosa como 1esponsaveis irnla tentativa de assassinio de que foi objecto. 

Senhores, a hor.a me corta a palavra, so u obrigado a terminar. Mas 
não o farei antes de chamar a vossa aitenção, que as autoridades federnes, 
todas a visadas minuciosa e directamente desses J.actos, já pelo Capitão 
do .Porto de i\Ianáos, já por um oHicial de Marinha, scientes, pois, das 
cobardias, dos crimes innominaveis commettidos, não só contra senhoras 
é orianças indefesas, contra uma f.amilia desabrigada e quasi orphã ·da 
protccção de seu chefe, ma.s ainda contra membro~ da nossa officialldade, 
contra ol'ficiaes ela nossa

1 
Marinha, cuja posição não foi respeitada pelos 

capangas daq uella sinistlla cobardia. 
Não h a, senhores, act}ialmente, entre os povos civilizados, paiz nenhum 

de que eu tenha noticia, cujo Gover no possa responder com o silencio, 
com a protecção da impunidade a a.ttentados monstru-0sos, como aquelles 
cuja relação acabais de ouvir. 

O ·i\finisfro da i\Iarinha Brazilcira, o nosso ·Ministro da ilforinha, assim 
como o nos.so í\lini sl'.ro ela Guerra, um e outro, inteirados completamente 
por oJl'iciaes elo .Exercito e ela Marinha, de todos esses factos, não iwclenclo 
!;er a respeito delle6 a mjnima duvida, sabendo que todos estes de,poimen-
to. representam a verdade estricta, estes deram a mão protectora s.obre 
esses assassinios 111onsh'uosos e aviltante.s ·da nossa civilizacão. 

E é isto o cru·e continita a dominar es·te paiz, debaixa elo nome de 
Republica conservadora. 

(Mude bem; m'Ulito bem. P.a:lrnas nas galei-ias. ) 

SE SkO DE '12 DE SETE~BRO 

O Sr. -Ruy Barbosél (*) - S1'. Pr~sidente, muito . inceramente agra-
deço ao nobre Senador pelo Rio Grande do Sul a bondade que teve ele 
tlesistil' da palavra para permittir a conlinuação do meu discurso. 

í *) !Discurso profer.iJdo na h<>ra {lo eX1pediente e .nfüJ rev·isto pelo ora :!or. 
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Acabámos de ouvir hontem, Sr. Presidente, os dous depoimentos mili-
tares por mim tomados sobre -a questão do Amazonas. ·O ultimo delles 
pertence ao digno official de Marinha, Sr . Victor Pujol, muito ·conhecido 
e considerado, não só na politica do Amazonas, mas ·ainda entre os seus 
companheiros na classe de que é membro. 

Dó outro rlepoimento não me cabe o direito de dar o nome ao autor ; 
mas, como aqui já declarei , tomei-o em pr-e ença de um membro da 
nos ã alta •'.\1agistratura, que assistiu a todo esse depoimento, o Sr . Desem-
bargador João Lag~. 

Mas, SY. Presidente, eu não queria nem podia limitar-me a audiencias 
de officiaes do no sos Exercitas de :\Iar e Terra; era neccssario ouvir 
tambem os paizanos, muitos dos quaes aqui se acham foragidos, jorna-
listas, funccionarios, cidadãos de toda s as profi ssões e ca<tegoria·s. Tendo 
procurado tambem saber, por m eio desses, a verdade, e, fazendo um 
resumo, a synthe e dos seus depoimentos, ·reuni urna série ele notas para 
segurança ·da minha m emoria e fidelidade escrupulosa na repr-oducção. 
que ao Senado agora vou communicar: 

"Quando em fevereiro deste anno começou a funccionar o Congresso 
Pedrosa, entrou em discussão nesse ·ajuntamento a reforma da ·Consti-
tuição adaptada cm 19'10, Constituição cujo artigo 48, ·perempto·riamente 
decl ara. : "'Esta Constituição só poderá ser reformada daqui a 201 anuas." 

A Constituição, senhores, que precedeu a esta, a saber, a ConstitUição 
de •1895, estatnia tambem no art. (JS : 

"iA Constituição só poderá ser r eformada de vinte em vinte annos ." 
A Constituição que precedeu a esta, a saber, a Constituição de '18\J5, 

estatuia, tarnbem no artigo 68: 
Essa disposioão foi r espeitada, além elos seus limites, dur-a!ldo aquella 

Constituição quinze annos. · 
Os malsinaclos Governos elo Am::i.zonas, com todas as suas desenvol-

turas, não se anim zram :>. violar o prazo ele iTreforma"bilida:cle com que 
a Constituição do Estado se garantia a si mesmo. 

~'Ias a nova. Constituic;.ão quiz a1Jonar á sna propri·a viela uma duração 
mais ext.ensa e elevou a vinte annos o termo, -que a Constituição anterior 
se contentára. de fix ar em "dez". 

1Poi s hem! Ao passo que a Constitui cão de 1895, decretada p·ara não 
vigorar por menos de de-z annos, vigorou rlurante quinze, a Constituição 
ele 19'10, estabelecida para substituir, quando menos, por vinte annos, não 
viveu mais de "tres ... " 

O SR. ALFnEoo ELLTS - Nem a deixaram completar o período d(l. pri-
meira .dentição. ; 

O Sn. RuY BARBOSA - Por que? Porque o Governador Pedrosa nãio 
quiz. Ah! a Constituição em vigor decretou que só se pocle~la reformar 
daqui a dc7.escte annos? Pois eu lhe mostro para que presta um Gover-
nador arca d'alliança, r·arno de oliveira e pomba da paz. (Riso .) Refor-
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me-se logo e já essa Constituição, senhor Congresso. Fil-o eu. E' cria 
minha. Tem ele fazer o ·que lhe mando. 

E o Congrns·so, ·como creatura barn crirucla, l evantou as mãos :vaira 
o Creaclor, num "Sounscrisío .sinhô !" Pois esta Constituição tem o to:vete 
ele quer·er amollar-nos vinte annos, quando o Governo lhe nãc. concede 
rna'is que os tres j·á vivos? Ora, não se incommode, senhor Governador. 
E' só o tern:vo de lhe frita·rrnos ·a omeleta. (Riso.) 

Mas, emquan1o mexiam DS ovos, veiu a o:v:vosiçao com as suas, 
offerencendo embargos aos intuitos regenrativos ·ela. nova governança. 
O art. EJS ·ela Constituição teria siclo uma dava :vara esmagar seiscentos 
governos se a legalidade no Brazil actual não f.osse a cria descom:vosta 
que to·dos sabem. Porq1.ve, afinal só urna revolução declarada :vód;i revogar 
antes ·dos vinte annos uma Constituição que se :vroclama irreforrnavel 
nesse :vrazo. 

. Com esta arma, ])Ois, a O:PP·OSição contrariou com arc1or o cles·aforo e 
tev·e .a ,sor:vreza de se vêr acompanhada :vela Folha do A1nazonas, orgão 
do Partido Re:vublicano .conservador, dirigido alli :velo nobre Senador, 
cujo nome S. Ex. me :vermittirá declinar, :velo Senador Silverio Nery. 

· O Governa.dor, :vorém, nesta materia, fazia questão fechada; e, como . 
saJrnm os nobres Senadores, na Re'pubhca/ de hoj·e, parlarnentalrmente 
fechar uma questão, é1 como quem, no tom .d•as senzalas, diss·esse: -
nietter a negrada no tr.qnco (Riso. ) ou fazer-lhe sentir o cheiro do umbigo 
de boi (Riso. ) "Eh! Lei mandou uma c·ousa." "Sinhô veio" manda outra. 
Ne.gro · "tá wetado ". · Mas lei "tá" caduca. Lei nfuo ·coça lombo de 
négro . ·E "sinhô veio" é d.ura no "rêJio". "Abença, sinhô veio", preto 
faz o que . "vuncê qué". Mws o Governador manejara com elegancia 
o que, nas mãos :dos se•nhores ele escravos, se . clra.mava vergalho e 
nas dos senhores da +'le:vuhlica se chama "arregimentação do parti elo''. 
O caudHho tem no intestino, ·ainda se nrw sabe anele, urna glandula 
secretora de ·fel e assucar: a.ssucar :vara os amigos, fel IJaTa os adversa7 
rios. •ÜS que optam :velo fel sã·o a o:v:vosição. Os que gostam de ,a;gsucar 
formam o ":vartido ", isto é, a guarda :vessoal do senhor de baraço e cutelo, 
verdadeiro barão feud~l. 

O Governo do Amazonas, pois, :vara mostrar ao orgã·o do Partido Repu-
blicano ·Conservador nq Amazonas que S·e devia c1eixar de cucas, :vorque, 
o:v:vondo-se á reforma eleitoral, se rebeUava contra o chefe su:vremo da 
situar;ão e do :varti-do, fez annunciar vela sua g.azeta, O Tempo, que essa 
reforma tinh_a o a:voio ao nobre Presidente do Senado e cru.e, :vara o 
documentar, t elegra:vhara ao nobre Sena,dor :velo Rio Grande, solicitando-
lhe ·autorização de :vublicar o seu tekgramma de 111 de março, onde essa 
autorida:de politica a:v:vlaudia e sanccionava a revolta .aberta. do Gover-
nador ·Pedros•a com os seus a:vaniguados contra a Constituição c1o Ama-
zonas. 

,Q pedi·do vciu e a autorização f.oi. mas depois alli se <lava á estwm:va, 
nos jornaes cta terra, este des:vacho tel egra:vhico: 
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"füo, H de março. - Dr. J onathas ·Peclt'osa : Recebi sua carta na qual 
traç,a programma seu honesto Governo. "Applaudo sinceramente plano 
r e"formas Constituição" e outros serviços publicas. "Assim prestará" meu 
velho querido amigo "inolvidaveis serviços a essa grande tena". 'Affe-
ctuosos abraços. - Pinheiro Machado." 

N•aíuralmente, o nobre Vice-Presidente do Senado foi illufil.do ·pelos 
seus amigos . Mas vejo então o que elles valem . Não posso explicar o caso 
de outro modo. Chefe do P. R. C., que tem por programrna a Constituição 
e a Icgalidade, o nobre Senador não podia dar o seu assentimento a esse 
acto illegal. 

,Q SR. PrN'llEmo MACHADO - ·Peço licença pn.ra .da-r um aparte a V. Ex. 
Vi-me coagido a deixar a p-residencia, desde que V. Ex. l eu um tele-
gramma por mim diri gido ao Presidente do Amazonas. Ha. ~nnumeros 

despachos meus ao Sr. Presiden te Pedro a contra a r eforma da Consti-
tuição nos moldes por que foi feita, ·quando eu respondi nos termos que 
V. Ex. acaba ele lêr,refcria.-me ao proposito .do Governador de -reformar 
a Constituição, ·abolindo o Senado, unica parte de crue tive conhecimento, 
e isto antes da partida do illustre Sr . Pedrosa para o Amazonas. 

Posteriormente, tendo sciencia ·de que fazi•a parte da reform a o arti?;o 
que attingi-a a· inamovib.ilidade dos juizes e outros que feriam de fr ente 
a autonomia dos municipi·OS, a S. Ex. pas ei r eiterados telegrammas, de-
clarando que não nos podiamas conformar eom aquelle plano de refoÍ·ma, 
que feria ele frente o programma republicano. 

O SR. SíLvEmo NERY - P osso cla.r testemunh o disso . 
.Q SR. PrnnEmo ;MACHADO - Tenho os textos desses despachos. 
•Ü SR. RuY BARBOSA - · ' ão ponho em .duvida a palavra do nobre 

Senador. Ao contrari.a. As explicações que a.cabo de !lar confirmam as 
observações do aparte elo nobre enaclor, porqu e, depois de ter lido o 
tel egramrna, eu clisse que S. Ex. só podia ter e~pecliclo por não conhecer 
o texto ela Constituiçã.o elo Amazonas. 

ü SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. ·Por ter sido illudiclo. 
O SR. PrnuEmo MACHADO - Aclmitto que seja esta a conv1cçao ele 

V. Ex. Ma , tendo lido o t elegramma, elo qual parecia promanar que eu 
tinha a intenção ele appr.avaT a r eforma ela Constituição elo 1Amazonas, tal 
qual ella foi feita ... 

O SR. RuY BAHBOSA - Tal não clissc. 
o SR. PINHEIRO MACUADO - V. Ex. não o ·disse, é certo, mas quem 

quer que 1êsse e:se telegrarnrna, sem explicações posteriores, julgal-o-hia 
·a:fferentemente elo meu pensa:mento. 

O SR. RuY BAHBOSA - Essa é a vantagem do debate ; prov.aca as decla-
raçõ'es, qu e trazem luz. 

O SR. Prnrrnmo i\1AcUADO - Nem eu nwica contestei. essa vantagem; 
nem nunca fugirei a debate toda vez que se trata de um acto publi co, 
de um .acto político m eu. 
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O SR. Ruy BARBOSA - Mas o hon1Tado SenadoT está ferindo no ar por-
que eu não o accusei, ·antes o tinha defendido. 

iO SR. PrNHErno MACHADO - V. Ex. não me comprehendeu. Bem sei" 
que V. Ex. não me accusou; o que me accusava era o contesto elo tele-
gramma, sem as explicações que estou clanclo. 

O SR. RuY BARBüSA - ;Muito bem fez V. Ex. em as dar; V. Ex. escla-
réceu o debate; V. Ex. veiu confirmar o juizo que eu fizera, declamndo 
que V. Ex. fôra illudido por seus amigos. 

O Sn. PINHEIRO MACHADO - V. Ex . o disse claramente e eu agradeço 
o juizo ·de V. Ex. r elativo ao meu criterio e a meus sentimentos republi -
canos; mas cu não podia, sem se dar uma conjunctura como es·sa, vir 
dar as explicações que ora estou dando .. . 

O Sn. RuY BA1mosA - E que eu agradeoo a V. Ex. 
O Sn. Prm-rnmo MACHADO - ... deixando incontestavel que o illustre 

Governador elo Amazonas, nesse assumpto relativo á reforma da Consti-
tuição, está em completo antagonismo com o pensamento do Partido Repu-
blicano Conservador. 

O Sn. füJY BAHBOSA - Estimo muito que essa tenha si.elo a attitude do 
honrado Senailor, mas não me sorprehendeu; estimo muito que fosse 
esse o sentimento do p.articlo Repu])licano Conservador e acho-o natural. 

O Sn. Prnrrnmo ll\1ACUADO - Eu agradeço a V. Ex. o ter-me offerecido 
o ensejo de fazer essas de1clarações. 

O Sn. RuY BARBOSA - V. Ex . conhece minha franqueza. Se houvesse 
em minha consciencia algurpa icléa ele censura, eu francamente a emittiria; 
se tiv-esse a inteJição de o fazer, nesse ponto, eu a teria feito. 

O Sn. PrNuErno l\1Ac1-1Apo - Nem posso acreditar na intenção reser-
Vé!Jda ·ele V. Ex., depois ela declaração que fez em seguid·a . 

.O SR. Ruy BAHBOSA - Mas permitla o honra.do Senador uma obser-
vacão para mostrar que V. Ex. está em equivoco em (lm elos pontos sobre 
os quaes iTia recahir sua eXJ)licação. Eu applauclo f.rnnc-amente a attitude 
assumida pelo honrado Senador apressando-se a abrir os olhos elo Güver-
nador cl-o Amazonas sobre a incompatibilicla.cle absoluta ele sua reforma 
com o prograrnma do Partido Re-publicano 'Conservaclor, nos pontos em 
que essa reforma fere a aµtonomia elos municipi-os e a independencia elo 
Poder Jucliciario. i\fas não é d.isso unicamente que cogita a reforma. Não 
er.a viciosa e illegitima unicamente por feTir as icléas, principj:os e leis 
republicanas; essa reforma .era viciosa por que em hypothesc nenhuma, 
em nenhum ponto, ess·a reforma ela Constituição póde ser feita aciual-
mente. 

10 Sn. PINHEIRO MA CJIAI)O - Observo a V. Ex .... 
O Sn. RuY BABBOSA - Antes crue V. Ex. cliga, deixe-me dizeT p-or que 

quero adiantar meu juizo q.ntes que V . Ex. se explique. Eu j.á disse que 
V. Ex. asignau esse tel egramma por não conhecer perfeitamente -os pontos 
da Constituição Amazonense s·obro os quaes iria recahir. 
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Ignorava o Vice-1Presidente do Senado que uma reforma, qualquer 
que .fosse, rla Constituição de '1910-, não podia ser feita porque essa Consti-
tui ção só se po·dia r eformar daqui ba vinte annos. 

O Sn. PrNTrnmo MACHADO - V. Ex. tem razã.o; eu ignorava comple-
mente · essa disposição, mas devo, como sempre, com a homJ)ridadc que 
mo caracteTiza, decla:rar a V. Ex. que considero esse ponto oo ntrovertido. 

·o Sn. SEGISMUNDO GONÇALVES - Apoiado; é absurd>a a tal disposição. 
O Sn . PJNHEmo MACHADO - Cons idero qne o di spositivo ela Constitui-

ção do Amazonas não é constitucional, ·porque transpõe os limites do 
poder constituinte amarrando o passado ao futuro e prendendo o futuro 
a disposições que não podem estar ele harmonia com ·as necessidades da 
época cm que se procura reformar a Constituição. Não seria isto um 
embaraç,o ... 

O Sn. RnY BARBOSA - Vou mostrar a V. Ex. que seria. V. Ex. vae r eco-
nhcceT commigo que seja um omharaç,o. 

ü Sn. Prnnr.mo MACHADO - Na opinião ele V. Ex., esplana.da no Su-
premo Tribunal Federal, mas ela qual, infelizmente, discordo. 

O Sn. RuY BAnnoSA - V. Ex. não me ouviu r esponder a essa ob}ecção. 
porque é a primeira vez que artioulo . A resposta não é clifficil. Se as 
cli s·posições que limitam o poder de reforma constitucional são legitimas, 
porque o poder constituinte é ill imitado, legitima é, neste caso, a Consti-
tuição ela Republica (A poiados. ) em algumas elas suas disposições fun-
clamcntaes. 

O Sn. PINHEIRO 1MACHADO - E ' muito clifferente. 
O Sn. RuY BAHBOSA - Não; é -a mesma cousa. V. Ex. não intenompa 

o Ú1eu raciocini~. Deixe-me e eu clesafi.o a resposta. 
O Sn. PINHEIRO MACHADO dá outro aparte. 
O SR. Ruy BAnnosA - Per dôe-me V. Ex. 
O Sn. P1Nnmno MACHADO - Permitta-me o nobre Senador que lhe 

faça uma simples observação. Peço licença a V. Ex. para dizer que estou 
neste ass umpto, como em todos que se debatem, com inteira bôa fé. E' 
absmcl.o · e repagna ao bom senso o di spositivo ela Constituição do ·Ama-
zonas, porque se se poucle marca-r, um prazo ele vinte anno's durante .o qual 
não poude ser reformado o cocligo político, tambem se podia do mesmo 
modo marcar , cem ou mil mrn os. 

O Sn. iRuy B11nnosA - E' exactamente o que fez a ·Constituição ela 
Republica, no seu art. 90, § 4º, indicando certos pontos elo nosso Tegimen 
constitucionaJ, que ella declara inerormaveis não só durante cinco, du-
rante dez, ·durante vinte annos, mas para toclo o se mpre. 

o SR. PINHEIRO MACHADO clá outro aparte. 
O Sn. RuY BAnnosA - Permitta-mc V. Ex. que eu raciocine. O nobre 

Senador me atalha a palavra. 
O SH. PrnnEmo lVIACHADO - Os fundamentos elo dispos itivo 1'onstitu-

cional a que S. Ex. se ,refere attingcm á es·sencia, ás origens rprimarias 
do proprio organismo politico. 
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O SR. Ruy BABBOSA - Isto não é argumento, com a devida venia, eu 
dJrei. O principio estabelecido pelo nobre Senador é este: o poder consti-
tuinte não é limitavel: é absurdo restringir o ambito desse poder, esta-
belecen do que a Consfü.uiçã:o não poderá s,er reformada durante certo 
lapso de tempo. 

Bem: se este p,rincipio é illegitimo em relação á Constituição to da, 
é illegil:imo em relação a qualquer das partes des a Constituição. Tanto 
se violará esse prinr.ipiü vedando a reforma constiiucional em certos e 
determinados p.antos, como se violará esse principio, obstando a reforma 
constitucional em todo o seu •regímen. 

O SR. Prn1rnmo iVIAcHADO - V. Ex. não tem razão. 
-O SR. RuY BARBOSA - Perdô e-me o nobre Senador. 
o SR. PINHEIBO iVIACHADO dá um aparte. 
O SR. R1JY BARHOSA - Perclôe-me V. Ex., o meu -raciommo é tão 

slmples, é tão facil, tão evidente que se torna irrespondível. 
•A ap plicação que o nobre Vice-Presidente ·acaba de ,querer fawr 

ao pri11cipio por elle mesmo estabeleciflo, não se sustenta; ou elle é ver-
<lãdeiro no rodo ou absolutamente falso . 

O SR . .PrnuErno 'i\1AcnAoo - ãü apoiado. 
O Sn. Ruy BARBOSA - Perdôe-me V. Ex., esta mateúa deve ser exami-

nada com fri eza ... 
O SR. PINnEmo ~'IACHADo - Perfeitamente. 
O SR. RuY BARBOSA - ... e com raciocínio juridico. 
O Sn. •PINHEIRO MACHADO - Não ba ·duvida. 
O SR. RuY BARBOSA - Eu não tenho interesse ele illÚdir a verdade. 

Estou dizendo o que pe:ns·o. 
Se a disposição do art. 6~ d& C01i:;tituição do Amazonas é illegitima, 

porque o P.oder Constituinte não póde ser limitad.o, a disposição do art. 90, 
§ 4º, da nossa Constituição é tambem illegitima porque limita o Po1le·r 
Constituinte . 

·O SR. PrNHEmo lVIAcu.wo - 1ão apoiado. O que diz o art. 901 da nossa 
Gonstitui\.ão, é que no regímen republicano não se póde fazer alteração 
na lei basica do paiz, sen~o respeitando esses princ1p10s que são a esse:ncia 
do regímen, substancia, a carne e ·O sangue ela prop·ria Republica . 

.O SR. · RuY BARBOSA - Eu não desej o que V. Ex. absorva e clevo·re 
o meu discurso. Sabe o r1ob-re Vice-Presidente do Senado que estou limi-
tado pela hora. 

·O SR. Prn1rnmo MACHADO - Vim para aqui apenas para esclarece.r 
esse incidente que me djzia respeito. Deixarei, pois, d·e apar.tear V. Ex. 

O SR. RuY BARBOSA - Este ponto é muito interessante e como ·estou 
faUando com toda lisma, estou deduzindo idéas :para chegar a um racio-
cini·o perf.eito. 

•O SR. PINHEmo MACHADO - Terei op:portunidade de discoITer sobre 
este assurnpto. 
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O SR. RuY BARBOSA - Eu terei nisto satisfação. 
Mas, senhores, o caso é este: O art. 90', § ty•, da Constituição Federal, 

diz: (U ) "Nã,.o poderão ser admittido.s ·como objecto de deliberação no 
Congresso, proj ectos pendentes a abolir a fórma r epublicana foder·ati va, 
ou a igualdade da representação dos Estados no Senado. 

De sorte que .a nossa Constituição estabeleceu que ba .dous pontos 
no seu regímen, dous pontos no seu conteste, dous pontos no seu systema 
em que o pode·r constituinte não póde tocar. Logo, a nossa 'Constituição 
obrou no pres upposto de que -0 poder constituinte podia ser limitado em 
certas condições (Apoiados), que o proprio poder constituinte é o compe-
tente para determina:r. 

o SR. ALPHEDO ELLIS - Isto é irrespondível. 
O Sn. Prn1rnmo iVIACIIADO - 'a appil:rencia. 

· ü SR. Ruy BARBOSA - Esta disposição da Constituição da Republica, 
por mais de uma V·ez tem sido impugnada exactamente com o argumento 
que -0 nobre Presidente do Senado acaba de artic ular contra a Constituic.ão 
do Amazonas . Esta é que é a verdade por que não existem dogmas em 
política e se S. Ex. entende que estes dous principj.os são essendaes no 
regímen r epublicano, ha quem não ·O entenda deste modo. 

{)s homens são falliveis. As maneiras de e.ntender as fórmas republi-
canas são muito variaveis. Em todo caso, opiniões ha muito respeitaveis 
para as qua·es o poder constituinte não póde limitar a sua liberdade futura 
com a disposição que a nossa Constituição estabeleceu. Isso seria logico, 
estabe}ece. E ses seriam logicos, criticando igualmente a Constituição do 
Ama7ionas quando ella declara que não póde ser reformada ·dentro de 
20 annos, mas achar que a Constituição do Amazonas não podia estabelecer 
ao Poder ConstHuinte esta limitação, porque o Poder Constituinte não 
póde ser limitado, e ao me mo tempo entender que o Poder Constituinte 
póde limitar-se para se procede<r como lHOced-eu a Constituição da Repu-
blica, é a extrema da contradicção. 'º SR. ·AWREDO ELLIS - Muito bem. E' empregar du as medidas e a 
logica não o permitte. 

O SR. Srn1sMuNno GoN'ÇALVES - O principio da limitaçã:o dos pode·res 
constituintes é absurdo. 

O SR. Ruy BARROSA - Senhores, o Smiado me permittirá continuar. Esse 
incidente não podia ser ·deixado em silencio. Eu persisto em consi:derar 
que o acto da situação actual no Amazonas, reformando a C9nstituição 
que declarnva não poder ser reformada em 20 annos, é. um •attentado 
a esta ConstitÍ.1ição. 

· Eu ·nego ao nosso arbítrio, a nossa autorj.dade, a compet·encia para 
decifürmos neste assumpto o pleito e ·para sagrarmos como legitima esta 
reforma ·que clara, litteral e dinctamcnte se rebella contra as ·disposições 
da Constitúição de um Estado, Únicamente porque nós, um certo numero 
e nós, alguns elos que compõem ·esta Assembléa entendem que o p•rinc1p10 
de que o Poder Constituinte póde ser limitad-0 é um principio absurdo. 
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O certo é que o Brazil, desde o começo desse r egimen, em face do 
exemplo dado pela Constitt:úção Nacional, se entendeu sempre que o Poder 
Gonstitt:ú1üe podia estabelecer certas ga:rantias ao s·eu arbitrio, e não é só 
en tre nós. 

Se tempo me sobrasse e eu aqui dispuzesse de meios e documentos, 
poderia mostrar cm relação á Constitui ção de Estados noutros paizes que 
se tem usarlo igualmente des ·a cautella para evitar a versatilidade funesta 
ele reformas consfüucionaes. 

Os Sns .. -\LFllEDO ELLJS E RIBEIRO Go~ÇALVES - A poiaclo; mwto bem. 
O Sn. R ·y BABBOSA - 1ão nos queremos ap·roveitar de interesses elo 

momento para desoonhecer a utilidade manifesta de garantias, esta é ten-
dente como tende a moderar os impeto: politicos dos partidos e das 
facções elos Estados, transviados constantemente, obrigad·os incessante-
mente a mu:clar de fórma de Governo. 

O Sn. ALFREDO ELLrs - De accôrdo com os seus interesses. 
O Sn. RuY BARBOSA - ... Segundo •OS jnteresses momenta.neos da sua 

causa. 
Por is ~ o, senhores, ainda admittindo que, metaiphysi·camcnte consi-

derando em ab trato que o principio ·da autoridade do Poder Constituinte 
seja em .aJJsoluto illirnitavel, era admissivel que a polHica, a qual é a arte 
pratica ele conciliar as exigepcias logicas com as necessidades elo Governo 
dos homens, transigi sse em relação a esse principio, pro·curando limital-o, 
)Jara evHar os successivo · in onveni-entes que dessa soberania exercida em 
limites pórfo-se -originar-se o se tem o·riginaclo aqui e cm outros paizes . 

• 1as Hepublicas americanas e nos Bstaidos hrazileiros muda-se .de 
Constituição como se munda ele chinellos. 

ü principio d.o estabelecimento de um prazo ele estabili'Cl·adc para as 
Constituições, ainda quando em theoria abstracta, ain-cla quando na dou-
trina geral do direito não seja rigorosamente sustentavel, é um principio 
honesto. j uclicioso, util . . . 

O SR. ALFREDO Enrs - E acautelador. 
O SR. RuY BARBOSA - ... e acautelaclor principalmente elos bons inte~ 

resses do Governo, porque, senhores, gc·ralmente muito mais s·e lucra 
com uma Constituição que seja obrigado a clurnr algum tempo do que 
com uma Constituição que se póde mudar to·dos os dias . Por isto é que 
as Constituições que não estabelecem limites ás autoridades constituintes, 
quanto ao territorfo cm que r:illc se póde exercer, procura fixar esse limite 
no proce so ela reforma ... 

O SR. SiGTSMUNoo GoN'çApES - O que já é uma garalltia. 
O Sn. RuY BAnn-osA - , .. cujas condições, como bem diz o honrado 

Senador por Pernambuco, já por si constituem uma garantia de modera-
~,ão e estabilidade ... 

O Sn. ALFREDO Erus - _ o sentido ele .difficulta:r a me ma reforma. 
O Sn. Ruy Bli .. RBORA - ... clifficultanclo a reforma e mantendo a tra-

dição. 
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Ora, Sr. Presidente, não é isto o crue se dá nas Gonstituições esta-

dua·es, onde o systema de r eforma absolulamente não cogita dessas ga:ran-
tias . E ' o que se acaba de vêr, senhores, no Amazonas e exactamente onde 
o quadro que acaba de ser cxp.osto aos olhos de todos, é este. 

Trata-se de um congresso nem ao menos seguro da sua propria auto-
ridade. E' um congresso em duplicata; é um congresso de duas vias 
(l~iso. ) E' um congres o d-o qual não se sabe qual é o originar e qual é 
a cópia falsificada. (Riso. ) E' um congre so em r elação ao qual preciza-
mente havia duvidosa duplicata qu·e vem a ser a que exactamente no 
Governo do Amazonas agora não permitte que exerça as fu ncções de 
P.od-er Legislativo. 

Exis-tem alli d-ous con-g·rcsso. : um funcciornwdo sob a autoridade do 
Governador, o outro, a quem o Governador nega -o direito de funccionar, 
cujos membros o Governo irnrsegue, prende e deixa ameaça:r de morte, 
e este é o congress·o ao qual o Supremo Trilrnnal Fedcr'dl reconheceu o 
direito -de funccionar. 

Pois bem : justamente de-ssa duplicata, o que não foi rnconhecido 
pelo upremo Tribunal l< cdcral, o que nada tem em abono da sua legiti-
midade, a não ser -o arbítrio do Governador, é este que se reune para 
reformar a Constituição e, em dous ou tres mezes, nwn passe de tres 
tempos, Jcz voar a Constituição de ·mio. 

O Sn. A1,FnEoo ELLIS - Vontade do Governador. 
O Stt Ruy BAHDOSA - De mod-o que eu sou obrigado a perguntar: 

num regímen como este a fixação de prazo de durabilidade fatal ou 
mínimo para as Constitu-ições não é uma gara:ntia honesta na pra:tica 
das instituições republi-canas li.beraes? 

Evidentemente o é, porque, se acabarmo-s com essa garan tia, que outra 
cousa mais nos resta? 

O Sn. ALFHEoo EÚrs - Apoiado. 
O Sn. RuY BAHBO A - Eu não l)revia, Sr. Presidente, o inc1dente, que 

tanto tempo me acaba de roubar. :\las delle cm parte me congratulo, por-
que erviu para accentuar a má ca·rncterização d-o a~to do Governo actual 
do Amazonas, para deixar cstygmatizado, a leviandade, a irreflexão e a 
audacia com que uma A semhléa, de IJOderes contestados, se julga no 
direito de reJorma·r, no fim ele tr cs annos, uma Constituição, um ele cuj-os 
artigos frisava que só no fim ele vinte annos podia ser reformada. 

Mas, senhores, de onde baixou, deste mocl-o, :-obre os políticos amazo-
nenses es ta pumba do Espírito s·anto, pa·ra cs·clarecel-os agora, ele r epente, 
sob falsos pretextos constitucionaes? 

O SR. SIGISMUKo-o G-ONÇALVES - Peço licença a V. Ex. para dizer qu·o 
tratei do caso cm these e não particularizando-o ao caso do Amazonas. 

O Sn. RUY BARBOSA - :\las eu não estou respondendo a V. Ex. 
O Sn. S101s:.\r -"'ºº Go::-<çALVES - Estou resalvanclo a minha re ponsa-

bilidadc. ''ão quero que se pense que me m etto na vida do Amazo.nas. 



O Sn. RuY BARBOSA :__ Não, senhor. Eu ·tomo sinceramente to·das as 
interrupções com que me homam os meus oollega , oomo o melhor auxilio 
que me podem dar da tribu!fa, porque, ou eu estou em erro, ou estou 
com a verdade e a intei'rupção serve para me esclarecer e avivar as 
idéas. 

Mas eu noto, eu cl!amei depoi de haver perlustrad-0 a qu-estãio juri-
dica, eu quiz com uma consideração politica mostrar a falta de stnceri-
dade a que obedecem as cousas neste mundo em que vivemos e nos deba-
temos. 

Porque até hontem no Amazonas Jlinguem duvidava que o püdeT 
constituido possu·isse o direito de limitar a sua pr-opria a:utorida:de, estabe-
lecendo as bases mínimas dentro das quae·s seus actos não püdiam ser 
alterados. Assim se praticou na Constituição actu-al do Amazonas, i.stü é, 
na promulgada em '1910; assim se p-raticou na Constituição anterior, 
decretada em 1895 e nãó sei se se deu na que precedeu a esta. Mas, nestas 
dU'as Constituições que represe<ntam uma duração de vinte a1111os, ficou 
assentado, como opinião conente no Amazonas, entre O·S politicos de 
todos os partidos, a convicção ele que as Constituições claquelle Estado 
se deviam gamntir com um prazo de duração certa, para evitar a volubili-
dade elo p.oder constituinte na política dos nossos Estados. Mas, de repente, 
muda tÚclo isto, unicamente porque na cabeça do Governador entrou o 
pensamento de reformar ~ Constitlúção do Estado, cujo G.ovemo ia con-
fi.a'l·-lhe, unicamente parn, além ele ter um Congresso seu, dispôr tambem 
de uma Magistratura e Ilocler exercer sobre todos os municípios igual-
mente o ue u arbítrio aclmhn ístralivo. 

O Sn. ALFREDO ELLIS - Era uma perfeita fazenda. 
O Sn. RuY BAHBOSA -· Era uma perfeita fazenda. 
Eis o que me parece tornar mais clara a expressão desse attentado. 

Não .se tratava de e1'evar a Magistratura do Amazonas. Não. Não s·e tratava 
de melhorar a política do Amazonas .. ão. Tratava-se de se substituir na 
Magistratura homens, cuja indeipendencia se julgava pe·rigosa, por outros 
com cuja amizad·e s·e contasse. Tratava-se .ae arranjar uma situação de 
commodidade para o novq Govemo, no presupposto de que o novo Govel'-
nador era um homem incapaz de faltar á Justiça e de interpretar mal, :n-0 
seu Governo, os intcres·se do Amazonas; isto é, que o novo Governador 
fo sse .wn homem infalli,,,el. Mas o despotismo, posto nas mãos, seja de 
quem fôr, se converte na mais terrível das armas e comeca por conom-
per, desnaturar, por levar á loucura aquelles qu-e o manejam, p.or mais 
sãos que oríg}nariamente sejam na sua consciencia, nas suas qualidades 
moraes. O poder, n.as mãos elo homem, eleve ser sempre limitado. Quanto 
mais ga•rantias, melhor. Cada eliminado de uma garantia legal é um 
perigo que se corre, é um passo que se dá para a immoralidade e para 
a servidão. 

Não sou temerario, senhores, quando me pronuncio com alguma seve-
ridade nestes casos. Antes, o que me é necessario sempre é estar me con-



- 8i __.. 

tendo na inclignacão r,onLra o excesso dos abusos que aqui se accumularrt 
por um modo raras vezes observado. 

u SR. PHESIDENTE - Observo ao nobre Senador l[ue está finda a hora 
do expediente. 

o ::;n. HUY BARDOSA - Hequeiro meia hora de p·r.orogacão. 
O SR. PrmsrnEN'rE - Os se·nhores que approvam a prorogacão reque-

rida pelo r. Huy Barbosa, queiram levanta-r-se. (l:'auS'ci.) 
!<oi approvada. Continúa com a palavra o nobre Sena.d.ar. 
O Sn. HuY BAnnosA - Não i.gnoram os nobres Senadores que a inau-

gU'l·ação do Governo actual na l}Qlitica d.o Amazonas precedeu a deposiç:ão 
do Coronel füttencourt. El'a plan.o asse'fltado, esse crime, que se devia levar 
a effeito par.a ser guindado ao Governo que se prestasse a sacramentar, 
com as solemnidades constilucionaes, o falso congresso, agenciado pelo 
Coronel Ferreira Penna. ''Já se encontrava á frente dos negocios militares, 
em Manáos, o Coronel Bello Brandão. ó faltav0a o golpe e esse foi da.do 
no dia 22 de dezembro de '19'12. Está no conhecimento do paiz como isso 
se deu. 

P0edrosa estava em viagem para a Capital amazonense. 
InopinaC1amente, em um domingo, 22 de dezembro, ás 2 horas da 

ta11dc, explodia a sedição p.olicial, que ning.ucm a principio sabia explicar, 
pois faltavam sómente nove dias para o Coronel Bitlencourt en tregar o 
Gove·rno. 

A sedicão foi levada a effeito sob um pretexto clamorosamente men-
tiroso: evitar que Bittencoult, Gueneiro Antony e outros politicos man-
dassem assassinar o Governador Pedrosa, na occasião do se u desembarque. 
Tão grosseira era a patranha. que o proprio Dr. Pedrosa a taxou de inclas-
sificavel, censurando-a com rigor, em documento publico, quando assumiu 
o Governo. 

Deposto o Cor.anel Bittencourt, ficou sitiada a casa d:o Secrntario 
do Estado, por uma forç.a de policia, que o insultava e ameaç,ava. A situa-
ção era melindrosa e só havia esperancas de que, ão menos, fossem pou-
padas as vidas aos que, como Bittencoll'rt, estavam cercados pelas tropas 
de indisciplinados policiaes, nas forças do Exercito, sob o commando do 
Coronel Brandão." 

Era só no que restava ·al~uma esperanca: era no auxilio das forças 
a.o Exercito. 

(Continuando a leitw'a.) "Para elle appellou o Governador sitiado, 
mandand.o-lhe um cmissario, já que o tclcphone do Quartel-General, por 
significativa excepção 'ª todos os outros, não funccionava. 

Após uma tardança de hora e meia, o Coronel Brandão atLendeu á 
solicitaçã:o angusLio a do Gove·rnador, mandando-lhe um dos officiaes do 
seu estado-maior, para delle saJJer -0 que desejava. 

Repetida ao official enviado a solicitação de garantias, esse o.fficial 
retir-ou-se para se entender com o Cor-0nel Bello Brandã<i. esse interim 
iam entender-se com o Sr. Bittencourt dous chefes d•a sedicã<i que lhe exigü-
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ram renunciasse ao cargo. O Coronel Bittencourt, ameaçado de morte, 
renuncj.ou. ma hora depoi·S voltava o officia.l do Exercito e declarava 
ao Governador sitiado que a autoridade militar nfuo podia garantil-o, por 
falta de meios para reprimir a sedição. E retirou-se, quando ao logar 
chegou um .automovcl, conduzindo officiaes da policia rev·oltada, que iam 
prender o Coronel Bittencourt e depor~al-·O. 

Tudo i·sso se consummou s-em que o Coronel Bello Brandão se me-
xesse." 

Esse Coronel é o me mo General bombardeacl.or, que pouco depois 
dispunha elos maiores rncursos para sustentar no Amazonas a autori•dacle 
elo Governador ac~ual. Para evitar a deposição do 1Coroncl Bittencourt lhe 
faJ.tavam de toclo cm todo meio·; esses meios eram os mesmos de hoje, 
senão maiores. Então mão valiam para que elle attendesse ás solicitações 
da autoridade estadual; depoi s valeram para que elle pudesse intervir, 
convertendo um ca&o policial cm clamoroso e sinistr·o bombarclei-0. 

Continúo, Srs. Senadores. (Lê ) : "Achando que a lei elo orçamenbo não 
servia a seus clesej-os, o Governador actual a annullou. ão a .annullou 
por um decreto, por um acto expresso, mas fel-o como se tal lei não 
cxistis·se, convocou seu ' amigos, o Congresso actual, ·o seu congresso e 
mandou votar uma outra lei de _orçamento para o mesmo exercic10, 
porque não lhe convinha essa lei, já estava votada nos fins do anno 
passado. 

Eis como o Governad-0r Pedrosa queria a reforma d.a Constituição 
para restabelecer no Amazonas a lei e a nwralidade. 

ü SR. ALFREDO ELLIS - Fazer o ·orçamento-errata. 
O SR. fü1y BAnnosA - De modo que o .orçamento actual - errata, 

realmente se epigrapha com a declaração: - Lei que orça novamente a 
receita e a dcspeza elo Estado. Tomem nota os honrados enacl-0res, mem-
bros da Commissão cle Finanças, pa.ra alguma eventualidade que de futuro 
possa advir. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Sim, p-Or(}ue é um processo a ser ad.optaclo 
aqui entre nós. 

O SH. Ruy BARBOSA - No 1Amazona.s ha d:uas leis que orçam o cxer-
cicio actual: uma votada nos ultimas dias do anno passa.do por um Con-
gresso que o Governador do Amazonas reconhecia, outra votada neste anno 
pelo ·Congresso a que .o Governador actual do Amazonas dá a sua bençam. 

Bem: essa lei , a l ei d-o orç-amento, dizem as minhas notas, .foi decre-
tada pelo Legislativo que findou o mandato cm 31, e cxtiinguiu o Exe-
cutivo cru.e find-0u tambem no mesmo ilia com rigorosa observancia d·e 
to dos os preceitos constitµci onaes. 

"Para vota•r nova lei do orçamento e reformar a Gonstituição, dous 
graves crimes .de l'CSpon abilida.cle, convocou o -congresso illegal." 

Imaginemos, é uma fantasia temeraria, mas imaginemos cru.e o Pre-
sidente d·a Republica se lembra d-e achar ruim o o·rçamcnto que vamos 
votar nos ultimos dias çlcstc anno, ultimas dias de dezembro, ao apa-
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gar-se, ao extinguir-se a vi.da· do anno corrente, e que não toma conheci-
mento do acto legislativo, porque na. sua alta sahedoria, na sua. infinita 
moralidade, na. sua diseripção incompar avel se lhe afigura que. o Poder 
Legislativo exorbitou, nã.o attendeu convenienteme.nte aos interesses pu-
blicas e que: a ua consGienci-a não lhe permi1te executar os despropo.sitos 
elo Congresso. 

Imaginemos, imaginemos, não esta.mos senão supponclo aquillo que 
se cl eu . no Amazonas, e que no anno vindouro temos ele ser convidados 
outra vez para orça·r novamente a receita e a clespeza do Estado. Seria 
para o Brazil a mesma situação em que se a:cha actualmente o Estado 
elo Amazo.nas. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Situac,:ão creada por um membro que s·ahiu 
desta ·Casa.. . 

O Sn. H.uY BARBOSA - São esses, senhores, os auspícios sob os quaes 
se eff ectuo 11 c se inaugurou a reforma constitLrniona.l elo Ama.zonas. 

De todas, sabem os nobres e-na.dores, melhor elo que eu, de tocla.s 
11.s preroga.tivas reservadas no regimen constitucional, aquella.s que repre-
sentam mais clirect.amente a acc,:ão popular, a mais importante sempre 
se consin erou a rlaqnelles que leem nas mãos os cordões rl a. bo1sa, e 
daquelles que fi xam o impost.o e 'iaxam clc.speza.8, de moela que o exer-
cício elo podar orçame11I ari·o tão re. -peirtavel é que ainda mesmo :nos 
Estados onde se quiz exfi.nguir qua.si total mente o Poder Legislativo, no 
rudimento desse pod er que ainda ficou, se reconheceu a necessidade 
de manter como reserva fóra da a.cc,:ão elo Executivo, o direito de crear 
um imposto, de taxar uma cl espeza., isto é, o d·ireito rlc votar um orça-
mento no Amazonas, o pocler que faz ou de faz os orc,: amentos, é o Gover-
nador actual ... 

O Sn. ALFREno EJ.LTS - E' a. pomha ela 'J)az. 
O Sn. Ruy BAnnosA - . . . recorrendo para isso, para che-ga.r a es te 

resultado, o Governador do Amazonas a convocar a sua duplicata de 
Congresso, deixando á margem o outro, isto é, enhorcs, deixando á mar-
~em , exactamentc aquellc Congres.so que já se achava reconhecido pelo 
Governo elo Amazonas. 

Notai bem. 'css·a questão relativa ás duplicatas elo Congresso, r eco-
nhecendo~0 e a esse as. umpto o seu caracter es. encialmente político, sem-
pre se estabelece u que o arhitrio na escolha elo Congresso legitimo tocava 
OLl ao poclrr político elo Estado, ou ao poder po-litico ela. Uniã:o . Quando 
no Estado onde surgem as du1Jlicatas ele •Congresso, ambos contendendo 
entre si pelo clominio do P.oder Legislativo, o poder político desse Esfaclo 
rewnhecc um dos clous, mantém oom elle r elações e clelle emanam 
actos irretrataveis, como é o Ol'çamerrto, evi dentemente a auitorida!de 
politica desse •Con°Tesso es·tá fi rmada em bases que não se püelem mais 
abalar. 

Ninguem cornprchende que depois ele reconhecido ou pelo poder 
politi co da Un ião, on elo Estado nm elos Congressos, depois ele entrar 
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elle no excrei cio do Püder Legislativo, d.epoi·s ·de votar actos de impQor-
tancia como são os orçamentos, pude:se .duvidar da sua legiWmidade, 
para aceitar como legilimo o outr-o, o seu oí:mtendor. 

O SR. AJ,FREDO ELLIS - Isso só no Amazonas. 
O SR. RuY BA LIR DSA - E' ·o que precizamente se deu no AmaZO'nas . 

O ;Cong;res~o qu e votou o orçamento recebeu d.o Governo do E•stado a 
sancção ·das suas relações em actos ele maior S'olemnidade, como aquelle 
do ·Governador do Estado que, nos ultimas dias do .am10 transacto, sanc-
úonou o orçamento <por es•te Congrosso v·otado. A sit11ação politica desse 
Congresso, portanto, é inab aiavel, irretratavel. 

O Supl'(imo Tribunal concedendo-lhe habeas-coi·pus para funcciorrnr, 
não interveiu na questão politica. O Supremo TribLmal Foéleral reconhe-
ceu o fa.c!o consurnmado, auto•ridade já veri1'i:cada e sanccionada pelo 
poder polHlco do Estado e disse: "Este 1Congresso que estava em relai;ões 
normaes com o Governo do Estado, este · Congresso que praticou no 
Estado actos, que votou o orçamento em vigor, é evide·ntemente, pcJa 
san~ção dos prnp1·ios poderes do Estado, o Congresso legitimo do Ama-
zonas. 

E', entretanto, prccizarne.nte a esse Congresso que o Governador elo 
\mazona.s nega o direito de funccionar, encomm enclanclo uma seguncta 
via ele orca.manto, uma en~ta d,e orça.menbo, como ·diz o nobre Sena:dor, o 
outro Congresso, desconheqicl·o 1rnlo irnder politico do Amaz·onas no anno 
passado. 

(Lê.) "Hecorrendo os congressistas iwe'juclicaclos para o Sup1"emo 
Tribunal, estr clen-lhes habeas-co1·13us. Pedrosa desrespeitou o accórdam. 

O 1Congre.sso .legal voLou novo orçamento em '19 13 para 'i 913, e Pedrosa 
ganccionou es. a lei em ã de maio do mesmo a.nno, tendo govemado até 
esse dia sem leis ele meio." 

Eis, Srs. Smrnd·orcs, a si•tuaçã.o no meio ela qual sur.giu o caso ela 
''.i\Ia:náos Jmprovements ", qrigem turva e i mmoraHssima do motim ipoli-
.:ilal q·u·e den ensejo ao bombardeio. 

'"Essa ·Companhia mantinha um contrato oom o Esta.do para o a.b&ste-
cimen~o de agua clarif'i.cadlJ. e filt r.ada á popul.ac/ãio de Ma.náos, garantindo-
lhe o Estado o ju ro ele 8 % sobre o seu capital. Ora, o capifal da Com-
panhia e·ra representado pela cifra de 8 mil contos mais ou menos, em-
Jll'egaclos em material, conforme os termos do seu -contrato. 

Quando, ·em 14 de setembro de HlO'i, a lei 3f~7 mandou que se arren-
,lasse os servicos ·de agua e esgotos, tionha o Estado emprega.do em ma.rte-
riaes mais rle doze mil contos. -

"Esses materiaes foritm entregues a.os ·Concessioanrios Lavandeil'a, 
quando arrendou aquelle servii;,o; e esse a.1"l"endatario, quando o transferiu 
á !Manáos 1mprovements, clella. recebeu, ·corno preca ela trnnsferencia ele 
arrendamento, a somma qe "'50.0üü libras. ·Pois bem. Com o concurs·o 
da acl vaca.eia a.rlmi nistrn.tiva, sempre em vão a Compa11hia tr.aba.lhou por 
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obter que essas '150. 000 libras se englobassem ao capital na conta dos juros 
~ar.anlii dos. 

o Governo füttencourt inauditos foram os e forços da Companhia 
par·a receber os juros accumulados, que montavam já a novecentos e 
tant<Js contos de réis. E se Governador, porém, sem~re se recusou termi-
nantemente a pagal-os. 

Veiu a administração actual e a Companhia voltou a insistir na sua 
exigencj.a, chegando a ameaçar o Estado com a suspensão d·os serviços 
que wntratara e que impmtaria na rescisão do seu contrato em bem do 
Estado, se o Sr. J anatha.s Pedrosa não se a1pressasse a satisfaze.i-a, pa-
gando a divida illegal de juros que deviam ser contad-os sobre oito mil 
contos e não sobre essa importancia e mais a de HiO·. 000 libras, obtendo 
para essa delapidação mil co'ntos emprestados pela U.nião e entregues 
pela Agencia do Banco do Brazil em Manáos. 

Pagos os juros indevidos, ti·atou-se de u.ma renovação d·o contrato, 
.i p-retexto de reduzir para 6 % a garantia de juros e com assombro de 
todo mundo sahiu dessa renovaçã:o o mO'nstruoso contrato que dtrruinue 
os juros garantidos, mas angmenta clamorosamente as taxas ele ·agua, 
sem a exigencia de ser clarificada e filtrada, exonera os proprietarios •cl·e 
seu pag.amento, que pa. sa a ser feito pelos inquilinos, e crêa um deposit·o 
para a garantia dü pagamento do consumo ele agua. 

A taxa anterior va:riava entre 51$, 7$, 12$, etc., mensalmenle. Com a 
renovação que pagava 5$, passou a pagar 6ü$, quem pa.gava 7$ passou 
a pagar 80$, quem pagava 12$ passou a •pagar 'LOCL'j;, com a obrigação de 
deposito ele 30$ para os pequenos consumidores e de 5ü~ para ·os maiores. 

O Sn. ALFREDO ELLIS - E' uma mO'Ilstruosidacle. 
O Sn. RuY BAilltOSA - De modo que, reparem bem os .nobres Sena-

dores, no contrato anterifrr a Companhia era olnigada ·a fornecer agua 
clarificada e filtrada. Esse c.ncargo ela clarificação e da. filtração desappa-
receu no contrato actual. 

O Sn. ALFREDO ELLIS - ·Attentado contra a saude publica.. 
Ü Sn. RUY BARBOSA - ... fornecendo -a CompanMa á v·opulação ·agua 

turva e insalubre ... 
O Sn. ALFREDO ELLJS - Contaminada. 
ü Sn. 'Ruy BARBOSA - E. . . tal qual ella sahe da corrente do Rio 

Negro. 
No wntrato anterior não se conhecia esse encargo crearlo para todos 

os consumid·ores de d:eposito; mas esse encargo se creou no novo con-
trato, ass·egurando assim á 1Companhia a posse gratuita e renclosissima 
de um grand·e caipH;ail reunid.o á custa das bolsas dos consumidores para 
clcsl'ructar os juros. 

Se clisto ha .exemplos na a:dministração ·do Brazil não é ·razão para 
não considerarmos um escandalo o substituir-se um contrato o.nde tal 
onus não existia para a população, por um outi10 contra.to onde se impõe 
esse onus. 
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Em quarto logar as taxas subiram verliginosamcnte: os que pagavam 
:í$ mensaes pa . aram a pagar 601$, os que pagavam 7 pas aram ·a pagar 
/ 1$000, os que pagavam 12$ passaram a pagar 102$ e assim successi -
vamente . 

.No tem, porém, os honrado Senadores que a carnel rad a brazileira 
éle vez em quando erica a lã contra os despropositos dos qne a tosquia.m, 
e o caso do Amazona é um desses. 

Contra essa cxpJ>oração innominavel agitou-se a opinião publica, nor-
teada pela imprensa, e o resultado foi recusarem os consumirlores o paga-
mento dos depositos. 

Vencido o prazo para o~ pagamentos, a Companhia ameai;:ou a !)Opu-
lacão de cortar os encanameutoti. A população oppôz-se com firmeza . 
Dentro dos . eus lare os cidadãos não consenliam que penetrassem as 
tm'mas de trnbalhadores para eHectuarem a ameaça. No intuito de evitar 
conrJiclos, a Companhia ordenou o córte das derivações do encanamentos 
nas ruas. A isso o povo não se oppôz e muitas derivações foram cortadati. 

O trabalho, porém, era penoso; os trabalhadores tinham de abrir 
fundas excavai;:ões para descobrir Oti encanamentos e nestas condic;õc~ 

rc ·ol vcu a Companhi'a pedir força ao Governo para co11.ar o· ~anos 

dúntro das casas . 
. \ imprensa, notadamcnt l o Jornal do Amazonas e a Gazela da Tarde, 

adve1,lira.m o Governo da gravidade do caso, concitando-o a não altc1n-
der á Companhia, porque de outra Jórma provocaria uma revolução. 

O Governo, porém, foi urdo ás adverlencias da imprensa, como hoje 
se costuma, attendendo á- ~olicitações da Companhia, co11cedcndo a forca 
para auxiliar as turmas ele trabalhadores a penetrarem no jnlerior das 
casas com o fim de realizarem o córle dos cncananwnl.os . 

. ELs a tempestade que se a:ppro:xima, cmcacla por aqucl les que clella 
b.oje se queixam: 

"No dia 15 de junho, pbeclccendo a urdens do Governo, o ,capitão 
Severino Corrêa da Silva cspalou 50 pracas imra ficarem á elispotiiCão da 
Companhia i\Ianáos Improvemcnls. 

Os animos estavam ex~lt'ad-o:; nas ruas quando o 1Capitã.o everino 
fui ao quartel e começou ·(). cBcalar as praça·. Estas, que estavam com 
Oti seus vencimentos atrazadps, cm quasi trcs mezcs e que eram tambem, 
como consumidoras ·de agua, visa:das na orderr iniqua do córte dos enca-
uamenLos, deram mostra· ele indisciplina, o que motivou um gesto vio-
lento elo Capitão Severino, que atirou contra um soldado, provocando 
tumulto, que acabou pela sublevação de toda a força. 

Este movimento, imprevisto, inesperado, veiu ao encontro da incli-
nacão cm que se achava o povo l)ara repellir a audacia ela lmprovernents, 
e, por isso, quando circulou a noticia da suJ)levação e o Güvcrnador 
Pedrosa fug'iu para o Quartel-General, a massa popular agitou-se nas 
ruas e, dirigindo-se aos cspriptorios da Tmprovements, os damnificou, e 
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depois, dil,igincl o-sc aos jornacs O Tempo e o Jomal de \iancíos, que de-
fendiam ·o contrato da agu:a, os empa1 tellou. 

•Nessa occa ião o Coronel Brnndão, que depois do caso da deposição 
d.o rCoronel Antonio Bittcncourt, toi promovido a General ... " 

Estes serviços são semprn bem e promptamente recompensados. 
" . . . dispondo elos mesmos soldados, isbo é, ·O.o ·J 9° grupo de arlilhari a 
e do 46º batalhão de caçadores, de que ·dispunha no clia c.m que o Coronel 
Bi ~tenco ur t foi deposto, cm vez de fi car i·ndifforcnte, como .ficou em 22 
ele dezembro. dcsenvol veu uma actividade espantosa, mandando avançar 
sentinellas, e conduzir ca:nhões. para a rua, pondo dentro de uma hot'a 
as ·uas unidades de guerra de absolLJ ta prompticlão paTa marchar contra 
os amo tinacl 'Os. 

·Assim, no momen to cm que o povo cm pastellava a gazeta governista 
Jornal âe Manáas. foi sorprebencljclo por uma descarga ·de fuzilaria que 
mato u clous populares e feriu gavemente dous outros. O outro jomal 
Q;ovcrnista. O Tenvpo. ao apparece r, emmud eceu caul elosamen;tc ~obre 

r::sas elnas mortes, elizenclo apenas que "felizmente o Exerci.to elebanelara 
o povo ''. 

Outros oonflictos e deram a inda nas ruas . . 'enhum delles foi até 
hoje apurado. 

Tendo clistribll·ido por toda a cidade os seus soldado. , o General 
Brandão mandou que os canhões fossem collocaclo a J . 500 metros ele 
cl islancia do quartel de pulicia. 

O povo, qLrn fugia ante a in opin a:da carga elo contingente do Exercil·o 
e crue sahi ra de emboscada da rua Jo é Clemente. transversal á .\ venicla 
Eduardo flil> r iro, a algun: melr·o. el e clistancin do local anele stá o predio 
rlo Jornal de Mandas. começou a debandar logo que viu sercn~ collooa rlos 
em posição ele fl.taque os canhões do Exerci Lo . .-\ sim, ás 7 hora · ela noile. 
era mn.i rtclnziclo o numero dos que se maotinb arn cm al'lituclc r c•s i ·-
trnte. Drssc,. á proporção crue os 'oldados caçado1·cs elo ExercHo iam 
ceroanclo o quartel. avancanclo pouco a pouco. ~0nm fuginc1o clivenos. 
rlc sorte que á: 9 horas ela noite, quérnrlo os reshwtcs resolveram officiar 
ao G•ovemador. dizendo que se entregavam, mas que lhes poupas" elll a 
viela, o numero elos que ficaram era j á insignificante quando muito ses-
senta homen s, porque os qnc cli scord ara rn da r endição, propond o que 
fugissem todo~ e abanc1onanclo o quartel, retiraram-se para a" mata~. 

Fechou-se então o cerco ao quar tel. 
A pretexto ele que o officio enviado ao Governador era assignaclo 

por um sargento, Brandão e Peclro:;a se recusaram a reccbel-o. E ·Lava 
daclo ·o co me1;.o ao J:romharrlcio do qu artel, cheio ou vnsio . .. " 

Eslava claclo comci;:o deci·dido ao bombardeio elo quartel. De outro 
modo não se cornprehencl e a resposta elo Governador e do Gen eral, por-
r1ue se o com mandante era um sar.gcnto, esse off'icio uão podia er assi-
g11ado senão por esse sargento. 
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R'ecusanc1'o-se a mandar tomar conta do quartel, 'º ,General começou 
a dar IJ'I'OVidencias para o bombardeio, encontrando oprp·osição entre a 
generalidade dos offfoi.aes, entre oo quaes se nomeiam o Coronel Ivo do 
Prad·o, o Capitão erpa, os Tenentes Pinto ·Monteiro, Candido Sobrinho, 
Aguiar, Ildefonso Celestino :wontei'l'o e outros. 

Ficaria o G~neraJ para •commwclar a ~trocida:de, e não fôm o 
CapHão Octaviano Gomes, unico, a-0 que consta, que a tal empreiitada 
se prestou. 

O SH. · ALFRE!}O ELLIS - Este, ·com certeza, Vfle ser promovido . 
O SR. 'RUY BARBOSA - J.á teve a recompens'a.. Ao menos a primeira. 

E' o incwnbi•do, segund·o o contrato do Governo do Amazo,nas, de reedi-
ficar o quartel, ·destruido por elle. 

A indignação contra o procedimento do Gener-al foi tanta, 110 seio 
da officia.lidade, que não enoontrou com quem se aconselhasse. Diri-
gindo-se então ao Capitão de Engenheiros, Dr. Sampaio, chefe do serviço 
•radio-telegraphiico da Amawnia;, ·e consultando-o obre o bombardeio 
projectado, este se mostrou francamente em desaccô rdo. E, como veri-
ficasse que 'º General queria effectuar a monstruos-rdade, a despeito de 
tudo, ooonse1hou-1he manda·sse 1tran:sporta1r os canhões para. junto do 
q'l!artel, pois que, um bombardeio, á distancia de '1.IJD(} meh'Os, áquella 
hora avançad.i da noite, e oom os artilheiros que havi a, não ficaria casa 
de pé nas proximidades do 1 quartel. Foi então que, de accôrdo com esta 
ob.servação judiciosa, o General mandou tra:nsportar as peças e collocal-as 
á pequena 'distancia do quartel. Pouco depois, isto é, entre meia-noit 11 
e uma hora, era distTibuido um boletim, em que se aconselhava á popu-
lação, nacional e estrangeira, a retirar-se das proximidades do quartel, 
no prazo de duas horas, porque o mesmo ia ser bomJlardea:clo . 

ü povo não se póde queixar de que não fôra avisado. (füsos. ) .-\' 
1 hora da noite, o povo, nas suas camas, recebia o boletim d'istribuido 
pelo General Inspector ela Regiião i\IilitaT, avisando que as forças feclerae;. 
iam metralhar o ediifici•o do qua1i;el de poUcia. No prazo de dua;s hora.s, 
velhos, mulheres e cria·nças, na;cionaes e estrangeiros, tinham de se levain-
ta'l' da cama, mudar de r oupas, enfiar as suas far1lellas e pôr-se ao 
fresco, cada um com sua trouxa, porque o bombard'!lio ia começar. 
(Risos. ) 

O SR. ALFREDO ELLIS - Havia pressa em se fazer a chacina. 
O SR. RuY BARBOSA - Isso não se passou 110 Brazil, passou-se na 

Hottentotia. 
O SR. ALRRE!)O ELLJS - Par ece que estamos na terra dos boxeres. 
O SR. RuY BARBOSA - Lá, ao menos, estas cousas se fazem mais 

francaménte, sem e·sta homenagem á civulização. 
O Sn. ALFREDO ELLJS - E clcntro d-o I'egirnen democratico, que nos 

felicita. 
·O Sn. PRESIDENTE - A viso ao nobre Senador que está esgotada a 

ho~ ela proroga.cão. 
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O SR. RcY BA1mosA - Sentar-me-hei. Que remedio. 
A viso, ·entretanto, a v, ·Ex., que, uma vez declarada a ordem elo dia, 

desejava fazer um requerimento ao enado. Não sei se o deva fazer já. 
O re·querimento versa sobre a alteração da ordem do dia. 

O •SR. PRESIDE:NTE - Uma ' r.ez 1uue o re>uu e 1~irnento •ele V. 1Ex. é para al-
terar a ordem ·do dia, V. Ex. póde fazel-o na ordem elo ,füa. 

O Sr. Ruy Barbosa - Sr. Presidente, desejava s.olicitar ao Senado 
urg•cncia para a a:prcscntação de um projecto sobre o caso do Amazonas. 

J-Ia tres ·dias que meu pobre discurso se vê sujeito a um supplicio 
de esposti7jação •ou esquartejamento . .. · 

O SR. ALFREDO ELLrs - De amputação. 
O Sn. fü;y BAHBOSA - ... anbc as aras da legalidade tão sevr.ras desta 

Ca.sa. 1Eu já mo sinto c·onstrang'ido em continuar nesta situação em que 
me vejo, de uma ospc·cie de oxhibielor ele cnriosidacles á distracção dos 
meus honra.elos colleg&s, como se se tratass·e ele interesso pessoal, de uma 
causa cm que tivesse 011tro empe·nho, qual não fo. se o ele }cvar os J:egis-
ladores da nossa terra a estuda:rcm com aHenção um caso gr a.v-e. 

Eu não tenho intc1·es•se meu pessoal, de esp·eci•e rilguma. Considero 
grave o caso porque, a meu vêr, o Estado do Amazonas, se acha :fóra 
da Constituição. J'óra da lei. .. \ n1ateria, portanto. mo parecia digna de 
merecer a urgcncia que cu solicitav·a elos honrado· membros desta Casa, 
ou de V. Ex., para continllar hoj e o meu discurso. 

O meu ·ern1J-enho é que o Senado me concrcla. urgPncia pa;1·a a apre-
·enlação ele um projoclo tiObrc o caso c1o .\mazona.s. 

O SR. PnEs101rnrn - Devo ponderar ao nobre Senarlor pela Bahia que. 
pelo Regimento, a qualquer momento ela hora elos · 11os ·os trabalhos, oil 
~rs. Sen.aclorc~ poderão reqncrrr urg·encia no:- ca-os ~eguintes: 

1 º - O 'rnador que quiz·er JH'Opôr urgcncia usará da fórmula 
Peço a palavr·a para negocio urgente. f.oi o que fez V. Ex. 

2° - Urgenle para intrrromper a ordem elo dia só se eleve entender 
a materia que ficará prnjudicada, se não fôr tratada immedianamente. 

O SR. Rl:Y B.\RBos,1 - Perm.itla-me V. Ex. oh:·crvar que não se trata 
de interromprr a ordem do dia, por is~o que clla está es111o t:1da. 

O SR. P1msmEN'l'E - Não ha du viela. 
O SH. Rt'Y BAHBDSA - Não l.cm as;;im ap·plit;ação a cbispusi~ão nesses 

lcrrn1JS regimP'nla·rs . O que l'ica é a. situação elos mcmlJ ros desta Casa, 
no fim de 1una sessãn, 1·rndo rsgol'a.clo o tmilalhn ck ;:ua ordem do dia 
r. podendo levantar immccliatamc nl·e para volla1•e.rn ás suas casas ou 
tJ,emorar par a. r.sc nta.rem o exame el e um caso gr111vc c1u·c inl.ercssa á Nação 
inteira. 

O Sn. P1rns1 1mNTE - V. Ex. i1<l'cli 11 a palavra para. as·su1Tl.pto urgcn le, 
fln l.es rle c'l.n.r esgota.eh a ordem elo lli::t, e o que eu ponclerni a V. Ex. 
ó qu e a m1tter'ia da orrlcrn d•o cl ia era votações. 



O SR. RuY BARBOSA - Sim, senhor. 
O Sn. P1rnsmENTE - .Os projectos, p'elo Regi:mcnto, só podem ser 

apresentados na hora do expeclientc . . Podem ser apresentados na ordem 
do dia só quando o Senado entenda que o assumpto de que se trata é de 
natureüa fal que deve ser tomado cm consideração immediatamcnte. 

O Sn. RuY BAHBOSA - Eu não insisto . O Senado fará o que enLe.nclct . 
A materfa é importante e relevantíssima e tenho ainda mll'itas considc-
mçocs a fazer ao Senado. 

O Sn. PRESIDENTE - V. Ex . apresentará o seu projecto 110 expediente 
da essão de amanhã. 

O Sn. Ruy BARBOSA - Eu me sento, com o ri sco ele .amauhã offrer 
mais outro ·córte, outra mutilação . . . 

O Sn. PnESIDENTE - Pcrdôe-me o hom,ado Senador. V. Ex. es1Lá fa-
zendo veladamente uma censura descabida á L\Iesa. 

O Sn. Ruy BAHBOSA - Absolutamente não. Ce1:1surn a mim mesmo 
eu me .ter me.ttid.o nessa Iu-ndura. A' ·:.\Iesa ·ou incapaz ele censurar. Servo 
obedi ente e ·respeitador elas autoridades, sel'ia incairnz de censurar a ~ícsa 
rlesta Ca ·a. Suhmetto-me e senlo-me, com receio ele vêr 1Hejudicada a minha 
icléa . . . 

O Sn. PRESIDENTE - Creio que llão será. 
O n. R Y BAHBOSA - . . . que não é ue meu interesse, mas de interesse 

commum cl'Ü JJaiz. A ahuncl1mci'a ele material que te.nho, obriga-me a es-
tender, além elos meus desejos, o meu cl•iscurso. Eu 1. •11!10 1novas, do-
cumento~, cuj a leitura interessam ao Senado. So ll obrigado a lêr, para 
seu conhecimento, tod•o · e ses elementos, de modo que ten ho falla·do 
durante Lres sessões successi\'as e ·orei obrigado a fallar mais uma ou 
c1uas. A minha .saude não é olastica, já não é Lão bôa como !" oi. Tenho 
vindo com sacrificio ao Senado, ameaçado, e estou em 1·isco de I·icar 
cngaisgado com este discurso e esta idéa . 

O Sr.. PnESllJEN'l'E - !'l[w sendo, eu lretaulo, o caso lle urgcncia, vo u 
levanlar a ses ·ão, esperando que V. Ex. apreseuLe o seu projecto uo cxpc-
diemte el a sessão ·de .amanhã. 

O Sn. RuY BAHBOSA - Se eu tiver tempo, porque o meu proj ecLo ha 
de vir no fim elo meu discurso. Elle é o resultado elo Ui scurno e a co 11-
clusão elas minhas JHemis ·as. 

O Sn. PRESlUENTE - Se V. Ex. não puder apresonLal-o amanhã, aprc-
senLal-b-ha na sessão ele seguuda-fe;ira ou (Jfüln clo tiver opportunicladc. 

Devo prevenir a V. Ex. que, para a sessãio ele amanhã, a ordem do 
dia é constante ele trabalhos ele Gommissõe . Y. Ex. Ler·á nesle caso maior 
largueza. 

O Sr.. RuY BAHB OSA - Ne,ste caso poderei tornar a sessão toda. 
O Sr. . PnESIDEN'fE - NaLuralmente; é do Regimento. 
O Sn. RuY BAnnosA - O Senado entfuo .Ji cará sabeudo qu e amanhã 

·e Dous quizer, concluirei o meu cli scm so. 
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'ESSÃO DE '13 DfE SETK\IBHO 

O Sr. Ruy Barbosa (* ) - Sr. Presidente, começarei ltoj (} por uma 
pequena recLil'icação. Não que o c'aso tivesse alcance quant.o ao meu 
raciocnio, ·ou quanto ás considerações qnc a respeito do assumpto aqui 
hoJJLem produzi; mas, co1110 se trata de narrar a verdade correctamentc, 
c1 uero que clla correctamente fique narrada até onde es tiver ao meu 
alcance. 

Enganei-me hontein cu aqui, Sr. Presidente, ao di zer que a·o Co n-
gros-o aio qual se devia o orçamento des)H'ezado pelo Governador aclu al 
do Amazo·nas, 6 o mesmo a quem o Supre.mo 'I'l.'ibu1rnl Federal concedeu 
habeas-c01·pus. Não 6 assim; mas as minl1as conclLtsões subsistem em 
l.odos •os seus termos, como os nobres Senadores vrw ter occasião a.gora 
de vêr. 

O -Congresso, d.o : dous ela ·duplica.ta. amazonense, que vo ho u a lei do 
orçamento mandada bugiar pelo Governador actual, f.oi o qu e expi1·ou 
cm 31 ele cl rzembro cl o am10 pas-sado, juntamente co m o quacll,iernüo uu 
Govcmador Billcncourt, que a sancci.onou , 1rnblicou e fez in ~crevcr , 11ume-
racla, na colleccrw geral das leis do Estado . 

Entretanto, digno de nota, para que as cil'cumstancias fiqu em rigoru-
samentc conforme a verdade na minha narrativa. 

O acto, poi. , desse .orça.mc.nto c1uc o G o vemo actual elo Amazouas 
mandou plantai' alJOlJoras, não é, comQ eu aqui , lwntem, ec1uivoca.rnentu, 
di sse, do Congresso, a quem o Supremo TtiJJnnal Federal rlen habeas -
co1•p'its, para Juncci.onar, e que não funcci-onoLL uté hoje,- por 111 ter lJ aticl o 
com a porta 11 a cara a tropa elo :\mazona,;, ame açando-lhe, prendendo-lhe 
e tangcnclo-Jl1c os mcmlJros para l.'ót•a. el a Ca,pilctl •ou do Estado. 

:'li as csla cmenclci ú milll ta ex posiçiio, no ponto cm rulaçtw ao qual 
acabo ele restabelecer a verdade, não invaliua uem 'eq ut'I' eJJl'raquecc :is 
minhas co uclusõl's, quer qu'all lo ao crime llo Govl'1'11aclor, ass umindo a 
dicLaclurn l'i11auccüa, a cl es'l) eito elo or({a.menlo v·olado, e mallllanclo volar 
outro para o mc·smo exercício financeiro, quer quanto á co1'.1sidcrnçfuo, 11a 

quul fiz l'unclam cHl.o dr que o Oo ngrcsso, a quem li ojc uoga o cliroil.o cle 
legi slar o Governo elo .'\ma.zona-:;, 6 j uslarnoutc o qu e o Governador clciqucllc 
Estado jú i·econhcccrn como sc 11 Jog·ittmo OongrP:;so. 

No tocanLo ao vrimeiro po11!0, islo 6. ao valor elo orça rn eut·o rnc~nclallu 
á fava pelo Govcr1mtlor ac tu al, o meu rnciocinio e a nünha censura, longe 
do se alrnlarcm, lu craram, e não pouco, com a rc·cliricaçào. 

u\ ntes deUa, ainda se poderia advogar, aliás mal, ·a causa elo Govrr-
nador, allcgallclo qu e clle nã·o executara o orça mento vol:aclo no outro exer-
cicio para c,1·1\ IJOT não ter como legal o Congresso que o fizera. 

(* ) o;scu r,, o ·proferido na hora do Pxpedicntc e não r~v isto pelo orador. 
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:\Ias agora se está sabendo que o Congresso de cujas del<iberac;ões 
emanou o areamento refugado pelo Governador, era um 1Congresso cantra 
cuja legitimidade não eX'istia duvid•a, e que exercia o seu mandato Teconhe-
cido, no Amazonas, como legitimo por gregos e troyanos. De sorte que o 
acto cfo caudilho de ·:\'Ia11.áos, recusando execuc;ão a este orc;a:mento, · con-
stitua uma rebe1dia voluntaria, consciente e desabus·acra nas l eti·s cardeaes 
do regimen. E' um ponta--pé de mandão africa:no nas instituic;ões do paiz. 

Resta o outro aspecto, senho1'es, ela minha critica, onde, pa1•a acabar 
ele qualificar a su•1:uac;ão presente do Amazonas, adverti que o Congresso 
all1 disperso e acossado pelo -Governador é -o mesmo que o proprio Governo 
do ·Estado reconhecera e, assim uma vez reconhcclclo, não J)Oclia maiô 
soffrer, desse Governo ,o repudio que soHreu. 

Ora bem. Teri:a r ealmente, como eu -disse, o Governo do Amazona~ 

praticado para com ·o ·Congresso que hoj e desconheC'e, actos que impol'-
tassern havel-o reconhecido? lnclubtitavelmente. De que modo? Vão vêl-o 
os nobres Senadores. · 

O ·Congresso. cujos p·oderes se extinguiam e extü1gu·iram, no ultimo 
dia do anno h•a-nsacto, encerrara, com seus traballlos, a setima Legislatura 
do Estado aos W de outubro, em .coni'ormidade com o art. 9° ela Consti-
tuic;ão de J9 I O, que lhe taxa tres mezes d e sessão ordinaria, -aberta ca.da 
anno, em 10 de julho. 

O Congresso actual, cot~posto de Sel1'ad:o e Camara, teve a sua eleic;ão 
a 30 de outubro do auno pa ·sado, sob a adrnü1istração, ]JOJ'tanto, do Coronel 
Bittenoourt. :Dos seus podere: se procedeu á verificacão, quanto ·á Camara 
em 25 ele novembro, e aos ·W de dezembro quanto ao Serrado. 

Ora, a Com;tituic;ão do '~~stado, nas ma~ disposições tr&nsitori as, art. 1º, 
paragrapho 2º, ordenava qu,e aos 20 de dezembro •o Senado mandasse dar 
a puhHc.o no Dial'io 0/'(icial do fEstaclo do Amazonas a lista dos Senadores 
el~itos por Lres, seis e 11ovc annos. Mas esfa ·publicaÇã:o para se levar a 
efl'eito dependia necessariarµente do Governo do Esta·do, ilnportando espe-
cialmente, no caso d:e uma iluplicata, .no re.conhecimento, por esse Governo, 
rla Assembléa que lhe recjlüsitasse essa medida e que elle a consentiss·e. 

Ora, foi do Congresso a cujos m:embros o .Supremo Tribunal Federa.l 
concedeu habeas-coi·piis e cuja reunião ·o Governo aciual obsta manu mifJi-
tari, foi desse Congresso q4e o Govemo do Estado mandou estampar, em 
dezembro, no Diario Of fiól~l, as llstas pam se'lccção, entre os Senadores, 
a qul)m tJocav.a o mandato po-r uma, duas ou tres leg:islaturas. 

Se, portanto, o Governo do Amaw111as não manteve relações of1'iciaes 
com o Congresso, que o Sufremo Tl'ibLU1al ·Federal garantin no dirc<ito de 
funccionar, até se dirimir a questão suscitada pela duplicata, se c·om esse 
Congresso nãio entl'eteve relac;ões oJ'ifciaes ·o Gover.no elo Amazm~as, por 
haver sanccionado o orçainento r-oto pelo feitor actual do Esta do, como 
eu me enganei em dizer, V•isto como esse orçame•nto é obra do Congresso 
anterior, sobre cuja autoridade nãio existia controver·si'a, com elle . de outro 
modo, sem duvida nenhurµa, teve relac;ões o!'J'iciacs, correspondendo-se 
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com essa ,-\ssembléa duranLe as sessões consagrafas á verifica\ão de .seus 
poderes e ·autorizando a publ::cação no Dia1'io O{ficial, orgão seu, d:i 
constituição do Senado, que compõe, como a outra Camara, esse Con-
gresso. 

•D(}st'arte o Governo do .Estado reconheceu, do dous Congressos entre 
si cont8'11dentes, o de que aquelle Senado constitue um dos ramos; _e, 
tendo-o reconhecido uma vez, não e podia desdizer, reconhecendo, maiti 
tarde, o seu competidor. Porque, se adrnittirmos que pudesse vari'ar do 
p1•imeiro para o se.gundo, não haveria motivo lJara não poder mudar, 
ulteriormente, deste para aquelle, leg·islando, ora um, ora outro, á medida 
que se fossem trocando no Governo, os Governadores, ou no Governador 
as vontades. 

O SR. ALFREDO ELL1s - Disto se deprehende que podia governar sem 
Congresso. 

O SR. RuY BARBOSA - •Evidentemente, como governou, até á votação 
do segw1do orçamento. 

Guardem-se, pois, as notas que se tomaram, para me confundir á 
custa do meu insignificanLe equivoco. O meu erro não serviu senão para 
mostrar que, neste negocio, a defesa do crümes do Amazonas, quanto mais 
se mexe.r, peior se achará. E' a mosca a esvoaçar de eucontro a uma vi-
draça fechada. Dá a lembrar o caso ele Antão Veríssimo de Castilho e o 
seu conselho ao insecto prisioneiro : 

"Oh que teimoso e cego de ·animal! 
Embora teimes, teimarás sem fim: 
Por entre ti e -o sol não vês que está 
Um vidro, que passagem te não dá?" 

Isto posto, Sr. Presidente, o que fica, é que essa reforma constitucional, 
uma de cujas novidades o nobre Pi·esidente do Senado honrou com o sru 
apoio, nem sequer pó de allegar em seu abono a legitimidade j uridica do 
orgão, a que ella se deve. IEssa legiitirnidade está em litigio, e em litigio, 
reconhecido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Es ·e Supremo Tribunal Federal lambem é 
uma anomalia. ilfollior é, nesta fórma de Governo, liquiclal-o ele uma vez. 

O SR. RuY BAnnosA - Como é, senhol'es, qne a maior das prerngativas 
da soberania, a acção constituinte, póde ser exer.ciua por uma reunião de 
homens, cuja autoridade ju11idica. o mais alto dos tribu11aes do paiz decla . ..:. 
litigiosa? 

Não acceil.ou o nohJ 'e ·PresidenLe do . enado a defesa, que eu me avPn-
turei .a lhe ·offerncer, dizendo que ·se S. Ex. c-ondesccndcra cem tal artig•) 
daquella reforma é porque não salJi'a que a Constituição do Amazonas, 
pelo mai:; categorico dos seus textos, não se póde reformar . enão daqui 
a dezesete annos. ~ão. Eu sc1ppuzcra mal. O nobre cnador conhec:a essa 
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prohihição constitucional. :\Ias não a julg•a respeitavel pol'quc as Consti-
tuições não podem ligar o faturo. 

Muito hem. Assim é que pensari am os r evisionbtas extremos. Eu SO Ll 
dos moderados ... 

O Sn. ALFnE11 0 E11rs - E cu tarnJ)em. 
O Sn. HuY B11nnosA - . . . para os qLuies as Constituições podem e devem 

ser reformadas, mas respeitados os textos que Hm.itam as · condições á 
reforma. Para o nobre 'Senador, porém, nas Constituições ha partes a 
que não se es l·ende o principio geral ela inviolabiliclacle. Qtrcm o juiz? 
Quem o pontifice. nessa selecção cles~a difficuldadc? Veja hem o nobre 
. enado1·, cuj a doutrina ameaça a Con~lituição da .fü'puhlica jusl·amente nos 
dous principios que ella declara inacccssivcis a toda tentativa ele r eforma: 
a HcpuJJlica Federativa e a ig·ualdade dos Estados nesta ·Casa. O nobre 
Vice-Prcs•idrnte do Senado não adimitte qu·e se toque na Constituição da 
H.cpulJlica. :\Ias aos cruc a quizerem não alterar, mas sub verter, clesignando 
o;; Estados e ex liuguinclo a Republi ca fe derativa, a thcoria elo uobre Sena-
tlor e a sua ·autoriclaclc é que terão ministrado o argucn111tu fatal. A Consti-
luinle ele 1800 nã o linha o diirr ito ele manietar o flll.uro. 

Assim, para cahil' a nossa RcpulJlica Federativ a, votad a pela nossa 
Co nsti1ui cão á elern iclacle, não se l~a vc l'i a misté r ele unrn rcvului;ão : basta-
ria uma r eforma constituyional. 

·Deixando este tl nciclente, senhores, apresso-me cu agora em volver á 
exposição elos factos sobre os quacs eJJtencli, parn clc~cm penho da minha 
cunsciencia, promover e•nlrç as testemunhas, cujo •auxilio estivesse ao meu 
alcaucc, um inquerilo elucidativo. 

Sabido é que apenas r çsolvicla a sua eledçã.o, o Govcniaclor ac tu al, por 
lcl1·gramma c1uc expcclin elo Pahrnio elo Cattcte, com a sua assignaturn e a 
li.o rcprcscn1'anl c el o Amazonas uesta Casa, convi0clava -.us ir1 crnh ros elo Con-
g re:;~o, cujo:; pou·crc:; se extin gu iram cm dezembro do armo passado a se 
ulrnht11ca1·cm a um::t rcfurn1a comtHLtcional. 

Dessa teutaUva o resultado J'oi 1rnllo, iiorquanto a op inião gera l dos 
membro: claquelle Congresso, consultados, fo i contraria aos ·desejos do 
Governador actual, que, baldaudo a~sim o se u ·esfo rço, Ji cou, en trelanlo, 
d1·sclc logo, por esse mo{lo, co nl! cccn cl o quaes aquclks dos membros do 
Congresso de e11tão com cuj o auxilio não podia o seu Govc !'llo contar para 
essa arlJitrariedacle. 

O Sn. ALFHEDO ELL1s - .Para e. sa c mprei~acla. 

O Sn. 'íl.uY BAnnosA - Para essa empreitada ·arbitrari a e crimin osa. 
Dc: t'artc ficaram cl csd·e logo dcfülidos os dous campo. no Anmzonas: 

um, IJCl'a .ad licsão à tcntal;jya ele rdorma canstit11cional concehicla no espi-
rita do futuro Governador ; outra, pela re ·istcnci a aJJ~ ol uta a essa refor.ma. 

O Sn. ALFHEno EJ,u, - E, portanto, conclenmaclos á morte . 
O Sn. RuY BARBOSA - Portanto, com isto fi caram immediatamente ex-

cluido no computo do Governo vindouro como ca ndid atos possivc·is ao 
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uovo Congwsso aquelles cuja inde1rnndencia ou cuja conscienoia não lh es 
1JL'rmittiu cond·esccmderem com esta grosseira tentativa. 

Bem sei, Srs. Senadores, como a fs o e res1rnnderá quan .l 'J, ama11há, 
se tiver de redarguir a es ·as observações minhas sobre a poliitica do _.\ma-
zonas. 1aturalmente e virá dizer que es:a inversão no pro edimento 
daquenes, que, antes, solicitavam o apoio dessrs elemntos polilicos .e, hoje, 
consideram como perig·osos e intoleraveiis se deve não aos senhores ela 
situação actiu'al mas aos outros, a quem f'al lon a ficlcliclaclc para corres-
poncler aos co mpromissos contrahidos. 

i.\ias, Sr. Presidente, quero deixar e. se ponto rosal vaclo, aq ui por logo, 
totalmente. Não vim di scut ir a pol!iticagcm do Amazonas; a mim, não se 
me dá, a])solu lamente n'acla quanto aos accôrdos Jeitos en tre nm e outro 
partido, as· suas convcniencias e os seus ajuste. mutuas. :\. polil'ica hoje, 
no Brazil, tem todos os direitos, menos um: o da Iidclidacle, o ela lealdade ; 
já não se póde increpar, hoje, entre nós, cm rnatcPia polilica •ai di:;simu-
lação e ·a ·clobrez; celebram-se os accôrdos mais sagrados; fazcrn-~c as 
comJJinaçõcs mais solemncs para r. solver situações insoluveis e, no fim, 
quarnlo se annuncia ao publico a alliança perfeita, sellacla e dcfiniliva, 
;:; que se sabe é que, entre os aHi•ados de um e de outro partido não existe 
senão a mais intima disposição de se estrafrgarem mutuamenle. (Apoirulos. ) 

.. O Sn. ALFl1Eoo Eu.rs - E' o rehaixamrn 1 o elo ca meter. 
O Sn. RuY BARBOSA - Sendo assim niio me arlmirariiJ. qur no .\ mazo!1'as 

esse facto houvesse occorrido. 
O Sn. ALHEO o ELLIS - Sim. O avaccalha monto é geral. (Tlilaridade.) 
O Sn . R Y BARBOSA - Não é, porém, cl·a politiiquice do _\ mazonas, que 

me occnpo; é da observanci·a da lei, da situação juriclica, do l'Cspcilo aos 
dirritos. Por mais que os arnigos do .Coronel Biltcncourt e elo Sr. Guerreiro 
_(ntony houve. sem faltado aos compromissos desse accôrclo, cm rela~ão 
ao qual, hoj.e, nfto poclcm, nal;ura lmcntc, nutrir senão arrcp·eurlii mento por 
maiores que sejam essas fal~as a esse respeito, não era isso razão para 
qnc viessem a f'icar fóra ela lei; não era isso motivo para que pas assem 
a ser considerados carniça; não era isso fllncl'amculo parn que, cm rcla~ão 
a elles, desapparecessem as sagradas garantias éle todo· o Governo consti -
tucional. fü a minha these; eis coino em110nho a questão e f'óra daqui não 
aceito debate porque eu não sou politicão nem politiquriro, nem politi-
castro. (TJilariclade .) .Sou apenas um mnigo ela lei, ela Conslituição e do 
rcgúmcn que concorri para implantar. Nacla mais. 

•Como politico, sou o peior de todos. Faltam-me, no Brazil. todas as 
qualidades para merecer este titulo honroso. Não sei senão estar em cliver-
gencia com aqucllcs que me cercam. Considro-me, por~anto, tuna voz 
clistoante que não representa senão a minha con. ciencia e o éco ·dos cla-
mores elo paiz, ela raça e do povo a que pertenço . 

O Sr. . . Af,FnEno Enrs - Jiuito bem. Essa é a politica nohrr. Não é a 
crmi :;e está praticando. 



- 96 -

O SR. RuY BARBOSA - 1Para dar aos nobres Senador.es um episodio 
irnteressantc deB3e bombarfoio, ao qual tantas vezes ternos voltado e teremos 
de voltar provavelmente ainda, contarei a SS. EEx. urna circumstancia 
chegada ao men conhecimento por pess'oa que alli estava na occasião d.esse 
facto. 

Como hão de recorcla.r-se os noln'es Senadores, o bomhard.eio que se 
devia fazer, a principio, com artil har ia yollocada a. 1.500 metros ·de distan-
ci.a, passon a ef'fectua L'- e com a localiz:cição de canhões a uma distancia 
l'Xigua, insignifioanre, -o que em arlilharia se JJócle chamar quasi canhonear 
a. queima-roupa. 

Nem a·indü assim, 110rém, Sr. Presidente, as casas visinhas e mesmo 
as um ponto distantes escaparam ele toda a acção ·desse perigo. A mim, 
por ·exemplo, me wnsta qu,e, quando se bombardeava o qua1~el ele Manáos, 
a cas·a de um elos illustres representantes rlo Amazonas no Senado, do 
nobre Senador, cujo nome peço licença. para declinar, :Sr. Silv.erio Nery, 
q uc Jica um pouco distant·e do quartel, foi alcançada. por "schrapnell ", 
que arrebentou na ci.malha elo coneclor ela entracl:a, esfarel~anclo a cober-
tura, espalha.nela ao longe estilha.ços, dos quaes muitos se cmva.ra.m nas 
paredes dos p1'eclios maris visiú.hos. 

De modo que, se por .acaso, como p-ocleria ·n·CO'ntecer, estivesse S. Ex. 
na ·ca.sa ele sua mora.ela, no Amazonas, e passasse na ocoa.sião por a.quella 
porta. ela sua vivenda, entra.sse ou sahisse no momento, poderia ter fica.clo 
reduzido áquillo a' que f;icaram os policia.es cercados no quartel que se 
bornbarcleou. 

E ·clest'arte todos os grandes eleitores do Governador actual teriam 
recebido o seu ·pago solemne, porque Bittencourt pagou com a pelle. 
(füsos. ) ... 

O Sn. •ALFREDO •ELLIS -· 1Apa.nhanclo. 
O SR. Ruy BARDOSA - . . . apanhando e e?capa:nclo miraculosa.mente d.as 

bengaladas que sobre o lop1bo lhe villrava.11! os pulsos reforça.cl·os dos gal-
farros policiaes, cumprindo as orclcns dos seus superiores, corno -os hon-
rados Senadores vií.o vêr no documento judicial a cuj-a. leitura procederei. 

o SR. ALFRED'Ü ELLIS - Este homem foi um Herodes. 
O SR. ·RUY BA[\DOSA - Guerreiro Antony, foragido entre os desertos 

flo Amazonas ... 
O SR. ALFnEoo ELLTS - Preferindo . a convivenci:a elas féras . (Risos.) 
O Sn. Ruy BARDO SA - . .. salvo, graças á protecção de um na vi-o de 

guerra, e o honrado ·Sena.dor, victima. de um estilhaço de "schrapnell" 
na sua propria casa. ... 

.O Sn. ALFREDO ELLIS - E' o regímen cla.s ])alas . 
O Sn. Ruy BAnnosA - Ora graça:S a Deus que deste ultimo sdnistro 

.esca.para.m a politica elo Amailonas e esta. augus,ta Assernbléa. 
"rBombardeaclo o quartel, os cercados sol)reviventes recolheram-se em 

numero ele 21 ao-s porões, ele onde, colhidos, sem clefesa, foram passados 
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J}Blas armas, ás 4 horas da madrugad.a, duas horas d opois de cessado o 
fogo . .A ,cidade toda ouviu, a essa hora, o toque e fuzilaria, ·seguido pelas 
taes descargas. 

Desse monstruoso crime fallam com horror todos os habitantes de 
:.VIanáJos: ,A~te sta.m-.n-o as cartas que de lá se oscrevcm; relatam-n-o os 
insurgentes foragidos .e os amazonenses expat11i:ados; certifica o boletim 
distribuido pelo '1 º Secretario do Senado, manuteniclo pelo habeas-corpus 
elo S uprcmo Tribunal Federal; ôOnfirma-o a cautela ela i mprnnsa o!' ficial 
elo Estado, em calar o nurne1·0 ele mortos, a cnjo respeito aguardou, se.nho-
rcs, por cinco di.as, 'Para afinal se o reduzir a dous . 

Que mais pl'ovas, senbores, exigiriam ele nós pal'a a certeza moral 
cle.ste facto, ·attesLado pelo clamor publico, reconhecid·o pelo consenso ele 
todos? E que outras provas smiam passiveis na situação a que no. achamos 
reduzido? Não tem o direito de nos ex,igir provas a nós quem nos tira 
todos os roei.as de a.s obter e as rewür. 

O SR. ALFllEDO ELLIS - Apoiado. 
O Sn. RuY BARBOSA - ü Governo, nfio fallo no do EsLaclo, seria absurdo 

a elle alluclir neste ;ponto. 10 iGlJverno 1cla Hepubli-ca, lornge ele ouvir as tes;tc-
mu:nhas, as persegue, as affasta, .as amedronta, a.s castiga, quer depois 
que provemo os crimes, a.s mortes é o. fuzila.mentas, com que? Com 
documentos escript.os, com escriptura pnJ)l ica, com photographi-as dasses 
actos d·e ;j ustiçamento. 

Onde buscar algumas dessas espccies de provas, ad.missiveis cm di-
reiw, para attestar um facto dessa 11atUl'cz·a, quando até os militares que 
o presenciaram, q.ue o abem e que a todo mundo contam, se julgam todos 
obrigados a p~dir que se lhes caJ.em os nomes para. não incorrerem na 
persegU>ição elos seus superiores? 

O Sn. ALFREDO ELLIS - E' o vcrclacleiro crrculo elo "Tnferno" ele Dante. 
A Re1rnblica está metticlá nelle. 

O Sn. Ruy BAHBOSA - E por que persegue o Governo a estas testemu-
nhas'! por que as não houve? Ainda ha cl,ous ou tres clias ·aqui acaJ)a d·e 
chegar elo Amazonas um Almirante, testemunha desses factos . Por que 
o não chamam, por que o não ·ouvem, po1· qu e o não fazem depôr? Tenho 
certeza d e que .o s·eu depoimento confirmari:a to ela" e.ssas d eclar.ações. E' o 
que me consta. 

Por que esses officiaes, cujas conscie.ncias os levaram a Jr á prese.nça 
dos seus superi·OI'es a narrar, indi~nacl-os e revoltados, es&es crimes, porque 
é que esses officiaes não sfio consicleraclos, animados, 1ouvaclos, protegidos, 
premia.d os?! 

Se11á por saberem ter honra, será por saberem . s·er brazi10iTos, se1'á 
por saberem guardar o sentimento humano, po·r honrarem a farcla que 
vestem?! 

·Ô Sn. RmRrno · Go~ÇALVES - Apoiado. 
O SH . . -\LFREDO ELLIS - Talvez porque têm ainda piedade. 
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O "R. RuY BAHBOSA - Será porque esses officiaes têm ainda piedade, e 
porrrue têm piedade, são assim castigados? 

Por que será então? 
Será porque receiam da sua veracidade? 
jfa~ se elles incorressem no fals·o i·Pste-munho, a lei ahi está s0bre as 

suas cabeças e o Governo al'maüo J}ara então os casligar justamente, dado 
une ellcs, na hypothesr, fo ssem capalles rle commeller o delicto ignobil 
de faltar a verdade. 

Pois enlão, ·e com o Govemo estive~se a \'Crrl.1de. esses officiaes í'iriam 
dc11ôr conlra os inlcrosse. do Govemo?! 

O Sn. :\LFRRno ELLIS - Não é nada disto. O que que!'em é transformar 
es ta Republica em uma va;;la xarqueacla. 

O 'R. RrY BARBOS.\ - ·Pouco lhe falia. E' sómcnle clar a. voz ao maga-
refc, porcrne a carneirada, o gado esliio ele longe promptos a receber a 
1 e;; oura e o cutelo. 

Se, portanto, não é que temam drs;es homen;; a fnlta :\ verdade e.m 
favor elos perseguidos do Amazonas, ·o cruc dclles se temo é -o respeHo 
á venlade e testemunho dos factos que se passaram. 

O que se leme e o r[l1e se quer, como cm outros c·nso.s, como o elo 
Salclli le, é rrue se .não clescuhra a verdade, é a impunidade elos crimes, é 
que não seja satisfeita a justiça, porque a Justiça é o grande inimigo deste 
rngimcn de mi scrias, de pai.abas e d,c crimes. 

Os SBs. RrnEIDo Go:>ÇALVES E ALFnEoo ELLTS - .\ po·iado; muito hem . 
O SB. RuY BABBOSA - Se nós tivesse.mos o mci·o ele consoguir que a 

Jusliça r ecuperasse a liberdaclc elos seus rnovimenl·os clmantc algum tempo, 
cs:e regimen lcri·a voad·o ha mnilo lrmpo, ·como voam as folhas do chão 
ao sôpro elo mais ligeiro vento. 

Os Sns. ALFREDO Eu.is E RrnEmo GoN'çALVES - ::\Iui lo bem. 
O SR. H Y BARBOSA - E', enlrc tanto, cm nma·situa.ção destas, Sr. Pre-

sidente, que, contrapondo a uma rapicla allu:;ão minha a estes factos na 
tribuna elo Senado, um elos seus nobres membros ousou contra.pôr a hon-
rada palavra elo Governador do Amazonas ás calumnias ·dos meus infor-
mante". 

Sinto não ter prcsenlc o honrado SenarJ.or que, pam me ender.eçar 
essa gratuita censura, essa injusti ssima crn:ura, se valeu elas columnas ele 
um jornal, em vez de ·se valer da sua cadeira nesta Casa. 

Perdoei, porém, Sr. Presid.ente, ao nol)re Sena.dor e ·ta maneira, não 
rigorosamente curial, ele provocar uma expHcação com um de seus col-
lcgas. 

p,erdoci ao honrado S\3nad·or, á vista ela confissão a que a força ele 
verdade o levou, nesse mesmo escripto rle S. Ex., pondo-lhe no bico da 
J)enna estas declarações preciosas: 

"Na verdade, o •Corpo Policial · pe-rcleu 21 praças, mas perdeu-as nas 
duas horas ele tiroteio." 



Esta declaração do honrado Senador _produziu rumor entre seus amig·os . 
Era natural que o accusassem de ter tornecido a seus adversa1,ios uma 
arma formidavel. 

Nós, lJOl' nosso lado, saUsfcitos esta.vamos de _poder allegar mais este 
documento em certificado da verdade _por nós tão diffieilmente apUTada, 
á vi~·~ª dos embaraços que, de toda a parte, se estão oppondo á verificacã:o 
desses factos . 

Não tardou muito, _po-rém, Sr. Prnsidente, que o nobre Senador _pelo 
Amazonas, cuj-0. nome peco Hcenca _para declinar, o honrado Sr. Barão de 
T'8l'fé, não viesse ao mesmo jornal com uma rectificacão, .a que os seus 
amigos chamaram - errata ~ mas que seus adver sa.rios disseram que -
era uma rata. 

Porque, Sr. Presidente, a rectificacão é esta : 
"Na cópia do meu artigo de hontem, publicado sob a epigraphe acima 

nesse Jorn al, foi hifada uma palavra, f[Ue me a.pressa em collocar no logar 
r espectivo . 

O período que diz assim: "Na verdade, o Corpo Policial perdieu 21 pra-
ças, etc., etc.", deve lêr-se: "Na verdade,u Corpo Policial perdeu, dizem, 
2'1 praças, etc. " 

Orn, em pl'imciro logar, claquillo se vê que o que se bifou ao honracl-0 
Scnaclo l' não foi sómente uma palavra, mas uma p·alavra e duas virgulas. 
E, se a orthographia nfto é cousa inclifferente ua maneira de exprimir por 
escripto os no~sos irnnsamentos, estas duas virgulas eram duas 1mti'dades 
relevantes na elucida.cão daquillo que q11 erh.1 dizer, por escripto, o nobre 
Senador. 

Eu, porém, Sr. Pres·idente, tropecei na palavra - bifar - e, pro-
curando os meus diccionario.s, p-0rque pnz-me a duvidar da minha me-
moria, achei em todos elles : 

"Bifar - Smripiar, furtar, tirar alguma cousa disfarça:d.amenhe." 
Ora, não havendo, estou cer.to, duvida nenhuma da facilidade e scien-

cia com que o nobre Seuador maneja a lingua elo seu pa.iz, nã:o obstante 
as suas origens german icas, sou obriga.d() a concluir que S. Ex. foi victima, 
na sua propria casa, dentrn elo seu circulo m&is intimo, die um abuso cri-
rnino. o: surripiaram-lhe alguma eousr1 peor do que a carteira recheia-da 
- surripiaram-lh e uma palavra. e duas virgulas, cuja essencia o compro-
metteu diante dos seus amigos e ela política por elle segu·ida. Mas, nes-te 
mundo, nem tuclo são rosas; ha espinhos por toda a par~e, mesmo entre 
as tlôres d.e laranjeira. (Riso. ) 

O honrado Senador, que eu éles1}jaria vêr naquella cadeira, accusand.o-
me ou entrando commigo nesta;; eXJJlicações ele amigavel conversa, o nobre 
Senado 1· uão rruiz vir terçar arma·; com este paisano . Armas, eu não sei 
quaes as nünhas. Esfas (estenrlpndo as mãos ) . Porque, ultima.mente, até 
as moças bonitas anelam por ahi a dizer, em monologas de salão, que eu 
não tenho espada (lâlar'iclade ). tirando-me assim até as honras de General 
(hilaridade), que o proprio Mar echal Flor·iano não teve forcas para me 
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tirar. Mas eu guardo a minha espada na gaveta e posso mostral-a ao nobre 
Senador, se tem duvidas a reBpcito da sua l'·ealidade. (H"ila7'iclade.) Não será 
tã·o chiba11te ·corno a d-o honrado Senador por S. Paulo, que cu vi uma 
vez rampar a seu lado, curn ·todo o garbo, no ballc de agosto, offerecidu 
lrnlo Ma:r.echal Deodoro. E' uma espada obscura, retrahida, sol-itaria, hab;-
tuada aos recantos, d·eBconfiada de si mesma, mas .não emfcnujada. (llila-
1-idade.) 

.Q Sn. ALFilEuo ELLIS - Mas o que é verdade é que o Govema.dur do 
Amazonas, com o bombar·deio, "bifou" ~ l J..Hat;<•s d-o Corpo Policial. 

o SR. RuY BARBOSA - Crime que, tendo em vista o de que foi victima 
o homado ::lenador, não se póde levar em conta. 

dra, eu preferia ter a satisfação de nw vêr, preferia receber a honra 
de me achar .em inesença do nobre Senador a vêl-o atirar-m e de longe 
es~as bol.1nhas de pão. Porque sou wn hoIHem desconfia.do; gosto da 
franqueza e não gosto de petclccos, nã-0 m0 rn1:ü.ido com elles. 

Aproveitou o honrado Senador a Ot;llasião }Jara l'allar no valoroso 
Exercito Brazileir-o, assim, de soslaio, deixar desvalar um desses golpes 
graç.as aos quaes sou, por meus adv.ersar;os, aponta.do -como um ilürnigo 
dos nossos soldados. Ainda outro clia, quand·o sobre esse assU:mpto, aqui 
eu fazia aos nobres Senadores algumas observações, sei que anelaram, por 
esIB Casa mesmo, procuran~o o nobre ' e11ador pelo Amazonas para lhe 
111ostrar um docume1nto forrniclavel - não se as minhas Cartas de Ingla-
terra, onde cu atacava as forças armadas e me mostrava declarwdo ini-
migo elo EqerciLo Bra.zileiro. 

S.enhores, teria immenso inazcr cm que a.3 pagina~ desse livro esgo-
tado tivessem a honra ele S'Bl' lidas perante esta Assembléa. Não repudio 
uma só da.s opiniões nella dcJencliclas, nem uma só Hnha, nem uma palavra. 
daque.Jl.e escripto de exilio, qnde palpi·~a v .1 meu coração com toda a ser e-
nidaide e as chagas ele minha clôr vertialll amargamente seu :ang·ue. Leiam 
tudo; l.eiairn as Castas de Inglaterra e os jornac3 cm gue me tenho cansado 
até hoje, ele escrever, leiam .os meus di~cursos; esbou pronrpto a moBtrar 
com o concmso da3 palavras, que ele m:nha bocca e de minha penua teem 
sahido, que nunca houve, neste paiz, amigo mais sincero e mais fiel de 
seus verdadeiros defensores. (Apoiados. ) Leiam as Cartas ele lnglatetra; 
nellas encontrará o nobre Senador a liçfLo cio Extremo Oriente, que, na 
Revista Naval daqui, mercce'Ll a honra de ser tra11sc1'ipta corno trabalho 
ele um tcclrnico, para estud·o. e meditação dos profissi-onaes. 

Acabava eu então ele acompanhar com cuidado a luta elo Japão com 
_a China e, vendo assomar inespcra.clamente no horizonte o vulto sorpre-
henclente claquella nova potercia na.va.l, cu, hrazilciro, expatriado, sós·inho ," 
desconhecido, cogitava no fuü1ro de minha Pafria, em suas irnmensas fron-
teiras, em suas vastas costas, no Oceano que a ba.nha, nos perigos que a 
ce1'cam, e, a.os meus patricios, áqu ell es que se ·consagravam á defesa de 
meu paiz, apontava como ob. crvação para o estudo, aquelle grande exem-
pl-0, lem.bmndo o nosso .futuro, aconselhando as lcJs do dever . . . a disci-
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plina, a cultura das faculdad.e-s profissionaes, a frequencia, cm sunlffia, da 
grande escola onde se formam os povos capaze de defender os seus 
direitos contra os seus inimigos. 

Os SRS. Ar:Flmoo ELLIS E HruEmo Go 'ÇALVES - Muito bem. 
-O R. HuY BARBOSA - 'e a política houvesse permiUi:do que se ouvis-

sem essas vozes e essas lições fossem attendidas, não teriamos assistido 
ao espectaculo hontem lão ·tristemente uado nesta bahia, pela esquadi·a 
brazileira ~ia scena tremenda a que todos assistiram abatj.dos e desani-
mados. _; 1" __ _ _ _.;_J 

Uma e~quadr·a immensa, uma grande esquadra, com alguns navios 
do mais poderosos do mundo, com todo o vulto, com a. maior apparencia 
de uma grande esquadra, deixou o nos o ancorad<mro. 

Ainda ha bem poucos mezes, o i\Iinistro da i\Iarinha nos havia annun-
oiado que a esquadra lH'azilcira esLava prestes para, em 24 horas, levantar 
Jerrn e .entrar em acção. 

Quasi dous mezes ha q·ue o seu su-cce-ssor a1)1)arelha essa amostra das 
nos as Jorça~ 1oavaes como uma estréa do resurgimento em que íamos 
entrar, e no momento do ensa1o, o espectaculo que os nos·sos navios de 
gucna nos apresentam foi para ab.ater o espi:rito e o coração a tocl-0s os 
brazileiros. O .desconcerto, a desordem, o de~man-cho, a falta de rumo, 
a -ausencia de equi•distaincia emfim, a demonstração mais completa de 
que áquellc material immenso faltava u e·spirito militar, fa1tava aquillo 
que converte o material elas esquadras em verdadeiras machinas de guerra, 
faltava tudo para que aqu-illo seja uma arma ele defesa nacional. 

O SR. ALFTEoo ELLIS - Muito bem. 
O SR. Huy BAHB-OSA - E s-0u eu o inimigo elas forças armadas! Eu 

que por ella: sempre me bati nos seus direitos ! Eu que i:rnnca as con-
demnci se.não quando cllas se cstramalhavam pelos caminhos excusos da 
politica, pelos desvios perigo os da corl'upçã:o ! 

Não, senhores; eu não repudio, não repudiarei cousa nenhuma do que 
até hoje tcnlla e ·c11ipto sobre o Exercito e a esquadra, seus interesses, 
seus direitos, seus actos, sua historia cm nosso paiz. 

O que eu condemnava nas Cartas ele IngLalerra, o que tenho conde-
mnado sem1n'e, e que sempre condemnarei são os crimes militares. 

O SR. ALFREDO •ELLIS - ão os fuzilament-0s e os b-0m.ba1,deios. 
O n. Ruy BAnBOSA - ... crimes em que a farda era explorada, contra 

seus interesses e seus dh'eitos ... 
O Sn. ALFREoo ELLIS - Apoiado. 
O SR. H.uy BAHBOSA - .. . para serv-ir os interesses ele uma pohtica 

bastarda, para servh· aos odio , á lJaixão, á baixeza. 
O Sn. ALF11Eno ELLTS - Servir ele instrumentos a interesses incon-

fessaveis . ' u· J !. l 
O Sn. n Y BARBOSA - Por que havemo nós de fechar os olhos a ess~i 

crimes? Não é, ao contrario, o no;;~o dever chamar para elles a a.ttenção 
do paiz? 
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O SH. ALFREDO ELLIS - Como un;co meio de corrig:ir. 
O SR. Hu y BAHUUSA - Coniu unico meio pussi vel de sua co rrecção. 

Ainda ha pouco, ha mcze·s, se exhumavam em San.ta Catharina ossada 
e .ossadas cuja origem tod.a a imprensa annunciou que se ligava aos factos 
lastirnaveis ela ultima r evolta naval. 

Quando, entretanto, naquclle Lem1rn se arguiam estes crimes, não fal-
tavam vozes patrioticas para se levantarem accusando vibrantemente ele 
calumnia, arotucllcs que tinhm a coragem de conelemnaT os delinquentes. 
A mim se me amarrou o nome á grilheta de traidor e por dccrcbo official-
mente transmlttido pelo tclegrapho á imprensa de Bue.uos Air.es se man-
dou rufar caiixa sobre o acto elo Governu, que me tirava as honra·s, não 
por mim irndicl:as, mas livremente a mim concedidas pelo Chefe do Governo 
.l:'rovi·sorio, porque cu, conclernnancto a revolta como um movimento mili-
lar, mas ao rnesmu tempo vcrbe1·ando os attentados e crimes ·daqucllc 
Governo, como cU.gno de um rnuvimenru 11acional, me defendi em plagas 
estnMgeiras, como todos os refugiados e toclos os perseguidos p.oliticos 
se defendem, levantando bem all:o os cre llitos ·do meLL paiz parn que o 
nome ele brazileiro se não co n ru11disse, eaocloado, com o symbolo dos cri-
mes que manchavam enlão as terras do Brazil. 

.\fais tarde, quando em 1895 ngressava cu da Europa, um General do 
Exercito ha lJOuco fallecido, o Sr. Hellarrnrno ele .\íenclonça, collocaclo entfüo 
cm uma alta 1JOsi1:.ão militar, cm uma vis·lta que me honrou, communi-
ca1"a~me que, grnçaB á sua po·sição militar, ti nha-lhe sido possível apurar, 
com toda a certeza, a morle, fuzil amento de centemas e centenas de ho-
mens nas ilhas desta bahia, na maior parte marinheiros da esquadra, após 
a rendição dos Almirantes qt.Je no;tc porto commandavam a rev.olta. 

O Sn. PnESJDEN'l'E - Ob:ervo ao honra,clo Senador c1uc a hora do expe-
diente. está Jinda. V. Ex. po qor-á, entreta nto, requerer prorogação. 

O Sn. ftuy HALIDOSA - Ncs·sc caso requeiro prorog.açào para continuar 
o meu cli curs·o. 

O SH. PHESIDEN'l'E - O honrado Senador pela Bahia requer pr.orogação 
clà hora do expecliem·te. Os senhores que approvam esse requerimento, 
queiram manifestar-se. (Paus(! .) Foi appruvado . V. Ex pócle continuar. 

O Sn. IluY BAnno, A (conliiiuamlo ) - Veio mais tarde Canudos, Sr. Pre-
sidente, e os factos ahi esfüo registrados aLé por pennas militares. Alü não 
foram os venci-dos, indefesos, in ermes, elegollados aos lo tes? Não se visce-
ravam mulheres gravi,clas? Não se passa.Pinha va sobre crianças? Não se 
acabaram com os ultimos restos da loucura ele Antonio Conselheiro se.não 
em uma gra.ncle hecatomJJe, Cjll um fosso onde se lançaram os seus ultimos 
companheiros, qu eimados entro as chammas do fogo ele petroleo? 

E a ilha das Gobras, que tão perto está ele nós? Quem poderá hoje 
conlesfar OB crimes inominaveis ·alli consummados? Todos sabem como 
álli se passaram factos cornv3ravcis uni camente áquelles que o genio ele 
Dante imaginou para collocci-r lílús círculos do seu inferno, quando con-
cebeu o supplicio de Hugolino. Mari;:1heiros presos, entregues á confianç.a 
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das autoridades, alli foram mortos á fome, á sêdc e cm supplic-ios ainda 
mais atl'ozes. 

·Do Satellite não fallarci. 1 ão quero mag.oar o nobre Senador pelo 
ilíal'anhã.o. S. Ex. foi para cornnosco o portador autorizado e irrecasavel 
dos compromissos mais solemnes assumidos pel.o Governo do Marechal .. . 

O Sn. ALPnEoo ELLIS - Da palavra do Governo. 
O Sn. RuY BABBOSA - Da palavra do Governo solernn emente dada em 

como o chefe claquella carnifici na seria processado e punido . Não o fize-
ram. -O homem com a mão assente, r ecompensado elos seus crimes, acaba 
de ensaiar de novo a· sua habilida des na vida de um jo11nalista em Per-
nambuco, obri~anclo o então Ministro ela Guerra, ag.ora a tornar contas 
cl acruillo em que tamanlrn parte a sua propria administracão tem. E', como 
dizia ha pouco ·o nobre Senador pelo Estado ele S. Paulo: '\i\brem as 
jaulas e não crue-rem cleP'ois que as féras satisfa.cam os seus instinctos." 

O SH. A LPHF.DO ELLJS - São capazes ele mettcr a Republica dentro da 
.i aula. Ta.mJrnm · fal<ta pouco. 

ü Sn. RuY BAHBOSA - Depois vimos um facto cxtraorclinario, aincl~ 

mcsmo entre todos es·ses. 
De 60 ou 60 e tantos homems qu e clev.jam comparecer ·ante a Justica 

l\'[i]i tar, para rrspond er pelo·s ultimas movimentos ela insubordinacão naval 
nesta eicla.cle, 4-0 se sumiram, sem que as repal'ticões de Marinha outr·a 
noticioa dellcs não pod esse dar a não ser esta, noticia sinistra. na qual 
todo mundo vê a confissão de um crime innominavcl prati0aclo pe'las 
autori'dacles contra homein s i"ndefesos entregues á sua guarda. 

Não crueiramos, portanto, senhores, rm mruteria de crime até ahi esta-
belecer di stinccões entre militares e civis. Eu con°demno os crimes da 
farda corno condemno os cTimes ela casaca. 

O Sn. ALFREno ELJ.IS - Apoiado. 
O Sn. Ruy BAnBoSA - l\fas do mesmo modo como, ao c.ondemnar os 

crimes elas casacas, eu não r esponsahilizo a casa0a pelos seus crime{ Assim, 
eu condemno os crimes militares, eu não resp.onsabi.lizo os militares 1ior 
esses crimes. 

ü, Su. ALP1rnno ELLJS - Muito bem. 
O 811. RuY BAnnosA - Não é a condicão dos militares nem a condicão 

elos civis o que a uns e a outros arrasta a esses desvios moraes. 
Conc1emno o crime on de quer qu e rll e se manifeste, no mi1itar ou 

no paizano. Nesse paiz não ha cast,as, nem poli'ticame·nte fallando póde 
haver classrs . Somos um p•ovo cujas leis, ·cujos ados, cuj as tradi ções, cujo 
temperamcnt,o nos assegura a mais absoluta igualdade. 

O Sn. ALFHEoo Eu.IS - Muito bem. 
O Sn. RuY BARBOSA - Esta i~ualdftde hoje se entranhou de tal modo, 

constitue ele s-orte tal a nossa propria co;nstituicão, que não tolera.riamos 
crualqucr cousa crue contrar iasse este principio universal. 

Militares drntrn da lei. civis ·d·entro rla. lei - esta é a mi.aba divisa. 
Que sã.o os militnres ~rn ão uma categoria de fun ccionario s, semelhantes 
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aos. funccion ari o: civ i ~ e apenas differençaclos pela nat·urcza elos sacrifi.cios 
maiores a que se c-onsagram? 

Alterai essa indole ele v.ocação militar ; fazei do soldado o homem do 
pod er; ponde nas rnãO'S do soldado n riqueza, a fortunª, o dinheiro, e ternis 
desnaturado exercito, ter eis afastaclo as forças militares elas suas funcções 
nacionaes, tereis ·cre.aclo para o paiz onde exista esta aberra.ção, um elos 
pciorcs d<os fl agellos. (Muito bem.) 

A minha d.outrina, portanto, é clara. A traz os especulaclore·s. Eu não 
adulo o Exercito; eu não adulo as fo1·ças militares . .. . 

O SR. Ar,FREDO ELLJS - FaHa a verdade. 
O SR. RnY BARBOSA - . . . como não adulo os poderosos mv1s. Fallo a 

verdade, e outra e-ousa não podem desejar aquelles, casacas ou militares, 
que lealmente servem ao seu paiz. 

O Sn. ALFREDO ELLIS - F;alla como um br.azileiro patri·ota. 
O SR. RuY BARBOSA - O que é certo, senhores, é que, sob a influei!rni'a 

dos enthusiastas cto monopolio militar, do poder militar, do predomínio 
militar, a nossa Patria cahiu, desceu ao estado actual de indefensão abso-
luta; nã:o tem Exerci.to nem Armada capazes el e e.ntrar em acção, de guar-
·cl ar as nossas fronteiras, d e abrigar as nossas costas. 

Estavamas mu4to lom?;e di sto quando ~e fundou a Republica; estavamas 
ai nd a a ce·rLa ·di sfancia di sto 

1

cruando se estabeleceu o governo militar. A 
esfo .annunciado, preconisado, glo-rificaclo, como uma er.a ele orga1nização 
da nossa defesa internacional, ·a este -Governo se ·eleve, senhores, a abolição 
completa desta dMesa ... 

O SR. ALFllEno ELLIS - A desorganização nac-i·ona.l. 
O SR. Ruy BARBOSA - .. . a .desorganização completa da Nação, nos 

seus servit:ios milítare-s e mai (l ainda nos seus serviç:os civis. Não sou e.u 
quem ·a diz; faoo apenas uma synthese da verdade hoje procramada pe'los 
mais i:llu stres r epresentantes pas classes arma:cl.a:s do nossü paiz . 

.Se .os J1omens fr ancos siio máas •amigos, eu quero deste modo ser 
rnáo amigo elo Exercito, da Armada; mas se a francprnza e a lealdade, sem 
off.e.nsa á verclacle, merece alg~1ma cousa, os que assim procedem, ao envez 
cl e serem comra erad os máos amigos devem ser consicl erad.os exceHentes 
amigos a.o Exer cito e ·da Armad.a, porrrue essés e nesse numero estou eu, 
não adulam as forças puMi·cas, não expl-oram o seu pocler, não menoscabam 
d·e sua honra. 

O SR. ALFREDO Er,Lrs - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Sr. Presidente, qu e V. Ex. e os nobres S.enad.ores 

desculpem. O cas·o elo Amawn ~ts tem dessas int.ercorrencia5 inevitaveis. 
o~rnnno o Gnvrrnarlor .actnal subiu ;:vo noder . ~o primeiro dos seus cui-

rl arlos foi irovcm1:u arhitrari.a.lJ1ente, e qu anilo se manif.estou o movim<>nto 
policial ·o nrimr-11'0 movimento íl e se·ns amiiros foi indigitar seus a,dver-
rnrios c·nmo mit.orrs clr. nm a comnirarão ·a rrne o motim nolicial se ~.ttri

hni a. T:'tl como ·armi. !'enh orrs, crnn nrl'° rm ·cle7.emhro rle 1910< e rm comrr,os 
{le 1911, eram accusados pelos amigos da nova si:t.uação, eramas arguiclos 
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in1quamente de sermos os culpados ela loucura ela maruja, que poz aqui, 
d ur.ante algun dias em clesassoceg'o esta metropole e obrigou o Governo 
da R0publica ás medidas ele fracrueza que se sabem. 

Nessa oc.casião, demos a'D Governo todos os m ios de guvcrn·u e mais 
gue os meios de governo: far,ilitamos-lhe o orçamentos, confiamos-lhe o 
estado de sitio, conwdemos-Jhe até a amnistia que clle ~olicitava com 
ardor, com em1rnnho. E de1)ois eramos accusados cm documentos officiaes, 
até pelo Chefe do Estado, alé q.uand.o se cnder.cçava a.o Congresso, de cum-
plices naquella monstruosa e incomprehensivel J.onclu::t. 

O SR. ALFHEoo .E11rs - O actu·al .i\í·inistro da ~farinha foi tambern 
accusaJd<o de ter sido o aut'Dr da revolta. 

O SR. RuY BAnBOSA - E mandando-se ·aber a bordo se ellc lá e ·tava, 
porque as suspeitas o ' indigitavam como presente entre os marujos revoI-
fados. 

O SR . ALFREDO E11rs - Entretanl:·o, agora é recebido debaixo ele arcadas 
de flôres . 

'Ü SR. RuY BARBOSA - Tal era, senhores, entre a. gente do Governo. 
o alvoroço, que nãJo se comprelrnndia o absnrdo inconcebivel ele q>Ue um 
Almirante lrncl esse e tar, acaso entre seus marinheiros revoltados. 

A sedição policial ·elo Amazonas recébeu immecliatamente o nome de 
- sedição opposicionista - e com tal nome figurou logo na imprensa do 
Governo. E' assim sr,mpl'r., phe11omeno repetido na America Latina. 

Ainda ha pouc.os difl,s, folheando um livro de um publicista americano, 
hoj·e representante d.a Republica Argentina entre nós. o r. Luiz Ayaragar-
ray, escriptor .admirave'l , no seu livro soore a Anarchia Argentina e o Cau~ 
dilhismo, ·lá se me deparou a obsrrvação desse phenomeno scmpr-e repe-
ti.do em situação corno a nossa : 

"A primeira pala v·ra ele todo o caudilho, ao chegar .a-0 Governo, é um 
grito de ·odio e vinga111ça; e a medida fundamental ó a per eguição de seus 
antecessores, classificados traia.ores. P.erseguidos ou com os bens confis-
cados, nelles se execut•a, á força de vexames e attentados, urna verdadeira 
lap·i dação, tratando-os como os entes mais vís da sociedade." 

Era, dest'arte, SCi!Jhores, que os adversartos do Governo actual no 
Anra~onas, se viam apontados, no dia immediato á sedição policial, como 
os a:utores desse innato m.ovimento da soldadesca. 

Continúo a leitura dos depoimentos por mim reeolhiclos. 
Julgado o movimento do quarl·el, quand.o corria desvairada pela cid·ade 

a persegui~ií.o contra os adversarios do f:Toverno, desde logo apontados 
como fl,Utores rla sediçãio, circulou pela cidade este boletim official: 

"Boletim cfficial - .Q Governador do Estado do Amazonas leva ao 
cnnh ecimento dos liabitantcs ela cidade que se acha restalrnlecirla a ordem, 
jugulad·o o movimento suJwersivo que co.nsegui'Ll a revolta da policia e 
mamhdo o principio ela autorid1ade, ·devido ao modo valornso e energico 
por que agiu .o General ·Brllo Brandão, commandante da Região Militar, 
secundado pelas disciplina.das forças federaes aq.ui estaci'Dl1adas. 
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A população na da receie, que serão mantidas todas as garantias consli -
tucionaes. 

i\fanáos, '16 - G - 912." 
1Como se cumpriram essas prome:sas, Sr. Presidente? 
Esse documento l'oi uma cspecic ele resalva, ele que o Governo Estadual 

se serviu para mandar esbordoar, p render, perseguir, exterminar, á vo n-
tacle; porque dahi cm diante foram postas em pratica as mais indescripti-
vcis crueldades. 

Pelo telegrapho se chamou com urgencia a :\1anáos o aviso ele guerra 
estadual Ciclacle ele Manáos, que estava em Parintins e, alli chegando ainda 
no dia 16, se manteve durante os dias 17 e '18 de fogos accesos, servindo 
de meio d'e transpor.te ,ele cwdavercs e de p-risio·ne.iros tira.dos dos xa:drc.zes 
do quar:tel elo 46º batalhão, onde foram amontoados mais cem ])Oliciaes 
pres,os do dia 16. 

Ao que se d·iz abertamente em :\fanáo:i esses pri so neiros, p-ara ignorada 
viagem no aviso Ciclacle ele Manríos, eram os amotinados que mais se nota-
ram no movimento. O (im que tiveram é um ponto de interrogação. 

O Sn. ALFílEDO ELLrS - Foram para as hoccas dos jacarés. 
O Sn. fiuy BARBOSA - Sabe-se, entretanto, que os cadaveres transpor-

lados para bordo, da Casa de Detenção, do quartel ele policia e do quart'Cl 
elo 4'6º desapp•areceram nas ag uas do Hio Negro, nos solitarios paranás para 
onde o navio fazia suas via~ens si.nistras. 

A flotilha ele guerra em Manáos esteve preparada para captural-·os 
cm uma das suas sahidas; mas não o consegui u, porque as sahi das eram 
á noite, ·com a cs·curidão. O "aviso" é pc(j'ueno e se esquivava 1na: tréva:s, 
rente com .os rnattos que orlam o ri>o. 

Aliás ·O processo não é novo. Quando o Coronel Bittencourt f.oi deposto 
e sequ.estrado a bordo elo mesmo "aviso '"para sahir de Manáos e se occultar 
nos paranás até findar os seus dias de governo, a flotilha esteve de prom-
J)ticlão para o capturar, mas ellc, meS'mo assim, sahiu furtivamente. E, ao 
amanhecer, ·quando o procuraram na boia, onde anoitecera amarrado, veri-
ficaram com desapontamento o seu sumisso. 

Depois de tornacl o o CJ'Uartel e fuz i'l ados os soldados, começaram as 
vinganças barharas "Contra qs adversarios. Do Quartel-General, onde es ta-
vam asylados, sahiram Walpemar Pedrosa, Anchis·es Camara, filho o i;iri-
meiro e genr.o o segundo elo Dr. Pedrosa, o seu official de gabinete, Domin-
gos Queiroz, o ocu a!judante de pessoa, Coronel AniRio Teixeira e se diri-
giram aos jornaes Amazonas - uma folha de tr ad·ições no Estado, com 
';)() annos de existencia - e á Gazela ela Tanle, empastelando-os totalmente, 
com o auxili o rle praças elo Exercito . 

O Sll. ALFREDO ELLIS - - Estavam distribuindo as garantias cons1:itu-
cionaes. 

O SR. Ruy BAilBOSA - Quando ultimavam 1110 Amazonas a vergonhosa 
empreiiacla, f.oram presos ·em flagrante pefo Ooronel Ivo elo Prado, sendo 
relaxaidas, incontinenti a:s pr isões pelo General Bello Brandão. 
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Ainda aqui , mais uma vez, se está vendo a divergencia entre a oJiicia-
lidade e sc:u General: - os oIJi ciaes, alheios á política e empenhados ua 
repressão dacruelleB crimes; o General, mergulha:dü na politica e animando 
os crimtnosos. 

Foram executores cl essc. a.ttentados; notem bem os honrados Senaclorcs, 
como as circumstancias aq LLi vêm particularizadas e os nomes cuidadosa-
mente inc1icad-0s. - Foram executores desses attenLados: 

O Tenente-Coronel A1:iisio Ci.cero Teixeira, aj udan le de pessoa do Gover-
nador; 

W.aldemar Pedrosa, l"ilho d·o Governa:dor; 
Domingos Abreu Pereira de Qucj.roz, ofl"icial ele gabi irnte elo Gover-

nador; 
<Os Tenentes de p,olicia Wern eck, Paiva e Aristides; 
ü sargento da mesma milicia Lope de Mendonça; 
Os imspectores de policia ci vil José Alves, Pereira e muitos o utro~. 

A escolta do Exercito, que, por ordem elo Coronel Ivo do Prado, cff P-
ctuou a prisão dessa gente O'll ele parte clella, constava elas seguinte-. pra-
ças : o 'l º sargento :.\fano.el Gomes Ferreira; ·O 2º Tenente do 46º Benjam in 
ele Amujo; o 3º sargento Alberto Soares Monteiro; os cabos ele e ·quadr a 
Jfanoel i\Iachado elo Nascimento, Severino Gabriel ela Silva, Leohi.no Telles 
ele .:\Ienezes; o . olclaclo •i\faximiliamo elos Santos Lima, todos elo ±6° ele 
infantaria. 

Taes foram os membro ela escolta, que effectu-0u a prisão em flagrante 
dos amigos, parentes e aj udamte elo Governador, executores elo attcntado 
contra a impren a elo Amazonas. 

Essa e:>colta conduziu os prC's os ao quartel desse hatalhão, onde se 
achava, á paizana, como 6 seu costunw, o General Bel:lo Brandão, que, 
"inconünenti", os mandou soltar. 

Desse facto foram lrslemuunhas os Prim cirns Tenentes Cancliclo J.os6 
ile Oliveira e il va Sobrinho, Francisco das Chagas, Pinto Monteiro, Fran-
cisco Pinto Peixoto de VasconceJl.os e o Dr. Pedro Pereira ele Aguiar, clire-
ctor então elo Hospital Militar , quatro oIHciaes elo Exercito, tres ·elos quaes, 
depondo alli ante ·o Juízo elos Feitos da Fazenda, rclata.ram as circumstan-
cias em qu e acabo de tocar. 

"Intervind o Jran amcn te no Estado, pela força armada, o General 
Brandão mandou arrancar as forças fecleraC'S no quartel ele policia á custa 
rlo Estado. Até ha pou·co tempo ainda lá se emcontravam, percebendo soldo 
e etapa pelos cofres fcderaes, e gratificações, propinas e alimento pelos 
cofres elo Amazonas. E' disso testemunha toda a officialiclade ela guar-
niçã-0, que ele lá sahiu .indignada. A occupação militar é confessa.ela pelo 
Chefe de Policia cm informação prestada ao Tribunal elo Estado, r elativa-
mente a um pedido de habeas-coi·pus. 

Mas não é tudo. Os h onrados Senadores não sabem que o Amazonas se 
acha cleclaraclarncnte oh a occupação militar. Parece que essa noticia 
ainda não terá ehegacl'O ao seu conhecimento. Naturalmente não consta 
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ado nenhum do Gove11no ;Federal por onde se d(:)c1arasse o e:; tado c1 e 
sitio, e, muito menos, o estado de guer ra, a lei marcial, a occu,pação militar. 

Mas é esta offici-alrne.nte declarada a situação do Amazonas, como os 
nobres Senador es vão vêr pelo do cume'llto qu e vou lhes lêr em seguida . 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Senador que está .e.sgota·da a 
hora do expedi ente. Vou passar á o-rdem do di-a. Esta, porém, consta apenas 
de traba:lhos de ·Commissões. V. Ex. póde, pois, continuar o seu discurs·o. 

O Sn. RuY BAnnosA - Eis, senhores, o doc mne.nto a que acabo de 
aHudir. E' d!o Ch efe de Poli.eia do Estado do Amaz-onas, enclereç.a.do ao 
Superi·or Tribunal de Justiça desse Estaido. 

"Ch efatura de Policia elo Estado d-o Amazonas. 
Mam<áos, 20 de junho de 1913. 
Exmo. Sr. Desembar@ador Presiclente do Supremo Tribunal de Jus-

tiça deSlte Estado. 
Em resp osta ao officio de V. Ex., de 18 do com:mte, relativo a uma 

ordem de habeas-corpus imp·etrada p·elo Dr. Hele.od-oro Balbi em favor de 
Aristtcles Vaz ele Campos Amazonas, Raymundo elo Rego Bar ros, Lymo-
na.co Saraiva d.a Luz, Leopoldo Guimarães, Antonio da Costa Lima e Anto-
nio José Guimarães, informo a V. Ex. que •os tres primeiros dess·e·s ~nd.i

vi cluos, estão em liberdade e, quanto aos tres ultimas, me .consta que foram 
d(:}tidos p.elas forças f.ederaes, que o·ccupam militarmente a cidade, de 
orde.l'l.1 d:o Exmo. Sr. Gener1al Inspector da 1Região, nos t ermos do aTL 6º, 
§ 3º, da ·Constttuicão, como incursos nos arts. 98, § 2º, 1017, 111., 112 e H9 
elo Codigo P enal , á disp·osiÇão ela Justiça Federal em face do ocli•oso a:tte.n-
tado contra as instituições e a vida do Exmo. Sr. Dr . Governador rlo 
Estado e demais autoridades, C1omme.ttido no dia 15 do c-orrente pela 
policia militar allic1a;da pelo Vice-Governador do Estado, Coronel Antonio 
Guerreiro Anto11y e var-ios sequazes. Saudo V. Ex. - O Chefe d:e Policia, 
Gaspar A ntoni.o Vieiirn Giii1nwrães." 

fü,ta cópia é tir.ada ips{s litte1·is, segundo o meu iinformante, de modo 
qu·e, 1Srs. SeJJaclore,s, }á não ha mais necessid.acl.e nenhuma, neste paiz, 
de que 10 Congresso ou -o Governo ela União ·deC1lare o estaiclo d:e sitio ... 

o SR . ALFREDO ELLIS -- Apofaclo. 
O SR. Ruy •BARBOSA - .. . ou imponha a l ei militar para uma porção 

qual{ruer do territorio na;oiona:l se c-onsi-derar militamnenbe occu'.[Jado e 
ahi cesse de -execu ção a·s funcoões da Justica Civil, pmque é ao arbítrio 
milifo.r ou a quem se achem dah:i em diante entregues ás funcçõ es da 
Justiça,. · ' 1 r 1 -1 

O SR. ALFREDO ELLIS -- E, .entretanto, o GoveT1nador d-e P ernambuco 
manda distribuir boletins dando todas as garantias constitucionaes. 

O SR. RuY BARBOSA - De modo que, Sr. P.residente, não sei ·O que 
é que hoje nos resta na 1Constituicão Federal. Inventa-se em um Estado 
a hallela ele um crime, CGI)C(:}be-se ou simula-se um attentado corntra um 
Governador ou ·nma autorida,dr, superi•or qualquer e d·eba,ix·o [J.(:}ste pre.texto 
as justiças do log.ar desapparooem. As suas ordens já se não i:mmprem, os 
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habeas-corpus por ellas concedi d·os '!1ão e observam, respo.ndendo-3e a 
suas requi sições que não ha que lhe attendcr porcruc o tcrirtori o está 
militarme11'b occupaélo/ '1_'.J>elo Gcn01lal Insp.e.clt·or da Regiãio \J.Idli:tar, cm 
observanéia do art. 6° da Coms'lil:uição Fc.dcral. 

O SR. ALFREDO ELLJS - Seria uma cousa ridi cula se não fosse dolorosa. 
O SR. Ruy BARBOSA - e não -Cosse dolorosa, se não resultasse na 

carn içaria, no h omh ardeio, na -aJ)Qlição de torlas as garanti.as ela }ei. Em 
outros t·cmpos isto bastava, e não tanto como i. bo, par.a que o Congresso 
todo se levantasse e s.e declarando em sessão permanente deliberasse e 
votass·e medidas de rnpress·ão contm os criminosos em cujas m ã:os esti-
vessem esta parte do ter ritorio br.a.zi lciro . 

O SR. ALFRED-o ELLJS -.,,.- E' porque a Co nst.ituição representa hoj e um 
guardanapo mas mãos de qualquer caurlilho. Estamo ~ abaix·o d.a Republica 
da Liiheria. .. · li ·· , 

O SB . RuY BARBOSA - Eu acho que os h onrados Senadores ~ão obri -
gados a convir commigo, todos, um por um, e se n ão que algum cro. 
honrados Senadorrs se pronuncie e m e <liga por que. E stií.o obr·igaclos, 
em hôa fé, a concol'dar commi.g-o que das nossas garant,i,as constitucionaes 
não resta hoje, cm nosso paiz, vestigio absolutamente nenhum. 

Um Governa rlor. um inspector, nm agemte ele poder, com a uxili o das 
forças ela União, e da>' suas pro·prias força. , supprime a Cons-titn<ição el a 
Rcpu])l.ica, declarando que ás suas di spos i~.õ es é que ohe,dece h u milde-
mente. 

Os habeas-corpus conce·diclos pelo Superior Tribunal elo Amaw nas 
não são resp eiLados e attendiclos, porque a Gonstituicão da Republica -
os nobres Senadores estão sabendo - porque a Constituição d·a Republfoa, 
interprP-ta cla pelo Inspector da ·l' Região Militar, lhe entregou a oc-cupa(\ão 
milit.ar claquelle Estado. 

O SR . ALFREno ELLIS - Nií.o pod·em os rl escer m.ais. 
O SR. RuY BARBOSA - P eço a benevoleiocia, a inclulgencia do s nobres 

Senadores. Tenho que acabar a minha tarefa, que é um sacrifício não 
pequeno. Preciruo concluil-a h oje, e espero que SS. '.EEx., ao meno s, me 
ajudem a carre~ar com a cruz até este Calvario. 

O SR. AI,FREoo ELLIS - E' precizo resolver aquella crater a de sangue. 
O SR. RuY BARBOSA - (Lê) : "Tmplantad·o na cicla:de o domínio do 

terror,- os r.iemcnfos de força do Governo do Estwdo, junto. aos ele que 
di spõe o Gene11al Inspector da Região, clesenvolv.cram fe1'ozes per~egui
cõcs que motivaram a expatriação de mai s de 400 p essoas para Bc16m 
el o Pará. 

Não fi-con rcs id.encia de adversa.rios que se não v.arejasse, de dia ou 
de noite, para o~ prenderem. 

O policiamenfo pa:sson a ser feito '))elo Exer.cito, em i!TUPOS de quatro 
sol-dados, armacl·os de car.abinas, de qnarteirão em qu arteirão . 

As pa:trulhils cncarrcp;adas ·de prender as pessoas suspeitas de h ave-
rem tomado parte na r cvoiução tinham ordens francas de matar JosÁ 
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Lopes de ·Macedo, Argou da Costa Hamo ·, director da Gazela da Tarde, 
e outros. 

Um s·olclado do Exercito assassinou friamente a outro de policia, que 
se cons·ervara fiel no Governo, julgando ser o cabo Girafa, contra o qual 
lia.via ordem ele e'1iminação pel a morte. Esse soldado do ·Exercito foi 
exduiclo das fileiras, sob o frnndamento imaginar.io de ser desestor da 
l oHci.a, quando sentara praça nas forças da UnJão. " 

"Na Cas·a ·de Detençã.o foi collocado um sino, coin as badaladas d•o 
qual se .abafariam gemidos e gritos, {fUando se queria esbordoar alguem, 
ou usar de ins.trumentos de tortura para extorquir declarações que 
a·ccus-cn1 a üp1Josição. 

A Belém chegaram Ruftno Vieira e Cosme Feitosa, com as mãos 
rachadas de bolos de })almatoria e as pernas e costas roxeadas pela appli-
cação da tortura. Esses infeli•es narravam todas as miseri as que soffrera:m, 
accrescentando qu e, antes ele os :bortuararem, exigiam ·documentos por 
elles subscriptos, attestanclo haverem si1clo lrnm trata.elos . 

O Sr. Victor Hugo Aranha, r·eclactor-secre:tario do Amazonas, es1eve 
duramfo cinco dias refugiado nas mattas ele Gachoeirinho, onde o procura-
vam soldados do Exercito e agentes ·ele policia, armaclos ·de carabina, com 
ordens ele o matar; e só n

1
ão ficou sepultado alli p·orque um seu amigo, 

o ·J º Tenente Alvaro í\1achafl·o, com mandante de um dos avisos ela flotilha 
federa l. o salvou , indo buscal-o onde elle ,se encontrava a. fim de, em l ancha 
rspecialmente fretada, ser tran sportado para Obi'dos, no Pará. 

Numa .tarde só foram esp ingard·eadas as :resiclencias elo Cor.anel Anto-
nio Bittencourt, do S·enad•or 'Eleocloro Balhi e do Deputado Aledino Costa. 

Aos Deputados Carlos Stuart e Vicente Heis foi imvosta, sob ameaça 
ele morte, a obrigação de s13 retirarem p.ara fóra elo Am azonas, dentro de 
c1 ua.s horas. 

Durante muitos dias est.ivera.m soh cerco ela policia a:s casas elos 
Desemhargaelorrs Drs. Abel Garcia e Raposo ·da Camara, af.im ele que 
esses altos ma1<istraclos não comparecessem ao Tribunal para, não h avendo 
numero, não serem deferidas as petições de habeas-coi·pus em favor de 
presos po'liücos. 

Duas vezes, em 21 e 25 ele .iunho, o Superior Tribunal ele J.nstiça foi 
atacado por desordeiros ela Polici a Civil, armados ele pisif;ola Ma11ser. 

O Coronel Antoni'O Bitt:~ncour l. rrue não era inimi~o ele Pedrosa, antes 
o visitava e cultivava suas relações, foi barbammente espancé!!clo ])Or 
agemtes ele policia. 

Um pofüico rl e resp-eitqbiliclacle no Amazonas rncobeu ele Manáos nma 
ca.rt;a, onde lhe é rela:tacla a inaudita selvager.ia. Esse polfüco, adversari•o 
elo Coronel Bittencourt, não o é elo Dr. Jona:thas Peelros·a. 

Diz a carta crur o .coronel Bittencourt a:cahava ele fazer uma visita 
a.o Dr. Pe.arosa. no Pala.cio elo Governo e, ao retirar-se. enwntron na ante-
sala 0 Dr. Perlrosa. Filho, !'1111 pal estra com o Cap.itão Benevirl·es e Tha.u-
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ma:turgu Vaz. Ahi, dil'igindo-se ao Dr. Peclrosa Filho, o Coronel B.tten-
court a1rnrt-ou-.1he a mão e se r etiro:u. 

Conta a .carta, ainda, que -ao vêr o Coronel Bittencourt afasta r-se, dissE 
o filho do Governador aos seus dous companheiros: "Esse vell:).o intr·i-
g·ante é .que merece uma surra." E entroLt no gabinete do Dr. Pe.drosa. 
Fica:nclo sós os dous indi v.iduos, disse Thaumaturgo para Benevides: "Você 
comprehende? Você é o che:fe dos agentes, e estas palavras não deixam de 
ôer uma ordem. " B-enevides não retrucou. Foi para a sua repartição e deu 
conta da encommencla. No dia seguint-e Bittenco"Urt sofi'reu a rude e humi-
JJ1a,nte aggressão. 

Para bem ser re1fresentada a comedia, esses agentes fomm p1·esos, 
mas imme.cliatamente o a.dvogado Orlando Carlos ela Silva, funccionario 
pubHco de imme.diata confi ança do Governador, requereu habeas-coi·piis 
a favo1· desses homens. Exigindo que elles fossern · apresentados ao Tri-
bunal, ·O Preside:nte os inquiriu e, sob propunta dll um dos Desembarga-
dores, foram tomadas as suas declarações. 

·Eis, s•eJJh OTes, .o qLLe nessas de·clarações depuzeram os agentes de 
policia, autores elo cSib-ordoamento elo ex-Governador elo Amazonas, o 
grande elei•tor do Goverin.ador actual. 

O Sn. AI.FHEDO E111s - Na Russia não se faria mais, nem melhor . 
O S11. RuY BAnBOSA - "Auto ele perguntas feitas ao paci·ente Luiz 

Cordeiro i\fonso, perante o Superior Tribunal ele Justiça: 
''.Perguntado o seu nome, estado, pronssão e natura.li·dade, resp.ondeu 

chamar-se Luiz Cordeiro Manso, natural du Alagôas, com 31i annos, casado, 
antcr\iormente .agente ele policia e. actua1mente vertenceinte á Gu:arda 
Civi-ca, que tem como -chefe o Capitão Benevides; que tomou parte na 
aggrcssão soffriela pelo Coronel Bittencomt, a convite de Pedro Oliveira, 
que d.izia agir em l10me do CapitãJo Benevides, acreditando elle no -convi•te 
por ser dado o r e-caelo pela -ordenança do Capitão Benevides ; que na 
aggrnssão elle limitou-se a d.ar duas ligeiras bengaladas na pe11na do 
Coronel Bittencourt, isto mesmo por ter se comp.ade:cido em bater num 
pobre velho . .. " 

São üS garantins da velhice, Sr. Presidente. 
o ~: 1 :, ALFREDO .ELLIS - . E' a piedailc. 
O Su . RuY BAHBOSA - ... que o Coronel Bittencourt se limitou '!lJerias 

a pm·guntar quem tinha mandado fazer essa aggressão, send·o que elles 
na.da responderam. " 

Agom, Sr. Presidente, passo ao segundo depoimento. 
"A uto de perguntas feitas ao p.aciente Galcli•no Alves Corrêa : 
"Perguntado seu nome, idade, estado e profissão, respondeu cha-

mar-se Galdino Alves Corrêa, com 3'1 annos, natural da Pn.rahy•ba, casado 
~ actual agente de policia junto ao Capi'Lào Benevides, desde o dia 25 de 
jnnho de '19-J 3. P·erg•rn1tado o que sabe a respeito da aggressãa soffrlda 
pelo Coronel Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, res·pondeu que no 
dia 21 de. julho ·á noite, na Casa de Detenção, recebeu um recado dri 



Pedr'O Bezerra de .Freitas, igualmeiute agente de policia, _p-ara e&tar pre-
sente no j.ardim do quartel de. policia, ás nov·e horas da noite, e esperar 
até que o paciente chegasse, pal'a, ás '10i horas da noite, com os agentes 
Pedro Bezerra e Freitas, faze-rem um serviço no Coronel Bittencourt . . . " 

Fazer serviço - é phrase, p.arece, da gyria. Como estão as cousas 
hoj e. Deus 1nos livre que nos façam -um serv.iço ! 
-- . . . especialmrnte para cortarem o cavaignac dü refericlo Coronel. .. " 

Avis-o aos Governaclores dotados de ca vaígnac ou de qualquer outra 
natureza de barba . . O actual Govemador do Amazouas pócle ir pondo as 
suas de môlho. · 
" ... .ao que o paciente se r-ecusara, allegando que ü;to uão se f,azia; que 
essa ordem era do Ca1Jitâo Beuevides, Delf!gado de Policia; que Pedro 
Hezerrq_ instigou o pacieute a cumprir a 01·dem, combinando e.ntre si 
6Ó fazer ·um sust'O ao velho ... " 

Susto ao velho! era u.m - serviço, com cerieza. São synonimos, susto 
e serviço - são a mesma cousa. A.nügamente a synonimia era entre -
s-erviç,o e favor - hoje é entre - serviço e susto. Quando um homem 
recebe - um serviço - é - um um susto - que lhe prég.am . 
.. _._que o ·Capitão B(}Ilevides tem ás suas or.dens sessenta agentes a seu 
sm·viQO, aquartelados na baia do Palacio do Governo . . . " 

Eu não sab-ia que os ~alacios de Governos tambem teem baia. 
O SR. ALFR Euo ELLIS - Deviam ter jaula. 

"_ .. que elle, paciente, sepur-ou o velho e os outros deram -al.gumas ben-
galadas. Nada mai-s disse." 

T-er.ceiro depoimento: Auto de perguntas feilio a Manoel da Cunha 
Freitas, perante o Superior Tribunal ele Justiça : "Perg-untado o seu nome, 
e~tado, profissão e .natul'alldade, respondeu chamar-se Manoel da Cunha 
Frei·ta-s, ·de 27 annos, natq_ral do Hio Grande do N arte, "agente secmto de 
Capitão Benevides, desde o dia '16 de julho." 

"iPerguntado o que sabe a r es1rnito da a.ggresão soffrida pelo Coronel 
An~onio Clemente Ribeiro Bittenoourt, respondeu: que ás sete horas e 
meia ela noite do dia 22 do conente, tendo ido levar as occl!nencias do 
dia ao Ca1Jitão fümevides, -como era de seu costume, declarou que o Cor.a-
nel Bittencourt tinha chegado e desembarcado com um ofiicial cujo 1nome 
ignora, dizendo então o Capitã-o Benevicles que devia ser o official Gastão, 
accrescentanclo que, por não aber a hora, i1ão tinha havido ·a va ia que 
p-ara o mc.smo Ccttonel estava preparada, pelo que incumbiu a elle, res-
:poncl:ente, que, com outro companheiro, desacatasse, surran:do, o Coronel 
Bittencourt, 1no d.ia segufate, pela manhã, na rua dos Remedi·os, lagar 
designado; que o se u comp-anheiro, aproveita;ndo a ordenança do Capitão 
Benevides, mand em con vi4ar para tomar parte no assalto os agentes Gal-
dino e Luiz Cordeiro, mandando p-ara este eHeito um cartão com o seu 
proprio nome; qne realrqente no dia . cguinte, por volta das oito horas 
da manhã, o ataque rcal jzou-gc; que o Capitão Benevides e o chefe elo 
pessoal ele agrnt-rs, !'Melo ás suas ordc-ns sessenta ou sc l·cnt.a; que tendo 
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lllle, respondente, effectuad'O a diligencia, encontrou-se com o Capitão 
b1::neviaes no allo Ull 1 azarnlh e at:ciarou--lne que o 0Hic1al não era o 
G.astão, e antes de conti1rnar qualquer outro assumpto, o mesmo Capitão 
ln-e dissera ter .conJ.rncimento aa aggressão ;;offrida pelo Coronel B1tten-
court; que, se 1'.a.ssem os seus auxiliares o;; aggress·ores, ·elle os puniria 
s·evera:mente, porque tal ordem não ti'Jlha ·dado; .que, ouvindo isto, o res-
pondente ficou sem saber o que respond.esse, porque a ver.da.de era que 
clle, mspondente, recebera düectamente ordem para tal do Capitão Hene-
viodes; qu0. depois retirou-se o responde.nte para · sua casa, afim de mudar 
de roLLpa, sahindo outra vez, só voltando á sua residencia á · seis horas 
ela noite, encontrando ahi, nesse momento, a intimçaão do Administrador 
dos Correios para que e1le, r espondenbe, se apresentasse· com mgncia 1na 
1 ª ·Deleg.acia ele Polici·a; que quando sahiu para obede·cer ~L ordem de 
seu superior, encontrou o inspector Saraiva, que vinha buscal-o; que, 
cheganclo á Delegacia, foi remettido para a Debenção, onde prestou depoi-
mento perante o Chei'e de Poli.eia e Delgado; "que. quem agarr.ou o velho 
Bittencourt foi Galdino, e elle, respo.nden~e, deu uma bengalada, sendo 
as outras dadas por seus compainheiros." ·Nada mais di sse, nem lhe Ioi 
pergunta:do. " 

O Tribunal negou esse' habeas-corpus por Lmanimidaue. Os criminosos, 
porém, Joram immediatamente soltos. 

Notem os honrados Senadores. Todo. os perpetradores desta série ele 
crimes são immediatamente recompensados com a impunidadr. senão com 
dinheiro, ainda por cima. 

Tres ou quatro dias depois da aggres·sã:o soffricla pelo Corunel Bitten-
court, .foi assa ·sinaido seu filho José Bittencourt, por ter procurado tomar 
saJisfação a um dos mandantes daquelle crime. O pobre velho, d·epoi·s 
de contundido, rôto, porque me disseram que a sua roupa l'icou recluzi·da 
a f.a.t'l'apos,. de·pois de soHrer nas ruas irnblicas de Manáos o mais gros-
seiro dos ultrajes, e a mais violenta ela· barbaridades, viu clahi a quatro 
dias cahir victimado pelos seus fnirnigos o filho , porque ia p e.dir nma 
explicação a um do·s aggressores de seu pai. 

Esses factos, conio muitos outros, teem a co.nnivencia ostensiva do 
General Bello Brandão. QU:erem a todo o cus.to manter o terror, par.a que 
tantas rnonstruosi·dades não sejam a:puradas. Para que em rn de julho 
nã:o s.c nunissem os membros da Camara e do Senado, garantidos pelo 
habeas-coi·viis do Supremo Tribunal, commetteram-se to·das as violencias. 
O Coronel Bento Brazü, enador Estadual, foi preso e ficou i·ncommu-
nicavel na Ca a ·ele 1Detenção. Um seu fillrn, Jayme Brazil, foi cruelmente 
espancado. Outros De1mtados e Senadores f.orarn obrigados, pelo terror 
ou pela violencia, a se cx·patriar. 

Eis, senhores, em resumo, o inquerito a que me foi dado proceder. 
De outros elementos ainda poderia eu agora dispôr aqui, afim de mostrar 
ainda mais .flocumentadamento ao Senado a evidencia daquella selvageria 
e barhri•dade . Abster-me-hei, Srs. Senaiclores, para me approximar ao fim 
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do meu discurso, aprese<n·tando ao cnado a evidencia daquella selvageria 
e barbaridade. AlJster-me-hei, Srs. Senadores, para me approxiimar ao 
!lm do meu <li-curso, aprcsontando ao Senado a idéa qu·e estes factos me 
suggerem. 

ão creio que no espírito dos honrados ena.dores possa pairar aiuda 
alguma duvida soLre. o caracter sanguinario das :ürocidades que se toem 
commettido e que estão commeLtendo no Amazonas, dos fu~ilamentos, 
que são, aliás, um episodio apenas nessa tragedia sinistra: todas as provas 
imaginavcis numa ·Ruação como a. nos:a, cm que se nos 1negam todos 
os meios para a verificação da verdade, foram por mim offorecidos ao 
S·euado nessas quatro sessões succcssivas. 

Negando esses efi.mcs :____ o fuz;ilamento de 21 homens, entregues, sem 
condições, á autoridade, sem armas, confiados á sua humanifade e á 
sua justiça .. . 

o SR. ALFRRDO ELLIS - . . . á piedade do vencedor. 
O íl. R UY BARBOSA - ... á piedade do vencedor, .como acaba de dizer 

o honrado ena.dor por "' · Paulo, contestando e ·ses fuzilamentos, o que 
nos veiu dizer o ho..irado Senadol' pelo Amazonas é c1ue esses 21 homens 
não linham morri-do fuzilados, mas vJctimas do bombar.deio contra o 
q Lrnrtel. Ora, senhores ... 

O Síl . . \r,FílEDo ELLIS 1 ünde a differença? 
O n. Huy BAl1BOSA - Onde a di fl"ercnça? :.'l uma hypothese, fuzilam-se 

homefü que se aprisionarp,m; no 1tra hypothese, bombar·deia.m-se homens 
que se renderam. Pob não é a mesma violação das leis da guerra, da huma-
nidade ·e da honra? Pois não é a mcdma barbaria, a mesma vergonha para 
a civilização brazileira? 

Não houve combate e. pelo menos, que acrucllcs homens se reinderam 
não pó de soffr.er contestação alguma: houve acto de rendição, entregue 
a officiaes rlc nos~as forçad atmada:, um acto de rendição absoluta, escri-
pto pelo sarge·nto e entregue a officiaes do batalhão elo Exercito, 46º de 
caçadores e 19° grnpo ele artilharia; lido por ellcs e por clles reconhecido 
como jusito: das mãos desses offi iaes se transferiu ás mãos do Gover-
nador, ao que parece, - lambem não o julgou desarrazoado. 

:u a o Governador o tran feriu ao General, que delle Lomou conheci-
mento mas tomou conheci-uiento p·ara .não attendel-o . E eUe que não tinha 
fi.do força para evitar, mezes antes, a deposição do Coronel Bitteincourt, 
teve-a para mandar chacinar, em um bombardeio cégo, nocturno, e á 
qu eima-rou11a, esses homens, que acabavam de se entregar á consciencia 
de homem e de soldado. 

O SR. ALPl1EDO Er.us - :\'ão é um General: é um carrasco. 
O Sn. Rn: BARBOSA - Ninguem os póde livrar desses epithetos. Não 

é um General: é um vcrd~1go, um matador. 
Noutro qualquer paiz a farda não lhe estari a nos hombros. Os tribu-

naes militares já estariam conslituidos ha muito para o rcsp0<nsabilizar ... 
Os Sr.s. ALFHF.no El r.is E RmEmo Go ' ÇALVES - '\foito bem. 
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O ::SR. l1uy BAnnosA - . . . e a uossa honra de brazilciros, a nossa sal-

vação de povo livre Leria comec;ado .a. receber a sua jus·La desforra. Não 
nol-a quizeram ·dar no caso do Salelbite. As co11seq11encias ahi estão conti-
nuando a manchar os galões dos Generaes cumpliccs neste crime nef'anLlo. 

O Sn. ALFH1mo fü,LJS - Apoiado. i\luito bem. 
O SR. RuY BAHJSOSA - Se o comma.udante ela esMUa que f.uzUou os 

passageiros elo Scctell'ile houvesse expiado conforme as leis miliLares, o 
crime por elle commcJLido, o Dr. Chacon 1n1lo teria. sido por elle assassi-
nado em Pernambuco. 

O SR. ALFru<:oo ELLlS - Apoiado. 
O Sn. RuY BAHllOSA - A llisLoria .(]a irnprensa. brazilira. não registra 

mais esta infamia crirnil10s•a e sanguinaria q1rn c:J,á cuxovalliando, entr.e-
tanto, as ouh·as, porque as aggressõN; oon l ra a impreJJ:;a aleri'orizam. 
Assass'inios ·de jornal is.ta" ao Norte e ao Sul se viin pro l11zinll o por toda 
a parle, sem limites ... 

O SR. A1,FHEDO Er,LJS - Apoia.elo. 
O SB. n UY .BAnllOSA - ... sem limites nenhuns para aqucllcs que leem 

a coi·age.m d.as suas op i•niões ·e a nobreza cJ.e amarem a sua !.erra com 
peruia nas mãos para a defender contra os miscraveis que boje a e~tão 

prosLi tuh1·do. 
O SR. AJ,F1mno ELLIS - Muito hem. 
O 'SR. HuY BAnBOSA - Eu clcix.aria aos que me conlcsla.m es·La equ.i-

p~i:raoão que csl.abcleci entre as cl11as maneiras el e 'lTIOrrer incJ,eresos e cles-
ai:ma.d·os, a fuzil ou a canllão; cu deixaria a esco-lha aos mm.tares que 
fossem capazes ele m'a l'azer. Eu queria perguntar a qualquer elos nossos 
off.iciaes que difJerença o sen sen~o militar estabelece enl.re o fuzilamento 
ele homens aprisfonados na. guerra e ·des·armaclos, e o bombardeame111t'O 
de homens que enelregaram nas mãos claqnelles que os cercaram o seu 
acto de capHula<:ão sem reservas. 

O SR. ALFREDO ELLISJ - E confiando á piedade humana a: . nas vtclas. 
O Sn. Flm: BAnnosA - Quando crimes destes praticados impunemente 

numa socieda:de, quando um povo assiste · a .essas sel vagc1fas se m se com-
movcr, quando os povoQs são . indiffcrcntes e essa abolloão ele todo o sen:io 
humano, os homrns que exercem o poder e que dispõem da força, o paiz, 
esse povo, essa raça, c&tão -conclcnmados á maldigão de Deus; a fowa elas 
leis etemas que regem este mumdo e lhes asseguram do mais misero elos 
destinos. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apo·iaclo. 
O Sn. RcY BARBOSA - Do mesmo moel a como não teem força para se 

defenderem a si mesmos no seu •terrilo1·io, cont1·a o: que lhes conculcam 
os direitos, saltam por cinn ele toda a;; leis, não terão a energia, a cora-
gem, o brio, para s·e defenderem contra. o estrangeiro, qnanclo o es•tr:i:n-
geiro Invadir as suas fronteiras. 

Os SRS. ALFHEno Er,r.rs E Rnmmo GONÇALVES - Muito bem. 
(Palmas nas galerias. ) -
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O Sn. PnESIDENTE - Attcncã:o ! ! As ,galerias não · poCLem intervir nos 
debates. 

ü Sn. RuY BABBOSA - Se .eu nãü ·estou calumniando, se ess·es officiaes 
do Exercito e rla Armada, cujos depoimentos li,, me não mentiram, se a 
imprcms·a .do Amazonas, a voz geral dos seus irnbitantes, o clamor que 
por torlo ·o paiz se está estendend·o, os écos que se propalam de jornal 
em jornal, ·de Estado em Estaido, todo esse rumor que se formo u e que 

.se fórrna nas consciencias, s·e tudo isso não é uma illusão, p-or que não 
acórda .o G·overno Brazileiro? Por que 1não .chama a contas os resp onsaveis 
apparentes ·destes crimes? 

O SR. Ar,pmwo ELLIS· - Os grandes criminos'Os. 
O SR. RuY BAHB·OSA - Por que é que os gra:ncles cr1mmosos não são 

obrigados a se sentarem no log·ar que lhes cumpre, nos bancos .dos réos 
para se julgarem e receberem o justo castigo dos seus crimes? Por q11e, 
ao contrario, sfüo ·as victimas, as testemunhas, as c'Onscie.ncias independen-
tes .os qu·e andam refugiados, assustados e não te-em a coragem ele vir 
dizer a verdade áquelles que a querem conhecer, se1não occultando os seus 
nomes? 

Diir-se-hia que nes~a i·nundação de violencias e sangue :w menos a 
mora.lidado está salva. Não, Srs. Senadores, ao -contrario, ainda ante-hon-
tcm vós vistes, pelos depoimentos militares trazidos á vos·sa pl1Bs·en11a, 
tivestes occasü1o ele verificar o derrame ·de ·dinheiro, a distribuição de 
esportulas systemativameT1te espalhadas -entre as praças de pret em dous 
batalhões do Exercito B.razileiro, ele ora em diante inutilizadas, fiq ue certo 

- V. Ex., Sr. Prcsicle.nte, ele ora em diante absolutamente inutilizaidas para 
vestir a Jarda e empunhq,r as a1'mas que emp unham. O homem que uma 
vez, o solda·ao que um qia estende a mão á esmola vil ·deste aZiinhavre 
putrido, para sempre se prostituiu e nunca mais poderá merecer a con-
fiança dos seuR compatriotas, para lhe entregarem nas mãos o perigo da 
arma que não será ma:.is servida por uma consciencia honesta. 

Os Sns. ALFHEDo ELLfS E Rrnmno GoN'çALVES - Apoiado. •Muito bem. 
O SR. Ruy BAnBOSA --=- Assim, Srs. Senadores, tudo mais, porque as 

finanças 'do ,A.mazonas vãp p·elo mesmo teôr. Se me não mentem tambem 
as i1nformações que pude apurar, mais de sete mil contos, arrecadados, 
segundo se me a.ffirma, rio primeiro s·em9stre do ex·ercicio financeiro, não 
bastaram para pagar aos funcC'i-onario·s publiios senão o primeiro mez 
do anno, mas os contractps lesivos com as companhias poderosas ss- fize-
ram .com escnmdalo e a revolta .aa população, para que .no dia em que 
ella se erguesse por um ri1ovime'llto natural da sua justa resistencia, ainda 
em cima se indicasse esse protesto, le.gitimo em crualquer paiz do mundo, 
como uma manifestação elas dispü·sições rovoluclo1narias dos inimigo,c; da 
act.ualidaclc. 

De modo que no Amazonas, act.ualmente não existe cousa nenhuma 
salva dessa catastrophe, qesse arruinamento, ·dessa abolicão moral e poli-
tica1 de todffs os freios ·dp dever ele justiça e ·doe humanidade. 
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O Amazonas não tem justiça, porque nas mãos do seu Governador 

está concedido, pela Con ·lituição manda-da por elle reformar, o illimitado 
arbitrio d·c varrer d-os lribunae , pela aposentadoria ou pela disponibil-
idade, todos os rnagistrados que lile 11ão co11vicrem. De w.rle que a J\Iagi·s-
•tratura inteira do Amazonas, tlcsdc os Juizes de DireHo ató aos Dcsembar-
gaido11es, se acham debaixo dessa ameaça geral, e s-ervos do Governo, 
acocorados diante de.lia, niio podem ser mais orgãos da Justiça, que a Con-
sti-tuição do .Estado, que todas as Constituições quizeram cer"car de garan-
tias, para que ella se pudesse exercer li vremcnte. 

O SR. ALFREuo .ELLrs - O Poder J udiciario é o capacho do Gover-
nador. 

O SR. HuY BARBOSA - O Amazonas, portanto, está reduzido como bem 
d·iz o nobre Senador por S. Paulo, a um capacho esLcndLüo ao: pés do 
Governador do Estado. Não tem Justiça, mas tam.bcm não tem Poder Legis-
lativo. Não lem Poder Legislativo, irnrque dous congressos no Amazonas 
contendem por esse poder, dous congressos no Amazoua · o disputam. Um, 
aquelle qu·e o está exercendo, é j ustamcnL·e o congre ·so que huntem o 
Governo do Amazonas não reconhecia como legitimo, e o que o Govemo do 
Amazonas hontem reconhecia como lcgrnmo, entrando ~om ellc cm rela-
ções 1dunmlc a sua verificação de rJOdcres, é ·o mes mo Congres:o 'ª que 
o Supremo Trilrnnal Federal cone lleu habeas-cG1·pus para conbinuar a 
funcciouar até dirimir-se a questão suscitada pela duplicata. füse Con-
gresso ó o que não póde exercer as suas funcções, porque o seus mem-

- bros, os seus Deputados, os seus enadores, persegui-dos, acossados como 
animaes bravios, não tcem casa onde e reunam, nem o direito de appa-
recerem em publico sem serem extürminados. 

De modo que o Amazonas não tem Justiça, não tem Poder Legislativo, 
por.que hav·endo dous congressos que en tre ·si disputam a autoi-idade e 
exercfcio da autoridade legislativa, não ha neste mundo criterio poliotico, 
juridico ou moral por onde possamos r conhecer onde eff ecbivamente 
está residindo agora no Amazona o Poder Legislativo. 

O Sn. RmErno GONÇALVES - i\íuito bem. 
O Sn. RuY BARBOSA - ~ias não tem Justiça, não tem Poder Legisla-

tivo, tam.bem não tem Cons~ilt1ição, porque entre duas conslituicõcs, uma 
em vigor pela declaração explicita ele um elos seus categoricos textos, uma 
por esse texto garantida para viver durante 20 annos, e outra que arbi-
trariamente a mandou deixar de vigorar, não sei onde estará o meio de 
reconhecer qual a Constituição debaixo de cujas leis vive actualmente o 
Estado do Amazonas. 

Sendo assim, Sr. Prcs-idente, on ó rste o caso ele intervir no Ama-
zonas . . . 

o SR. ALFRRDO ELLIS - Apoiado . 
10 SR . Ruy BARBOSA - ... de a.ccôrclo com o art. 6º, § 2º, ela Gonsti-

tuição, on. não h.~ neste ;:cgimen hypothese nenhuma de intervenção 
admissivel. 
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O Sn. ALFn1wo Ei,r,1, - En tão es tá tudo perdido. 
O ::;n. HuY J3AHBOSA - Sou insuspeito para fallar nesta medicla, adver-

saria de um Governo cuja politica tenho CQinstanternentc comlrntrdo e 
contin~ID a comJJatcT. Nilo pódc haver medida nenhuma ele mais alta con-
fiainça que csLa da intervenção facultada ou ordenada iiclo Congresso 
ao Poder Executivo. 

Grande temeridade, portanto, r. P.rcsidc.nLe, se deve considerar a 
minha, aventurarnlo-me a pôr C"fa arma nas mãos ele um Goven10 que 
10ão tem a mü1ha confiança. 

Os Sns. Ar,FnEoo Er,Lrs E HmE!llO GONÇALVES - A:poiado. Muito bem. -
O Sn. H.uy BABBOSA - ;\ias lia na contingencia dos negocios humanos 

neccssi-dades que po-dcm mais do q11c a J.ogica, e é deba:ixo ela pressão 
ele uma clessas que cu me vejo neste momento. 

Se o inimigo, poJ'v·cntura, bater ás nossas porl!.is, se trans1Juzcr as 
nossas fronteiras, se pisar o nosso f.l'rritorio, para q1rnm havemos ele nos 
voltar todos nós, St'. Presidente, nós toclos os Srs . . sonadores, em procm·a 
da:qlf,-cllcs por cuja CQinla clevcsse coner a clcfcsa na{liOnal ? (Pansa.) 

·Certamente para o Governo, bom ou máa, cligno ou indigno da nossa 
confian~a, que as circumstancias elo momento nos orrereccr. 

E é por isso que, em presença cl·e uma calamidade não menos grave 
do r1uc cssa:s ... 

O 811. AJ,FHEoo ELLIS - Que a ff ccta a nossa honra. 
O Sn. H.uy DAl1BOSA -- . . . q·ltal a de vêr a nossa honra i;nteressacla, a 

nossa civilizaçã:o, a sor te ela uma parte immcnsa O.a familia brazHeira 
!!ompromcLtida pelo domiinio das desordens, ·da anarnhi a, da ma:Shorca; 
é cm presença dessa calamidade que eu, em minha consciencia, me julgo 
obrigado a clizer: bom ou ruim, é prncizo que esse Governo intervenha. 
Por sua conta, sob sua responsabilidade correrão as corl:lequencias cló 
procooimcnto que tiver, o paiz por cllc o responsabilizará. :\Ia· se elle 
se rctrahc, mas se clle não se affirma nesta :itua~ão, se ellc não mostra 
que CX'iste agora, no Brazil um Governo com forças, capacicla:clc e con-
scicncia para afJ'irmar a nossa exi. temcia nacional contra a caudilhagem 
elos bandidos que assolarp o Amazonas. 

Os SRs. Ar,FnEoo Eu.is E Rrnm110 GoNÇAJ,VES - Muito bem. 
O 811. TiuY BAnuosA - . .. então não é só a fórma republicana que 

entre nós está com·promrttida, não são só as instituições que cstií.o prestes 
a perecer; é ·, a propria nacionaliclaclc brazilei ra que está ra.dicalmcntc 
combalida; tratemos de procurar outra nacionalidade, nacionalizemo-n10s 
estrangeiros. 

Os Sns. Aw11Eoo Eu.is E RmEmo GoxçALVRS - Muito hem. 
o 811. RuY BA!lBOSA - E' por isso,' Sr. Prcsi.dcnte, que ponsanclo e 

repensando o assumpto, na minha consciencia de homr-m, ele christão 
e de republicano, cu mo vejo obrigado a appel1ar para o Governo com 
um projecto, a cuja leitpra vou proceder. 

Nesse acto a-s iuncções elo interventor se acham rigorosamente defi-
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niclas com tar cautela, que nenhum arbítrio conclemnavel ele sua parte 
cons,eguirá escapar á respo11Sabiliclacle . .. 

'Mas, Sr. Presidente, bem vê V. Ex. que 1na execução ele uma medida 
como esfa tuclo está clependen:te ela incliviclnalidacle a que ella fôr con-
fiada. Nccessario é q.ue ella este.ia acima ele ·suspei.ta e possa a to·dos 
i1nspirar oonfiança: necessario é ainda que ella não se ·ache envolvida 
nas lutas ou nos interesses qLrn se debatem no tenitorio assolado pela. 
selvageria que se trata de reprimir. E foi pensando nisto que hesitei em 
formular este projecito. Mas foi, ao me·smo tempo, considerwndo nisto que 
eu resolvi apresental-o, porque, ele num para commigo, tive a pretenção, 
não sei se estul.ta, Sr. Presidente, de poder ·Collaborar com o Sr. Presi-
clwte ela Repul)li ca na escolha rlo interventor que clle póde, que elle 
deve enviar ás terras do Amazonas. 

ü nobre Presi dente da Re,publica tem a seu lado um homem ele con-
firunça, que eu, ins11s1rnifarn C>nte, agorn, me animaria a lhe indicar. 

A situação requ-cr um homem de .critcrio, ele conscic1ncia, ele respon-. 
sabilidacle, de imparcialidade, mas ao mesmo tempo um homem que se 
i10nha á confiança do Chefe da Naçã.o, ao pas-so que se rccommende á -sim-
patlüa ele seus conciclaidãos. 

1Por que não escolher1á o Prnsidente ela Republica. se o Congresso 
ali.optasse este pro:i ecto, por que não escolheria 'º Presidente dR Republica 
o Depufaclo Mario Hermes. (Apo·iados. ) 

M<0ço é; é um moço, mas os seus companheiros e os seus amigos lhe 
tleram uma 1:iosição elevada na . Camara triennal a que pertence. E' o 
l.eroder ela repres.cntação hahiana. 

rMosiras notaveis ele inteireza, de firmeza, ·de nobreza de caracter, o 
tem recomme1ml a elo ás sympathias cl a O'J)i·niã:o. 

O Sn. ALFílEDO ELLIS - A' estima publica. 
ü Sn. RuY BAnBoSA - Não me consta que tenha relações ou inte-

resses nos negocios ·elo Amazonas, nem póde ser suspeito á confiança elo 
Chefe elo E8tado, nem pód e ser suspeito á ·sympathia elo Congresso. 

Eis o interventor que ao Sr., Presidente da ílepnbHca cu iomaria a 
libeNlacle de aJ)Ontar. 

E aqu1 estão, Sr. Presiclcntc, os meus interesses na politic-a e no 
Governo elo Amazo1nas. 

Agora só me resta concluir, proccrlcndo á leitura do projecto crue vou 
mandar á Mesa. 

Solicito a mais acura.ela att.cn~ão dos homaclos collcgas para o cui-
da.elo com que cm tocl·as as . uas tli:;po ~ii;õ cs lrnsquci resalvar a:s garantias 
consiitucion aes. assctrmanclo ao mesmo tem1rn á inlcrvenção as faculclacles 
ncccssat'ias para o seu bom resultado. 

D-iz o projecto: 
"rConsieleran clo que, pela reforma constitncional ultimamente adaptada 

'llo Amazonas se aut.orizo·u o Govemo clo Esfaclo a dispôr ela sua Magis-
tratura, pondo em clisponibilielacle ou aposentan do á cliscreção magistrados 

Projecto 
Ruy Barbosa 
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vitallcios de todas as categorias, annullando, assim, a independencia dos 
tribunaes e acabando, alli, de facto e de direito, com a Justiça, elemento 
fundamental e capital deste regímen; 

ConsideraJJdo que. no Estado, exi lC'm actualmenle, dous .congressos 
Legi ·}ativos, amJJOS os quaes foram, um após outro, rewnhecidos pelo 
Govemo elo Estado e que dell es, o que a esse Governo agora, não pel'-
rnitle fonce.ionar, é aquelle a que o Supremo Tribunal Federal reconheceu 
esse direi·to }JOI' uma ordem de habeas-corpus; 

Considerando, poi , que. de se modo, não existe criterio algum politico 
ou legal para se discrimimar onde res~cle presentemente no Estado, o 
Poder Legislativo; 

Considerando que a Constituicão acloptada, decretada e Jlromulgacla 
em 2-1 -ele marco ·ele '1910., naquelle 'Estaclo, prescreve -calegorkamenfe no 
seu art. 6'8, que só ele vinte ·em vinte rnn nos poderá ser r.eformada e, 
JJOrtanto, não pod erá ser anLes de 1930; 

Considerando que, nãco obstante um ·elos ·Congressos ora alH em dupli-
cata acloptou e mandou exe·cutar ou<tra Constitu.icão; 

Considera1ndo, pois, que, entre rcssa.. .duas •Cons1ituiçõe.s, uma iem 
vigor pelos termos oberanos desse texto, outra mandada vigorar pela 
Legislatura, a cujo actos o Governo do Estado obedece, está condemnado 
o Amazonas a ler de diireito uma Constitnic;ão e, de faeto, outra, o que 
imporia em não ter praFca ·e realmente Consfüuicão nenhuma; 

·Con id erando que a 'Republica Federativa co.nsiste, segundo o ar•t. 1 º 
da Constitu:ic;ão Brazileira, na união dos Estados e, que, para viver nessa 
União, cada E. taclo, conforme a mesma Constituição, art. 63, "se regerá 
pela Constitui\ão que adoptar"; 

Considerando qur a nova Çonstituição .do Amazonas, decretada por um 
Congresso a que a Con. tituição alli em vigor nega absolntamenle auto-
ridade para reformar. não se pódr ler como ado1Jtada "pelo Estado", 
vi to corno não são a.ctos do mandante os que o rnandatario ~xercer u /lm 
vii·es elo manda.lo; 

Gonsjdcranclo, pois, que a situação dahi de.corrente ujeila o Eslaclo 
a governar-se por uma Consl.ituic;ão que ellc 1não acl optou, e, dest'arte, 
o ex lue da Republica Federativa; 

Considerél'.nclo qu.e, por essas anomalias, inconciliaveis com a substan-
cia <lo nosso systcma de Governo, as·sim como pela situacão de arbitrio 
e desordem cru c alli reina, :e verifica a cvcntu alidacl·e, prevista na ·Consti-
tuic;ão da Republica, art. 6°, n. 2, de intervir ·o Governo Federal para 
rnanl.or a fórma rnpublicana federativa: o Congresso Na·cional resolve: 

Art. 1.º O Govermo Feclera.l intervirá no A ma.zonas para preservar 
uaqnelle Estado as instituições cssenciacs da Iórma repuJJlicana re.aera-
tiva, ora alli subvertida, manteindo- a sua Justiça, o seu Poder Legislativo 
e a sua Constituição. 
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§ 1.º Com esse intuito nomeará o Presidente da .Republica um int.er• 
ventor de sua confiança, mas .que notoria:mente, pelas · suas antecedenc;as, 
não tenha relações, proximas ou remotas, d.e corrc·sponsabihclacle ou .sym-
pathia, :nos recentes acontecimento: claquella poHUca, nem se ache ligado 
a nenhuma das parcialidades que entre si contendem pelo · Governo 
do ·Estado. 

§ 2.º Ao interventor cumprirá: 
. 1 º) Manter, no 1Amawnas, a Constituição lHomulgacla .naquelle ~stado 

em 21 de março ele 19'10i; · 
2º) Restaurar seriamente a ordem, a tranquilidade e a legalidade no 

Estad·o; 
3º) Garantir aos ·cidadãos fora.g1clos o livre regresso ao Esta.do e o uso 

ela sua liberdade individual; 
4'º ) Heintegrar a liJJerclac1e de imprensa, afiançando o s-cu mais livre 

exercício a toàas as opiniões; , 
5º) .Mandar proceder, no mais breve tempo possível, segundo o processo 

legal no Estado, á eleição do seu 1Gongresso, a.sseguranclo, no pleito, ao 
eleitora.elo a ma.is completa lib erdade; 

6º) Observar e faier observar l eal e severamq1te, as sell'tenças e actos 
judicia.rios dos tribunaes ·do Esta.elo e ela União, mandando executar os 
até agora não respeita·dos, e respeitando os que ·de futuro aél>opta.rem 
essas a utori·d acles; 

7°) Deixar pi.ena Hberdac].e ás communicações telegra.phicas e posta.es, 
evitando e rnprimindo os abusos contra a inviolabilidade do seu sigillo; 

8°) Instaurai' o mais rigoroso inqnerito sobre os attentad·os, contra o~ 

quae1.; se teem levanta.do queixas na imprensa e na tribuna, ou que p.01:. 
qualquer via. fi.decligna chegarem ao seu .conhecimento; 

9°) Promover a responsabilidade· lega.l elos ·Culpa.elos nos actos de vio-
lenda. ou prevarlcação .contra as leis e·sfa duaes oü feidera.es; 

.1Q.º) Pr-occ.cler :na fórma dessas l ei's em todos os seus a:ctos; 
11 º) utilizar-se da força publica ela Uniã.o e reqtúsifar do seu Govemo 

as 11rovid·encias ne.cessarias para o bom exito ela i11tervençã:o aqui pr.e-
scr.ipta; ..,. 

12º) Helatar, a.penas c-oncluiocla a sua mi,ssão, ao Congresso Nacional 
a situação em que houv:er encontrado o Amazonas, as me·chdas que tiver 
a.cloptaclo, para corrigir, e -o e~faclo em que o d.eixar. 

§ 3.º As autoridades estadua.es e f.eder·aes darão obediencia e auxilio 
ao interventor, 1no clesempenho das funcções crue aq ui se .J.he encarr.egam, 
cm observancia. rlo esfatuido 1na Gn nstituição da Republica, art. 6º, n. 2. 

§ ·1 ... 0 F'i·ca. autorizarlo o Governo a nomear os auxiares que forem 
inclispensavels á missão cJ.o interventor e a lhes estipular os Vl)ncimentos. 

Art. 5.º Revogam-se as ·disposições em contrario. 
Senado, 12 de setembro de 1913. - Rwy Bmrbosa. - Alftedo EUis. 
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SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO 

O S r. João Luiz Alves ( 111 ov i111 enlo ele allenç;ão ) - Sr. Presidente, 
vindo im1rng:11a r o pTojreto ele interv.cncão no Estado do Amazonas, sinto-
me 1 rancruillo, porqu e a sinceridad e das minhas conviccões em materia 
de principios com;titucionar,s, a elevai:ão em que pre.fendo collocar o deb~te, 
qual o elo terreno piJramenl:c dçtJ.trinario ela interpvetacão ~esses prm-
cipi os, me dão audacia pa:ra cn'frenlar, ou melhor, para irr:pugnar a 
opinião elo maior elos nossos constitucionalista vivos, sem rcc010 ~: elo-
q u.cncia elo maior dos nossos oradores politicos, sem tcmor ela erud1çao ·de 
um dos nossos melhores juris·consultos. · 

Entro no ·debate, pelas responsabfüdaeles que já tenho assumido, mo-
rlc"stas embora, na interpretacão ·elo texbo constitucional relativo á inter-
venção nos Estados. Rompo o d.eba;te em ·1 ª di scussão, porqne a isto me 
autoriza .e me obriga o art. 160. elo Regimento, que assim ·diz: 

"1N-a 1n-imeir r. di scussão elos projectos, que será cm globo, só se 
trai ará da sua ui.ili fade e ela sua constitucionali-clade." 
E eu contesto a ll'tiHelacle, ou melhor, a necessidade ·do pro,ie.clio, e 

contesto a sua constHu cionaliclacle . E' na primeira el iscussão d os 3Hoj-ectos 
que, regimcnl al mente, .ess~ aspecto .eleve vir a a.ebate. 

O direito constitucional bi-azil eiro, como o direito constitucional ele 
qualquer povo, não é. um hyero.glipho qu e só possa srr ·decifrado '])elos 
iniciados na sciencia elos pyerogliphos. O direito constitucional brazileiro, 
na sua interpretacão, não consfüue monopoli'o elas i:ntelligencias supe-
riores . A Oonslitui<:ão foi feitia precizarnente para ser entendida pelo po.vo, 
para qur todos a cornprehenclam, para que tod·os a il efend am, ])a-ra 
cruc tod·os, cle111t ro clella., exerçam ·seus direi.tos. E' só por isso que 
me abalanço a con lrapôr a minha h11'111ilde opinião á elo rmin ente Sem.dor 
pela Bahia, glo1'ia. ·elo Parl qmento, glo1·ia elo pretoria, gloria elo jornali smo. 

Si fôra. difficil ente.nr\er a Comti luicão elo nosso irnir., os 1·apm;el.lw,1 
que se ini ciam na imprrnsa não ei;.t;n·iam todo o dia a ·discutir a nossa 
corn petcncia oonsti lu ciona.l, nem as 1nconslilnciona.lidacles rrue allrilmem 
aos poderes publicas rlo Paiz. ' 

Con lcsto a constitnciona.Hcladc do projecto e, contestando-a, peço a sua 
rejeição. 

Precizo. pr.clirninarmrnte, rstuclar a qurstão cm th csc, em face do 
a rt. a• da Consti1uição Federal. 

1eslc ponlo. Sr. Presi clrntc, sinbo-me bem poreruc os meus anLece-
clenLcs no C:onp:resso Nacional, na ·Camara clüs Dep11ta rlos e nrsta Casa, 
tcem ido o ele um autonomista inlransigcntc, de um .['eclcrali sfa ·ir-redu-
eliveL ·de um anti~rnvisi-oni st a convencido. 

Como, irnrém, entencl'o ru o art. ôº ela Constituicão ? 
Em primeiro logar a ~xprcssão - Governo F ede1·al - (creio que é 

hoje doutrina pacifica c n~re os constitucionalistas brazileiros), compre-
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hende os tres podcrns politicos da União - o Executivo, o Legislativo e 
·o Judi.ciario. 

, Gomo entendo eu a expressã:o - Govei·no dos Estados? 
Do mesmo modo, Sr. Presidente, penso que •essa expressão compre-

hende os tr·e·s podeTes elos Estados - o Executivo, o Legislativo .e o 
.Judiciaria. 

·Como, porém, se :ele.termina -a inrtervenção? 
No caso d·o § 1 º, para repellir invasão estra.ngeira, ou de um Estado 

em outro: 
a competencia é elo Poder Executivo . Sustentam todos os constitu-

ci-onalisLas que a simples cirnumstancia do f.aC'to ele.termina a urgencia da 
medida pelo Poder Executivo. 

No caso ·elo § 2º, para manter a fórma re1rnbHcana f.eclcrativa: 
a compctcncia é elo Po.cler Legislativo, salvo quando o Congresso não 

está reunido e que, na emergencia ·ele um .grave f.acto, o Poder Executivo 
tenha necessidade de agil', acl ref enenclurn .elo Com·gresso. 

No caso elo § 3º, para restabeleéer a orrlem e· a tra.nquilHclade nos 
Esfaclos, á reqnisição dos respectivos Governos: 

a compctcncia é elo Pod.er Ex·ecntiv.o, irnclenclo, entreban t·o, o Poclel' 
Legislativ·o cleterminal-a por lei quando aquelle poder se conserve inacLivo. 

No caso elo § ·4°, para assegurar a execução ·das leis e sen~euças 
fecleraes: ' 

a compe lencia é elo P.ocler Executivo. 
1Corno inbervém o Poder Jucliciario? 
Em caso·s concretos, para garantir os direito:; inclividuaes que tenham 

sido, })Orventura, violad<is. 
Tive occasião, Sr. Pr.esiclente. de manifestar-me por crnatro vezes na 

i:ntfüJrt;e'f.a;ção ·deste metigo, no Congresso Nacional: no caso. ele Ma tl·o 
rrrosso, no ele Ser,ginr, nn elo füo Gra.nrle rlo Sul, quanto á sua Consti-
1 uição, e no elo Eo;taclo elo Rio ele Janeiro. No cas·o ele l\fatto Grosso, cm 
que se 1:ratava rle urna lui·a civil, na rrnal tinha s+clo mor•to o "Prrfdrlcnl·e 
constituci01rnl , ;issmninclo ·o Gov,emo o seu substituto legal, sustenlei rple 
:iá ·não cabia a intervencão elo Poder Executivo. por estar normalizada a 
forma 11cp1l.blicana· .frcleraJiv.a e j.á ·estar tranqniUizado o Esfaclo, só 
cahe:n rlo ·a intervençãn ela Justi<:a. Federal para apurar crimes e puni1· 
delinquentes. Nesta •OJlpOrl·unid ade tive a ufania de vêr o meu voto. na 
C:arna.ra dos Dc1rntados. hrilhanternentr defenrliclo no Srna.do. comn nin-
gucm melhor o podia fazer, pelo honrado Senador pela Bahia, autor d-o 
pro,iecto rm discussão. 

No caso elo Estarlo de Srr1üpe tinha-se dado a dcposi<;.ão viol<enta dos 
rcpres·enfantes rlo scn "Poclr.r Execntivo . . embora ma;scarada por urna 
rrnuncia conetivamente ana:ncacla. Susfantei a competencia rlo "Poder 
Ewcu.livo Fcd el'al para intervir, rc pondo as autoriclacJ.es vi olcntamen te 
cleposf.a.s. 

No caso da Oonsiilui~.ãa clD Rio Grande elo 6nl , cm que se allegava 
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que ella violava a fórma republicana federativa, sustentei que o · Con-
gresso Nacional tinha competencia para, examinando uma .Constituição 
do Estado, v.erificar se ella, de facto, .contrariava os principios da fórma 
republicana fe"deraitiva. E, 10.este caso, concretamente, conclui, pe}o estudo 
que fiz, que a Constituição c1o Estado do Rio Grande do Sul não violava 
e sa fór.ma, conclusão pela qual me b-aterei sempre, mas sustentando 
sempre que a hyp1othese é da .competencia do Poder Legislativo. 

'o caso do Estado do füo de Janeiro, impugnei sempr.e, fóra do 
Congresso, no meio politi.co em que convivia, a pussibilidade de uma 
intervenção do ,p.o·der E·x·ecut-ivo -por sua propria au:tOTidacle, e vim aqui 
defeml:er a intervenção do Po·der Legislativo, dectdindo, na dualid:ade 
do Congresso, qual o l.egitimo. 

·Mas, em tod-as ·essas hypotheses, em to!1os estes actos, :n unca suggeri, 
nunca poderia suggerir a cTeação de uma entidade d1e que .a -Constituicão 
não cogita: - o inte1·ventor. 

Como intervém o Poder Executiv00 paDa impedir a invasão estl'an-
p;eira ou d e um Estado em outro? Pelas forças armadas, à.imdo ordens 
dircctas o Presi·denbe da Republica, 0omo commandante supremo dessas 
forças. 

Como intervém o Poder Legislativo para manter a fórma republicana 
federativa? fodiante umfl. lei, declarando ou rewnhecendo co-ntraria á 
Constituição Federal e inexist.en te uma Constitnii;ão d·e Esta d o, etc. 

Como intervém o Poder Executivo, para restabelecer -a ordem e tran-
quillid-ac1e nos Esfados? Jntervirá, sem a figura política d·o interventor, 
mediante ordens directas a,os •commandantes da força publica para q;ue 
prestem auxilio ás autoridades constituídas, no exerci.cio ·de suas funcções . 

Senhores, ao menos, depois de rep;ularme.nte constituídos. como se 
acham, tod0os os Estados -da Federação Brnzi1eira. a fip;ura do interventor, 
mos termos em que a propõe o p-rojecto do honrado Senador pela BaJhia, 
é inconstitucional. · 

Não ha Estado que não 1estej·a constituido, com sua Consti-tuição pro-
mulgada, com os seus trns poderes políticos em funcção. Des·Rifio a que 
se me apresente um::i só bypothese, .em que haja necessidadie de intervir, 
desconhecendo a eX'istcncia de um dos poderes ou de toda uma Consti-
tuição. 

Si é '(}eposto o Governador, o Governo intervém pela força publica, 
para repôl-o. Si 00 Governq.-dor dissolve a Assemhléa, o Governo intervém 
com . a força para garantil-·a ·e mantel ... a. Si o Poder Judiciario é desaca-
tado, o Governo intervém com a força publica para garantir a execução 
d:e suas sentenças. Si a Constituição !10 E~tado viol.a preceitos consfüu-
cionaes -da União, vola-'e µma lPi declarando essa vi·olação, e o Gov•erno 
intervém, nos termos do art. 6°. § 4º, pam obrigar a V'otai;ão de uma 
nova Constituição, de accôrdo com o rcgimen. '.\fas, a figura do i:nter-
ventor, como existe na Argentina, não existe no nosso direito constitu-
cional: eeria a annullacão ç1a autonomia dos Estados já constituídos, se.rié1. 
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a suppressão c.onstante dessa autonomia, ao sabor e ao capricho da.s paixõM 
polrnoas do Exeeutivo ou das maiorias occaston·a·es do Parlamento. 

Q SH. FRANCISCO GLYCERIO - o commandante da força não é inter-
ventor? 

O Sn. J o Ão Luiz .ALVES - Não é, nos termos ·em que foi coliocruda a 
entidade do interventor pelo pr.ojecto do honrado Senador pela Bahi<a. · 

A;ttsnda-me bem V. Ex. Interventor, o Governo F•ec1eral póde ser 
sem,prn, nos termos d.a Constituição, por prepos-tos seus, Já existentes, 
com funcções delimitadas por essa propria Constituição. 

O SR. FRANC::ISoo GLYCERIO - Perdão. Isto é mais perig-oso para a 
autonon1iia dos Esta1dos, porque o interventor i-n_tervém com attri]}uiçõe.s 
d·adas pela lei. 

O SR. JoÃo Lu1z ALVES - Não apoiado. Vüu mostrar a V. Ex. que nã:o. 
No caso do § ·!º, p·arn repellir invasão estrangeira, ou ·de um Est•ado 

em outro, o Poder Executiv.o intervém, não como aut.oridade crnad·a 'POr 
nós, mas, pela necessidade de repellir essa invasão. No caso do § 3º (deixo 
para o fim o § 2°, pois este é precizamente .o rrue ·estiá em debafo) , para 
restabelecer a ordem e •a tranqtúllidade nos E tados, á r equisição dos respe-
ctivos Governos, o Governo Fe-deral, ordena aos •commandantes d·e forças 
para que se ponham á disp-osição ida autoridade, cujo exercido está sendo 
violentarlo pela perturbação da ord·em ou da tranquillidade publica. No 
caso do § ~º. crue é o de assegu:riar a execução de leis ou sentenças foderaes, 
a figura do int.erventor se tor.oa desnecessaria, p·orque a exe-cução das 
leis ou s·entenças federaes se faz mediante concess·ão ·de f.orça á aufori-
dade incumbida CLessa exMucão. 

'86 nos resta, portanto, o oaso do § 2º: "manter a fórma r.epublfoana 
federativa". 

Mas, .a fórma nnublicima federativ•a póde ser violada de direifo e 
póele ser violad·a ele facto. Póde ser violada de direito, quando a Consti-
tuição de. um Esbado crêa um governo monarchi<co. um governo não ele-
ctivo, supprime um dos poderes politicos: Judfoiari.o ·OU .Legislativo, etc. 

Esta violacão ele direito se r esolve mediante n:m a l ei do Congresso 
Federal , dPclaranlflo abe:rrante das normas eonstituci-0naes d.a Republica 
srmelJ1ante ConsWliição. E para execução desta lei. em que s.e Jeclara 
inconstitucional <a Gonstitni~.ão de um Estado, si ha rebeldi·a, segundo 
o ~ 4º. elo art. ·6º. o G.over·no intervém com ·as suas forças, sem necessi-
dade ele interventor politico . 

No ca o el.e viola~,ão de fa:c.to , -consti;f;uirdos como se acham todos os 
Estados rla União Brazilei11a. em nenhum delles se pMe CLaT a possibili-
ílarle mais remota rl·a acephali-a c'J.e todos os poileres publicas. 

Para o PoelC'r Execntivo, foel .as •as Const.ití.lições prevtem os seus suc-
ressores: o VieC'-·Presielente do Estado, ·O Presid·ente da Assembléa, ou elo 
~rnado, si rxist.e, o Pr.esielentc da Relação, o Vice-·Presidente da Relaçã-0, 
e assim s11ccesslvamente. 

Para o Poder Legfalativo, si foi dissolvido, cabe a interv.enção do Exe-
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cutivo Federal, ele accôrdo com o art. 4º, § 3º, para garanUr o respectivo 
funccionamento. 

Para o Judiciari•O, si elle _ está violenta.elo nas suas clooisões, si elle 
não tom as garantias que as Constituições f.ederal e estadual lhe assegu-
r·am, exisf,e o reouTso para a Justiça Federal, que lhe tem~ assegurado 
cem tantomento, em sentenças varias, os seus direitos e g.aranti•as. E, para 
execução · dessas sentenças, o ar•t. 6º, § 4º, manda o G-ovcrno Federal inter-
vir, com a necessaria força; não ha necessidade de interventor, cuja 
figura juriclica não existe na ·Con tituição .F.ederal. 

Inconstitucional , em these, disse eu, é o projeoto, sob o ponto do 
vistia que venho de expôr; inconstitucional, na hypothese, porque orôa a 
figLua •de interve:ntor polfüco, que não existe ein nosso direito consutni-
oional, pelas ligeiras, modestas e incompetentes considerações que fiz 
e pela~ razões ponclerosas e trcmchantes, que hei de pr()ldnzir no fim de 
men di curso. Inconstitucional, JJOrque o projecto depõe viTtualmente -0 

Governador elo Amazonas. · 
Ora, senhores, o Governador elo Amazonas foi le.gHimamente ele.ito 

polo povo claquelle ·Estarlo para um determinado período; foi par.a esse 
mesmo periodo reconhecido por um Congr·es o, que não soff.ria a menor 
r.onle. tação. Por que rJ.epôl-o, eliminal-o, consicleral-o corno si não exis-
tisse nas funcções polilicas ele seu oargo •no Amazonas? Entrebanto, a 
figura do interventor, como ·é consl'ituicla polo projedo, supprune, de1)õo, 
cm um V·erclacleiro golpe ele Estado, o Governa'Cfor elo Amazonas. 

A esse respeifo me pcrmittirci a liberdade ele lêr a opinião do um 
dos maiores constitucionali tas aql;cntinos, clac1uella 1Ar~e:ntin a, em que 
a intervenção é tãc1 fac jl e tão Mnstante - o r. Luiz Varnlla, 'i\finistro 
decrrnn do ~npromo Tribuna.l de Justiça Argentino: 

Diz .elle: 
"A sumir el mando d.e una Provincia. ci·ercer sn ad ministración,. 

gollcrnala, como si fllera el elegido de.l purhlo local. es salir ele l()S 
limites sefíalaclos por J.a. Con. titucion . 'a-cional al Gobiorno Feclcrail, 
para sustituirse a un Gobierno rlc Estacl•o, en funciones que, caso 
alguno, pweden afect.ar al oTclrn nacional." 
Tnconstitncional é n projecto. porque dissolve o rongress.o Logi·slativo 

do F.st.arlo do Amazonas, praticando um segundo PlOl'pe el e Est.aclo. 
O honmclo Senador pe1'a Bahia, com aquella eloque.ncia que nós lodos 

esta.mo~ acos tumacJ.os a admirar, com aquclla profunda clial.ectica r1ue nós 
1 o elos rrsprita.mos, di sse : 

"O A rnazonas não tem Pod er Legislativo. porqne dous Congressos, 
no Amazonas, o disputam. Um. aquene que o está oxorce·ndo, é just-a-
mente o Congrrssn a rrue hontem 'º Governo rlo Amazonas não reco-
nhrcia como lrgitirpo. cntranrlo cnm elle cm relações durante 'ª sua 
vrrificar:ão de porl rres, r o mesmo Congresso a rrne o Supremo Tri-
bunal FedPral conc.edrn habeas-corpus. para continuar a funccionar 
alé se dirimir a rrnPslão sw:cHarla pela clnplicata." 
'as consiclorac;ões elo proprio :projecLo S. Ex. cliz : 
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.. Considerando que no Estado existem, actualmente, dous Con-

gressos Legislativos, ambos os quaes .toram, um após outro, r econhe-
cidos pelo Govefoo elo EstC11do, e que clelles, o que e;;.sc Governo agur·a 
não permitLe funcci:onar , é iac1Ltelle a que o :::>upremo Tribrnll'al reco-
nh eceu esse direito por uma ordem de habeas-corp·tis; 

Considerando, pois, que, deste modo, não .existe criterio algum 
pol iti<co ou legal para se discriminar onde reside, presentemente, no 
Estado, o PO'é1er Legislativo." 
Senhores, -o que ha no Estado do Amazonas, segundo a informação 

partiioular elo honrado s.enaclor, porque ofücialmente nada consta, nem 
pela requisição · de um desses Congressos ao Pod·er Legislativo1 nem por 
i\'lensagem d-o Poder Executivo, como é praxe, o que ha no EstC11clo do 
Amazonas é a dualidade ·elo Congresso Legislativo. 

•Seria esta uma h Y:pothese preciza de intervenção do Poder Legislativo 
Federal, declatanclo legitimo um ou outro des&es Cong·r esso::; , mas jámais 
seria a hypothese do Legislativo Federal clissol ver um e ouLru, porquo 
um delles, pelo menos, é 1.egal e re1nesenta a vontade soberana ·do · povo 
elo Amazonas. E' um golpe de Estado, que admira seja proposto pelo maior 
elos constitucionalistas vi v-os da Hep ublica . 

.Não ha criterio politico e legal para decidir a l egitimidade de um 
deUes, quando S. Ex. mesmo 1diz que a um delles já o Supremo Tr.ilJunaJ 
Fecl'B!'al concedeu habeas-C01'pus? 

Ha, pois, um come>ç.o d·e criterio l eg,,al, um comc({o de cr.uc.rio j udi -
ciarlo, um come({o ele 1cl'i'terio jurídico, um começo ele criterio po1itico 
para decidir qual a legitimidade de um ckUcs; é o Jwbeas-corpus, que 
aliás foi -requericl-o por um dos inoceres do partido ele que S. Ex. é chefe, 
o Sr. Barbos·a Lima. 

Como dissolver o Congresso Legisl.ati vo do Estado do Amazonas e 
dar ao interventm a i'aCLllclade de presidir a nova el eição, pondo de parle 
a figura politica elo .. Governado'!' que não pód-e ser deposto, el e.ante da 
Co:nstituição elo Estado? 

E ' certo que o honrado s.enador pela Bahia snppõe que h a a viol-ação 
da fórma r epubliCtana federativa no Estado ;do Amazonas e por isso propõe 
a intervenção, aUegando que ha cluaHclad.e de Congressos . 

J·á disse que, officialmente, perante o Poder LegisJ,ativo essa dualidade 
não existe. 

Por mai s veneranda, por mais honrada, por mais c1igna ele cre·dito 
que seja a pala.vra de S. Ex., e o é para todo.s nós, panUcularmente ella 
não dispc.nsa .a communicação official d.essa dualidaade, ou por parte 
elo Pode.r Execut'.vo FPcleral, in1cumbido de vela.r pela ordem publica, 
como fez o Sr. Rodrigues Alves, como o Sr. Nilo Peçanha, CtÓmo fizeram 
outros Presidentes, communicanclo a cluaüdade, ou por parrte ele um 
dos poderes politicos elo Estado, reclamando provi:clencias do Leg1sl ativo 
Federal. 

Aclmittamos, porém, que essa questão nfoo tem imptH'ftancia. E-Slbá 
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vlolalia a fórma republicana federaliva no Estado do Amazonas? Ha dua-
huaue de Cungl'eSSüs ·t A solução é, desde que nenhum delles é legitimo, 
sem entrar nelll ao menus na rndagação da constituição de um delles, dar 
ao iuLervealtol', cuju arl.JHrio uãu ;;e pude delimi:ta,r, a faculdade de mandar 
eleger u Congresso e presidir as novas eJeições? 

.\au, Br. .Pres.ideute. A .solução será o Poder Legislativo, d.evida.rrurate 
iustl'uido, decretar que o Congre so legitimo é o Congr.es;;o A, ou o Con-
gresso B, cumo fez o Benai..lo, no caso do Estado do Rio de J.aneiro. 

Heconheç,amos wn ou outro desses co.ngressos. Haveria p-0r esse lado 
viula,ção Li.a fórni:a republicana fedemliva; mas o interv,e.nto·r não é neces-
sanu. Ha, _porém, diz ainda o homado 1:ie•1ador pela Hahia, a vio1ação 
da Jórma repul.Jli<iana J.ederativa porque o Poder J udiciario .está .despido 
de g1ara11tias. 

"O Amazonas não tem Justiça porque na~ mãos do Governador 
está concedido, pela Constituição mandada por elle reformar, o illi-

mltado arbítrio de varrer dos tribunaes, peLa aposentadoria ou pel!a 
disponibilidade, todo;; os magistrados que lhe não cou1vlerem. 

De sorte que 'ª i\fagis.tratura inteira do Amazonas, desde u Juizes 
de Direito até os Desembargadores, se acha debaixo des a ameaça 
g.eral; e servos do Gov·emo, acocorados dea;nte delle, não podem ser 
mais orgãos da J ustiç-a . .. " 
i\la , !:;r. Presidente, em primeiro logar mão consta que a malsinada 

i~eforma constitucional do Amazona tenha sido promulgada. Que tenha 
sido proposta, que tenha sido discutida, que tenha sido votada em um ou 
dous turnos, todos nós abemos pelos jornaes, mas que tenha. sido pro-

. mulgada, não consta. 
E uão é por uma ameaça possível de aggressão aos direitos da i\f.agis-

tratura, que se decreta ·O gravissimo remedio da intervenção em um 
fütado. 

ão ·conheço no nosso r.egimen, wmo ;no regímen de paiz algum de 
fórma federa~iva, a in~ervenção preventiva. Demais, adimittamos que esti-
ve · e promulgada a reforma consfüucional. Nel1a ha disposições perma-
nentes e disposições trawitorias. Quer na Constituição vigente, qu.er no 
projecto de r.eforma, as disposições permanentes são identicas, assegmando 
ao Poder Judiciari.o lol()al to>das as garantias de vitalici~da-de, ilnamovibi-
lid.adé e fixidez d:e vencimentos. 

ll a nas disposições transitarias do pr-ojec-to de reforma da Constituição 
do Amazonas uma autorização ao Governo para collocar em disponibi-
lidade ou aposentar magistrados que não preencham determinados requi-
sitos moraes ou intellectuaes. 

Sr. Presidente, esta al).rtorização encontra, sem a fórma de interventor, 
violenta e inconstitucional, remedio completo, .evidente, absoluto, nas nossa11 
leis e na nossa Constituição. 

A esses magistrados que não possam ser postos em disponibilidade 
nem aposentados contra os preceitos constitucionaes da União, que lhes 
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garantem ·a vitaliciedade dos seus cargos, cabe o r.emellio, de que já 
usai-am, de pedir ao Supr·emo Tribunal Federal a g·arantia ,(!,os seus direi-
to.s, para não serem despojado~ claqu.elles cargos, .. 

Tr.es daquelles magistrados, ·apenas ameaçados com essa autoriza~ã.o, 
ainda não promulgada, requerel'am ao Supremo Tribunal Federal uma 
concessão de habeas-coi·piis preventivo, que obLi veram. P·ara estes, as 
ameaçiais já não existem porque, si o habeas-corpiis nã:o fôr cumprido, 

, sem necessidade de interventor, de accõrd.o com o art. (}º, § 4º, d.a Consti-
tuição, o Gove;i'no é obrigado a intervir com a su·a força material parn 
assegurar a execução da respectiva sern.tença. 

Os outros que se sentirem ameaçados terão o mesmo remedia, de 
fórma ·OI'dinaria •ou eX'lmordinaria, como o teem tido ·em toclo.s os Estad.os, 
inclusive o da Bahi·a, os magistrados perseguidos pelo G.overno, .os quaes 
teem vindo ao Sup•remo Tribunal Federal pedir que lhes sejam asse-
gurndos os direitos de vitaliciedade, imamovibiltdade e fixi.dez ele venci-
mentos e o Supremo Tribumal a todos tem a:sseg'LUado esse direito . 

Isto quer dize·r que, embora uma Constituição de Estado nã:o assegure 
taes direirtos aos magistrrudos, eUes estão as·segurados pela Constituiç&o 
Fedeml, gar.anti'clos pela jurisprucl.enci·a do Supremo Tribunal,- garan-
tidos pelo Governo Federal, ele accõrdo ·eom o art. 6º, § 4º da Con-
stituição. E, no caso, trata-se d.e uma disposição transiboria. Por C>ausa 
de uma disposição transitaria, cujos effeibos encontram remeài.o imme-
diafo na Justiça Fecl<er·al, vamos nós intervir no Estado elo Amazonas, com 
a f.igul'a política ele que a Constituição não cogita, dissolvendo o Co1ngresso, 
d.eponclo o Gove'l'Ilo? 

Diz ainda o honrado Senador que ha violação da fórma republicana 
fede:r>ativa porsue ha ausencia de Constituição no Estado do Amazonas: 

"Não tem Justiça, não tem Poder Legis1'ativo, tambem não tem 
Consbituição, porque, .entre duas •Constitu·ições, uma .em vigor pela 
declaração explici'ba de um dos s·eus mais categoricos texfos, uma por 
se ter garantido para viver dumnlie. 2()1 a:r1J0os, outra qu.e, arbitrar1a-
mente, a man·clou deixar de vigorar, não s·ei onde estará o meio de 
reconheoer qll'al a Gonstituição d•ebaixo de cujas leis vive actu·alme.nte 
o Estado do Amazonas." 

Si a questão é de verificar a legitirpidade de uma deUas, como com-
petencia dos poderes ftecle·raes, competencia que, na hypofuese, eu nego, 
não ha necessida.cle de interv.entor . O .congresso Legislativo ·da União tam-
bem de·clMa que o Es'la,do do Amawnas só reconhece oomo J:egitima e 
em vigor a Constituição que o honrado S.enador pela Bahia, por inter-
medio d-o interve.ntor, man·clou .:vig.orar. M·a.s, anele as provas ·dessa duali-
dade ele Consti.tu:ição? Porv•entura, já foi •promulgaicla a r.eforma consti-
tucional ata,cada pelo honrado Sena.d.ar? Não. P.or emquainto só existe no 
Esfado ·elo Amazonas uma 'Constituição, a de 19W. Como, p.ortanto, intervir, . 
:pa.11a restabelecer esta Constituição? Quando, porém, já esteja promul-
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gad:a a reforma, violou ella a fórma r.epublicana federativa? Em que? 

Não fujo a nenhum do~ argumentos. Pri111eiiro, i·esv:onde o honrado 
Senador, porque o 1Congresso que a votou é illcgitimo, da dualidade. Mas, 
a preliminar a dbcutir é a dualidalle desse Congresso, cuja legitimidad:e 
preciza ser préviamente r eco;nhecida, ou não, em l ei; para que d:epois 
declaremos que a r.ef.orma p·or elle votad>a liaim.bem é iHegitima. Si não, 
partimos do fim para o principio. 

Aliás, S.r-. Ex. a~sim prejulga a situação, precizamen~e a respeito c1a 
sual Cooley, que acredito teinho hastante autoridade em maLeria consti-
tucional, dizia : 

"•Quanc1o surge uma discussão a respeito de um determinado 
instrumento, se .ene é, ou não, estabelecido como Constituição de um 
Estado, havendo quem o susLente, I'.> out1,os ·crue a elle se oppõem, 
quando o cargo, já do Executivo ou do legislador ele um Estado, 
é maleria d·e controv.crsia, se sup-põe sempre que existe dentro do 
1noprio Estado uma autoridade adequada, Jegitima e eJfici.einte par.a 
resolver a contenda. i.estes caso a autori·clade federal não é chamaa.a 
a intervir, a não ser quando foi d>evidademente requerida para que 
preste a sua protecçãio contra violcncias. Estas contendas devem ser 
resolvidas pelos tribunaes judiciaes elo E.sbado, quando esses casos 
sejam dos qllle aiclnul ttem es.sa decisão, ·OO pela Legislatura, ou, .ainda, 
pela asquies-ccncia do povo, nas r.cclamações de uma das partes, 
dev.encl o ·o Govc-rno Federal acceitar como final a decisão adoptada. 
A$ autoriclad1es fed.eraes não p-odem intervir Ji1'as questõe,s ele regula-
ri•dadc nos processqs fos Estados ou nas questões do que lhes é 111'0-
prio ou justo em a13sump'bos de Estado." 

' 
Allcga o honra:do Senador a iJLegi timicladc da reforma pcH'qu.e foi 

decretaida quando a Consti'tuição anLcri-or dizia que só a.e 20 -em 20> arrnos 
se podia reJ'ormal-a. 

Toco incidentemente ncss.e ponto, porque, ap.ezar .ela eminente com-
pc/encia do honrado Senaiclor, S. Ex. me.smo pcH' elle passou ligeiramc1nte, 
tal é .a fraqueza com que quiz defend.er uma prohibiçã:o inconstitucional. 

A · ConsLituicões dos Estados são obrigadas a resp.citar .os princípios 
con titucionacs el a União. Ensina João Barha1ho, e11sina Milton, ensinam os 
cornmentadores de outras Constituições F.ec1el'Jaes que é principio consti-
tucional da União, obrigatori ame:nte imposto aos Esfa:dos, a fo:culdat:1e de 
revisão ele suas respectivas Constituições. 

Ora, si um Estado póde dizer que a sua Constitui ção não póc1e ser 
revista senão de 20 em 20 mmos, póde tarnbem dizer que essa revisão 
só terá logar rle 200: ,em 200! annos, de 'l . 000 em 1 . O.Oüi annas, e nestas 
condições, por um SOIJhisma grosseiro, o Esta.do supprime a faculdade 
de rever a sua Constituição, faculdade constante de preceitos consagrados 
na Constituição Fet:1eral. 

Não conheço, dentro do paiz, a não ser no Ceará e em P·emarnbuco, 
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nenhuma ouLra Constituição que tenha prefixado pmzo para a sua revi-
:·ão. A do Ceará e .a c1e P ernambuco, p·orém, .esta:bel ecem que ellas só 
potierão se:r revistas, não ·de 20 em 2ü annns, mas depois d.o segundo on 
terceiro anuo rle sua vigencia, cousa, aliás, muito diff.erente d·o estabrle-
cido na Constituição do Amazonas. 

Si procurarmos um exempl'o 1nos povos c1:il:tos do mundo, só encontra-
rP,mos, ao que eu possa ora informar, duas Cons.tituições que dcte-rmi:nam 
prazo para sua revisão - Portugal, ?lfonarchia e a Grecia. Creio, porém, 
que não procizamos ele invocar exempJ.os ele paizes monarchlcos, porque., 
democracia que somos, os represe.ntantes do p·ov.o, reformando suas Con-
stituiçõ e.s, sa]}erão aissegur_ar os dir.eitos e satisf<aze1· as neces.sidades desse 
mesmo povo. 

A1clmdttamos, porém, que assim não fo sse . Tinha o P.o·der ExccuUvo 
Federai' competencia para intervir na inte.rpretação de um texto consti-
tucj.onal votado piela Congresso Estadual, p elo UJnico p.oder competente 
para reformar a Constituição - o Congr.esso do Ama.z;onas? 

Niio; não porque ensina o eminente constitu1cionali s-ta, Sr. Ruy Bar-
bosa. 

Quando oonsultado sobre um aoto inconstitucional como •este, segundo 
sua o.pinião, injuridico oomo· este, segundo sua o·pi1nião, do Congresso do 
Amazonas, S. Ex. 'disse: 

"E mbora injuri'di-co e attcntatorio da Constituição elo Estado, u 
acto rlo C·ongresso do Amazonas, n&.o é su.sceptivcl de recurso e devia 
ser rc3peitat.l.o. " 
D e q uc s·c l:rn.ta rn ? 
Da deposi~ã·O do Po.clcr Exccutiv·o clD Esla.do, Lla sna clcsorgan :za ~ ão 

poli lica. 
"O assumpto era méra mente politioo e, na .interpretação dos tex-

tos de cuja applicação se qLtestionava, discriciona,.ri a era a funcção 
exercida pelo Co.ngres·so, E1stadual .o u F1ederal. " 
Discücionaria tambem, corno politica é a interpretação elo Congresso 

E.stadua.l, quwnto á possibiliêl.étde de reformar a Cons1ituiçfw. 
Errwda.mente para S. Ex., legi.tima:mente para mim, pois, no oas·o, 

não ha recurso ·algum, sal vo si o Poder Judiciaria, Estadual ou Federal, 
chamado a i.ntervir para garantir um direito violado, cm virtude dessa 
reforma, consideral-a illegitirna -ou inconstitucional. 

Quanto á violação da fórrna republicana fecforati\'a, pela falta de 
garantia ao Po.cler Judiciaria, crei.o já ter dito .o bastante . 1Jsto é, que a 
Constituição 'Clá todas a·s garantias a esse pod•er e que o projc·cto de r eforma 
constituc1onal nã.o es!tí1. prornulga·do. Quando estivesse, as dis·posições per-
mane1ntes daquelle projecto asseguram á Magistratura as garantias neoes-
sarias e a violação possivel dellas encontrarão remedia, como já encontra-
r am, em uma deci-são ela J ustiça Federal, para cuja execução o Governo 
poderá intervir de accôrdo com ·O ar.t. 6°, § 4·º, da Constituição. 

Quando, porém, necessario fosse faz er vigorar a Constituição ele '1910~ 
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rc.pito, bastaria qu e o Congresso Legislativo Federal disscs e : "só é reco-
nh ecida como cm vigor a Con;;tituição do Estado do Amazo nas de JOW; 
revogadas as disposições em contrario". 

Para · a execuçfw dessa Iei o Poder Executivo poderia intervir, com 
as sua· forças, caso o Govemo do Estado não a respeitasse, o que eviden-
temen te inflo entra no espirito a.e ninguem. 

J.•'inalmcnte, Sr. Presidente, inconstitucional ó o projecto do h onrado 
Senador pela Bahia, porque autoriza a creação ele empregos e a fixação 
de vencimentos pelo Poder Executivo: 

"AT·t. 'l º, § 4.º Fica autorizado o Gov·erno a nomear os auxiliares 
que forem indisp.ensavei s á missão d·o interventor e a lhes e:Stipular os 
vencim entos." 

Eu leio na Constituição, ar.t. 34, § 25, que é da cc1npele.ncia pr>ivaliva 
do Poder Legisl ativo Federal : 

"1Crear e supprimir empregos publioos federaes, fixar-lhes as anri-
buições, estipular-lhes os vencimentos", competencia esta ha bem poucos 
dias sol (:}mnemente lembrada pelo meu nohre amigo Senador por Goyaz. 

Que é da competencia privativa do Congresso crear empregos e Iixar-
lhes vencimentos, ltYio no texto iLa Constituição, que não é cl-e mais l embrar, 
quando tenho necessidade de enfrentar o maior elos nossos constituciona-
li stas vivos . l 

·Desnecessario ó o. p-rojecto elo honrado Smador pela Bahia. P ara vêr 
a sua desnecessidade basta analysar as attrilrnições dadas ao interventor : 

" .1 º, manter no Amazonas a Constituição promulgada naquelle 
Estac1o, em 22 ele rnaJJço ele '19'10." 

.Ou esta Con stituição já es.tá revogacl·a, o que eu contesto, ou não 
está rev-oga:cla. Si não está revogada, des•necessario é o projeoto, po·rque 
manda vigorar o que eistá em vigor; si está t ambem é ·desnecessarjo, por-
que, por uma simples lei, o .Poder Legislativo, poderá pôr em vigor a 
Constituição de '.I 9'10 . 

'"Os ns. 2, 3, 4, 8 e 9 são ela compB'tencia da Justiça local .ou 
focler al. " 

''<Restaurar s.eriamente a ordem e tranquillidacle e a legalidade 
no Estado." 

"Garantir aos eida4ãos- foragifos o livre regresso ao Estado e o 
us.o da sua hberdade indi vi·d ual." 
Como, si o hebeas-cormis já tivesse sido sup1nimido e se p.os:sa ttans· 

formar a. sua execução pela simples figura cl·e um interventor. 
"Reintcgnu a liberdade de imprensa, afiançando o seu mais l ivre . 

exerci1cio a todas as opiniõe·s." 
Como, si as leis que a regnla.m. em tod os os casos e que são f ecleraes; 

e·s'li vcsscrn i·evog·adas. 
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"l\Iandar proceder no mais breve tempo possivel, seguindo o pro-

cesso legal no Estado, á eleição do s·eu Congresso, assegurando no 
pleito ao eleitorado a mais completa liberdade." 
-E' uma attribuição que con iderei evidentemente ]nconstitucional. 

"6º, fazer executar as sentenças fe'deraes." 

Mas, senhor es, is.to está previsto no art. 6°, § 4º, que prcscrev•e que 
o Governo Fe,deral intervirá para fazer observar a. entenças dos tribu-
naes, quando requisitadas por elles, a neccssaria força, smn neces idade 
da figura juridica de um interventor, que a Constituição não creou. 

"7º, deixar plena liberdade ás communicaçõoo telegrarrihicas e 
posLaes e assegurar-lhes o sigillo." 

Si não fosse o alto respeito, a immcnsa e sincera consideração que 
tribufo ao honrado Senador pela Bahia, diria que S. Ex. aproveitou-se 
desse projecto para fazer ironia, pois é absurdo nomear um interventor, 
p.elo Governo Federal, para que e se interventor vá assegurar a liberdade 
do telegrapho e dos correios, e o sigillo da conespondencia, quando são 
os prop-rios prepostos do G·overno F.cderal que teem a seu cargo os correios 
e telegraphos. 

Portanto, o pro-j-ccto é desneces ari-0. 
Eu recapitúlo, para terminar, Sr. Pre.:idente, porque vejo que estou 

qua~i a esgotar a hora regimental e porque não quero ta.mJ)Cm fatigar 
o Senado com essas considera.ções, que não tcem, não podem ter o encanto 
de uma palavra., que se alcandora á eloquenCJia ciceroniana., com que 
tantas vezes temos sido deslumbrados . You tcrmina·r recapitulando. O pro-
joecto é dcsneccssario, porque todas as medidas que consigna, umas são 
inconstitucionaes, outras, estão previstas cm lei; outras, ainda, são de 
competencia ·do Legislativo Federal, em virtude de lei. 

{) projecto é inconstitucional por tudo quanto eu disse e mais, lJOrque 
a sua base, o seu fundamento é a creação da figura politica do interventor. 

Não teinbo autoridade, sinão a dos argumentos que adduzi para. cle-
monstr ar que no nosso direito constitucional esta figura não existe. Fui 
bus·car autoridade que me amparasse, e encontrei, felizmente para mim, 
a autor1dade de Ruy Barbosa, -0 maior dos constitucianalis.tas brazileil·o:.. 

Quando o ex-Presidente da Republica, Conselheiro Rodrigues Alvell, 
dirigiu ao Senado uma Mensagem pedind·o pr-0videncias contra o es.tad'() 
de anarchia rei1oante no Esta.do d:e Matto Grosso, no qual o resP'ectivo 
Presidente tinha sido morto, em combate ou não - situação verdadeirar 
mente muito- mais grave, mais angustiosa do que aquella em que se acha 
o Estado do Amazonas, o honrado Presidente da Republica de então dizia : 

"Em vossa ausencia, para salvar o Estado de Matto Gr osso da 
anarcllia em que se acha, e o regímen republicano de um exemplo 
pernicioso e fatal, não hesitaria em declarar o estado de sitio e nomear 
um interventor . . . " 
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Como, porém, e lava reunido o Co1ngresso, S. Ex. submetteu o caso 
ao seu conhecimento. Discutindo essa Mensagem, na sessão de 'l3 julho 
de J90.6, o r. Huy Darbo::a, com o Julgar de sua palavra e a competencia 
da sua autorid ade constitucional e juridica, d·eJendeu a. humilde opinião 
do orador, que, como De1mlado, lambem a.>sim pensava, dizendo: 

"'.\'ão conheço no nosso rcgimcn constitucional a entidade ele iinter-
ventor d·e que . Ex. falla com tanta facilidade na sua ·iVIensagem. 
Não conheço a lei q-ue a cl'eou, e não concebo que o Executivo po sa 
nomear fnnccion arios, cuja existencia , nem a Constituição, .nem as leis 
do paiz conhecem." 
E mais: 

"A . alução pois, que nos resta é a da Justiça, porque á nomea-
ção de um interventor se oppõe o r cgimcn consitucio nal." 
E ainda dizia o Sr. Ruy Barbosa : 

"·Com que di11eito iria o Congre3so autorizar o Sr . Presid·ente da 
Republi ca a operar a deposição - que outra cousa não é - de um 
Governo constituclo1.ial, para suJrtitnil-o pelo seu in te·rvcntor?" 
.. ·enhores, é (}m nome do maior dos constitucionalistas vivos, é com 

cl! e, é com seu apoio, é com sua autoridade que voto contra este projecto 
e que ve.nh·o pedir sua rejpição. Sua approvação seria o maior dos atten-
lai.lo ,; conl.ra a an!.01Jo111 ia do. Esl.ados e cont.ra apropria Republica. (Afoi to 
bem; miiilo úem.) 

Encerrada a l ª discussão, é em seguid a o prójecto r ejeitado. 
,· 

SESSÃO DE 24 DE SETEi\IBRO 

. O Sr. R uy Barbosa ( * ) - Sr . Pres idente, nun0a me levantei com 
n1ai:; repugnanc!a para ter a honra dr 1ne dirigir ao cnaclo. Se não esti-
vesse ligado aos .qu e me elegeram pelos vi nculas rlo r.econhecimento, se 
nü.o me achasse tão rnriamcnte compromctticlo neste momento cm uma 
nampanha ele honra e se não tivsse o sentim ein to intimo ele que represento 
a opinião d-0 paiz ·contra ·as maiorias que me cxau torarn e maltra:bam, 
eu não teria voltado hoj e a .esta Gasa senã:o para me separar por uma 
vez des ta ·cacle-ira com as clesp.ccüdas •que eli!Ja. merece .p•elos di ssa,bore3 a 
.qu e .e xpõe os que {fu ccem aqui ·procecl.e.r com verdade, com sciencia e com 
a esinteressc. 

l.ontra mim, Sr. Presidente, na -sua alta sabedoria, abriu hontem o 
Senado uma cxccpçfw odiosa. coJ11'. r,a. as praxes qu~ teern reduzi·do nesta 
l.asa a. primeira discussão a um tramit2 cruas'i ele méra fol'!nalidacle, pelo 

(*) D' ·curso proreritlo na hora do expediente e não r evisto pelo orador. 
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qual passam incolumes quasi sempre inclistinctamente to-clo5 05 projectos, 
aguardaudo noutra ·discussão a :orte a que são destinado5. 

Po·.- ma is philosopho que .cu me .sinta pelo hahito de cJ:1~cmpl ar os 
espectaculos da actualicladc, 'Sr. Presidente, nã.o me pos·.::u farta r á ~111-

pr.r 3,ão natural, ante o dc:abrimento, a prccipitac;ão o a l'ispid1·z para 
não us:ar d, outra palavra oom que assim hontcm se ·dig:nram de me 
lrabar os honraclos Senaüorcs. 

Sabido é que todos os projl~cto~ atravessam e,on:;;lani~f'mcn~c. ;;cm 
exame, a primcim di ,cussão, aco111tccendo aité, pela Iorç•a t·~' lwhilo iuvc-
lcrado que os votos d:ados nessa discussão, ein favor do3 prJj c ~tos :i:He-
scntaclos, nem ·sequer chegam a comprnmetter a soHdaru edadc chiquclles 
qu~. ·dão esses votos. 

Tom-se coinsid:erado um acto do simples cortezia a annueu ia da Casa 
á passa:gem ·dos 0proj ectos em '1 " discussão, .clc-ixando-.se que JB ssem pelos 
cadinhos do exame das autorid·adcs competentes na mataria do que elles 
trailiam, ·afim ·de que, submottidos a debato de-pois venham com os escla-
recime11tos .conveniente·s que são os parece·res que as nossas Gommissões 
lh es houv·e1,em clado. Do ;tal modo se tem isto r eduzido a ·costume, que 
essa dicussão poderia quasi chegar 'ª ser aholilla S'em inconvenicnc!as, 
antes oom vantagem ou o .Regimento poderia soffrer uma alteração que 
puz ~·sse a primeira discussão elos projccto:s ele harmonia com as icléas 
domi0na:ntes no mecani·smo dos traibalhos desta Casa .. 

Porque, Sr. Presiclcnle, ·se a rcspciito do outros aspectos s'LlScitaclos a 
proposilo rle cacla questão, to·clos reconhecem a convel'liencia ele serem 
ouvidas antes a.s · ·Comrni.ssõ•2s parlarneni'1ares';· não se. comprebeudc cru·~ jus-
lamentc cm relac;ão ao mais importante . dos aspectos, isto é, em rel.al~fto 

á consfüucio nalidad.c dos projcctos, se possa di spensar a audiencia ela 
Commi:;são especial para se resolver, co mo hontcrn se resolveu, sem 
c.~ame nem -conhccimc1.~·to d,o assumpto, sem auclitrncia .rlas ·duas 1i:artes, 
matcl'ia tão grave oomo a .que s.c cleciclin com preteri c;ão elo clircilo q·uc 
me assiste, o de ser ouvido nesta Casa, cm defesa do meu llTojccto, antes 
ele o atrnpcllarcm. 

Não tinha eu, no di scurso com que o apre:;entei, feito ma.is do que 
dccluziir algumas rapi•cras oonsiclcrac;ões bastan tes para clar uma succinta 
idéa dos seus fundamentos, o aguarelava para. j.ustifical-o amplamente, 
como ora natural, ·o i1Jcnario larg·o e le:al, que a triplice cliscussã.o nesta 
Casa a·sscgm a a todos os assumptos o se clovia esporar que hcner•c;asse 
tambem 'ª csrn por tantos títulos digno ela attenc;ão mais reflec;ticlJ d1i -
Senado Brazlleiro. 

N·a oração em que ho1;1'teh1, contra mim clesem])a·inhou a suJ. e511arlJ. 
cons0titucional, o honrado Senador JJClo Estado do EspirHo Santo1 repetiaas 
vrzes. com uma f.recrucn cia insistente, caprichou em me h onrar com o 
lil.ulo de maior dos constitucionalistas vi vos. 

Se eu não ·~011brsse o aprcc:o com que se deve encarar ns elogios em 
noss•a te·rra, destc·s mo poderia desvanecer, lembrando-me ·de ·qll!e entre _os. ,, 
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mais considerados dentre os mortos, alguns com esta consideração me 
hooravam. 

No discurso elo nobre Senador pelo Espirito Santo, p-0rém, e-sso quali-
ficativo não se repe·te senão por ironia sensivol com o fim ·de accentuar 
nesta Ca;sa a iI1significarn.·Aa do ' "alor profissfonal do signatario elo pro-
jecto, por cuj.a execução summaria se vinha aqui propugnar com o denodo 
e o açodamento com que hontem o fez o honrado Senador. 

Todos conhecem nesta Ca a os escrupulos constituciona'8s do nobre 
Senadm pelo Es'J)irito Santo, alma do vestal, em quem nunca se apagou 
o fogo sagrado das grandes idéas, ·das purezas do nosso regimen, das 
mais immaculadas aspiraçõe'S ela Re.1mblica Braz;ileira. Todos conhecem 
os escrupulos constitucionaes do honrado Senador pelo EspiTifo Santo, 
mas podia for-me poupado hontom o epigramma dos sem; g.abos na ornção 
em que se empenhou em mostrar a incompetencia do n.u tor do proje-cto 
esmagado pela sua palavra. 

A rejeição ·dos p11ojectos em primeira discussão estava a.té agora resfü-
vada por costume •antigo, áquelles nos quaú·S fosse notol"i·a a i1nepcia da 
irléa, ou a grosseiria do a1ttentado juri·dico e da affronta ao bom senso. 
Onde, porém, se pudesse admittir algum laivo de convenienci•a, ·de justiça, 
algum resquicio de direito, a audiencia desta Casa sempre sP consentiu 
que a .segunda e terceira 1 discussões doixas·sem a püt'.ba aberta á ·defeza 
das .idéas 1.'ormuladas nas propostas subm ettidas ao sou julgamento. Era 
necessrn·io, porém, ficar d13monstrado que ne!'tta Casa, de todos os consti-
tncionaU&tas vivos, ·o meinos da sua consideração, não digo do seu respeito 
mas d·a sua consider.ação e ela sua cortez;ia, era ju tamente ·aquelle ia quem 
noutros tempos ella se di~nou ele conferir a honra ele presi·dir aos &eus 
trahalhos. 

Dahi resultou para o nobre Senador pelo Espirita Santo ·o triumpho 
colossal de se vêr reconhflCido numa cerimonia memoravel, pelo precipi-
tado voto de hontem, como o UllÍco constitucional!i&ta existente nesta Casa. 
S·e assim não fosse, ·d.e conformidade com os ;principias ele equida:de em 
;toda a •parbe respeitados, o Senado 1Brazi'leiro, para ouvir 'ª outra pairte, para 
escutar a de'fes·a depnis de ter , escutado a accusação, teria procecli:clo com 
es!'te pr·o·j.ecto, c-om a sua benevolencia habitual, reservando o golpe .que 
es.tava rwolvido a lhe .desfechar para uma phase posterior dos debates. 

Curioso facto, Sr. Presidente. Dir-se-hia que eu formul·ara e a,prcsen-
tara a esta Casa uma med jda violenta de opp.osição. Era o contra·rio. 

Com um movimento, cujo cavalheirismo e galhardia só em tempos 
como este poderá passar despercebido, o que eu tinha fB'ito era dar aos 
meus adversarias uma me-elida, a mais solemne, ·de confiança, fazer ·o mais 
vivo appel<lo á sua honra, e lavrar acto publico de que não considerava 
eÃiincta 1na consciencia dq poder a ~mgges.tão do dever e da honra. 

O Sn. RmEmo GoNÇAI,VES - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA -- Era isso o que ·eu fazia; em ·isto o que meu 

projecto exprimia, aocre~cenfando a:i;nda ·ci·rcumstancia mais •extraorcli-
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naria e expressiva de que pal'a dar a ·essa attitude uma significação mais 
·rlesinteress.a da, eu ainda indicara ao Presidente da R·e1rnblica a €.scolha do 
seu -proprio filho }Jara executor· da me·dida que eu qui proirnnha como 
a salvação de um gra:nde Estado, sacrificado pela indignidade, pela tol'-
p1eza, pda selva·gcria de uma poHLica inominav·el. 

Os Sns. RmEmo GoNÇALYES E LEOPOLDO DE BULHÕES - :\luito bem. 
O SR. Ruy BAHBOSA - O mm.t projeC'to ·a1Jpellava para os instinclos 

nobres do espírito do Governo, sem que 1ne1le houvesse um traço de inte-
resse nu de paixão politica, porque eu não reclamava nada para os meus 
amigos. Eu não procedia, como noutros project.o · de 1intervenção e e:;tado 
de sitio a que se tem procedido, re.conheccndo as assembléas dos meus 
correligionarios e dando a e·ssa medida o .caracter ·de uma arma de partiuo 
d·e sele.cção politica contra as opposições nos Estados. 

Não; eu nã:o reivind•icava nada para os meus correligion.~rios; indicava 
o filho do PresJdente ela Republica. como o .execufo.r da· mecUda salvadora. 

E é c01n.tra um projecto cles;t;i natureza que se alvoroça a anha poli-
tica do~ amig·os do Governo, oao ponto de não lhe permittir sequer a 
audiencia usual, a consideiração ordinaria aqui guardada p.ara com os 
os projectos. 

Poi8 então não era mais natural, mais equitativo, mais do ente, mais 
confornJle os interesse~ publicas qu·e essa cplestão de incons.titucionaHdadc 
em tão melindroso assumpto, como tCra a int~rvenção nos Estados, enwn-
trasse, desta vez, um julgamento desapaixona:do e '<llttento no Senado Bra-
zileiro, ·do :que, tumu-ltuatiam.ente, na prin)eira 9-iscussão logo o decapi-
tassem, como se se .tratasse ·de varrer do tapete desta Casa uma idéa im-
portuna ou uma ameaça perigosa? 

Ficava, porvenl-urn, Sr. Presiclente, inhibido o Senado Br-azileiro de na 
1cguncla ou terceira discussão rnjeitar igiualmente por inconstitucionalidade 

o meu •projecito? 
Se não ficava, ·que rnoti vo de ordem publica e d e inteiresse geral 

podiam ·os nobres Senadores invocar para a applicação desse golpe imme-
cliato contra uma i·déa ·suscitada pelos graves sofírlmenio dos nossos 
irmão~ em um terrHorio tão va'Sto e tão diginos de sympathia como aqueUe 
de que meu projedo se oocu.pava? 

·Pam a opinião puJJlica, diante desse imprevisto, aliás annunciado 
pelos jornaes menos confiantes no Governo e na actualidaçle, diante desse 
especta.culo, digo, se firmou a convicção j usfa de que a esse acto ·de exe>-
cução violenta, o que presidio foi o intuito de !'•'mover dos debates par-
lamentares o exame dos crimes do Amazonas. 

J)este exame se retrahiram os r e1Jl'esentantes desse Esfado no ·Senado. 
emquanto o nobre Se-nadar pelo Espiri·to Sarilo, acudindo como .amigo 
solicito ao app.elfo de seus amigos, os ia exonerar da .t are fa , obstando a 
que a discusão chegasse nos lramites nos quaes a syncUcancia a r espeito . 
dos- attentados amazonenses havia de impôr-se necessariamente á attei1-
cão desta üasa. J 1 



138 -

Es;te cuid:ado com que aqui se procura estabel ecer o 'Silenci'O em 
r elação a .desordens tão grav·es, a perturbações tão pro.fundas, como as 
que estão cancerando e apodrecendo o Brazil pür aquellas regiões, o em-
penho ·com que se estabelec este silencio, não vem senão envolver o 
'enaclo Brazileiro em uma ·co-res1)onsabili·dade lamentaviel com estes cri-
mes, ·contra os quaes a Constituição o consbituiu em guarda vigilante. 

Que d<ep·ois ele os .ter examinado .attentamente, que depoi1s ·de t er 
admitti·do a seu r espeito um pienari·o amplo e l eal , procedes~e o Sena.do 
como lhe conviesse, eliminando, s-c a sua sabed-oria lh"o determinasse, o 
meu prajecto, era seu direito, n'inguem o ·podi.a acoimar ·de se h aver mos-
trado intere·ssa:do nessa clandestinidade .com .que a ·distancia favorece -os 
crimes ·do Amazonas. 

Não corresponderá, porém, Sr. Preside-nte, o r esul'bado ás esperanças 
dos que 'ª elle por es·s·e carninho quer em ch egar. Questões ·corno estas não 
se m aitam com um golpe instantrneo de ·rntrate-gia parlamentar, com o 
ardil de tactica -ele partido'. Ellas perduram, se ·1evantarn e se impõem 
até que el e um 0 11 de oubo modo, l egal ou tumu1tuaa.rio, re·ce.bem a sua 
solui:ão. 

{luem puzer o ouvido á Pscuta para as bandas elo Norte, qu•em ouvir 
as testemunhas que de l ·~ chega·m, quem sentir o éco elos soffrimm tos 
qu e alli se dchal·em, lia dQ se convencer de que o Governo Brazileiro olha 
com séria a ttençã.o para .aquellas bandas, pondo afina:l ele -parte, vara 
proceder .co m serie·dade, as considerações e interesses de partido. 

Grandes desgraças ameaçam, por aquE}ne lado, este paiz - po•r. aquelle 
lado, ele onde já nos ha:tep1 ás pol'tas a miseria e a fom e - e para ell as 
não cahe -o remcd:io que o acaso lhes irá ·clep·ar ar, }) Drque da s·cienci.a, dos 
prinmpws ela verdade, o Governo nã.o espera nem .a quer; to ela a pre-
occupação é achar nos r.e•p LHsos de partido e mas vjolencias um m eio de 
ahaf.ar as questões, ·sem as r eso1 ver. E' irnr isso que vemos ap.parecer , 
como expressão sini-stra, ymptornas .graves e clesvaiTados, como esse que 
~ e ·annuncia iá do extremo Norte, ·Onde a praça i·nteira , onde todo o com-
mercio d·e urna cidade fe.cha as su·as portas, na crença de que o Governo 
lhe :poderá da.r o Ternecl'io aos males socia·es e economi cos de uma situacã.o 
cuja causa profunda é uma administração desapaixon a:cfa, tranquilla, do-
minada exclusivamente ppla preoccupação dos interesses gemes, poderia 
tentar r esolver. 

De onde esse desvario, senhores, s·E}nã.o da oonvicção espalhada entre 
nós pelo .procedimento l\abitual nos ultimas governos npuhlica nos, ele 
que ·O Governo é tudo, íud·o pód-e, e a stm vontade omnipotente, assim 
como faz todos os dias o mal, pó cle tambem r epentinamente operar para 
o bem milagres estupendos? 

Banimlo o povo da adminis trar,,ão, excluindo o povo ela politica, des-
h abituando o povo cl·e pensar, acostumando o povo á besti fi.cação em qne 
vive, os Governos repul~'lica:nos nos t eern arrastado ·a essa desgraçada 
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siLuação, cujas consequencias Deus perm:itta que ena não ·nos leve a ma1es 
inesperados. 

Qualquer, porém, 5enhores, que seja .a pos1ição em crue me deixou, 
hontem, o voto elo Senado, ha ainda um direito que elle não me .tirou: o 
de minha defesa, o ele minha resposta, o ela demonstração que eu h ei ele 
fazer, elo que a minha sincericla.cle não está em .falta nas icléas, que con-
cretizei nesse pmjecto e ele que essas i·déas não offendem essa Cortlsti-
tuição que eu fiz, que te·nho defendüclo e que ainda não golpeei nem con-
tribui para golpear, extinrguinclo a def.esa des·s·es constitu.ciona.li stas, cujos 
escrupulos só sre r eve'lam na occasião de servir a.lacremPnte os poderosos 
do ,füa. 

Para me esmagar de todo não .considerou bastante o pro.cesso a que 
s.ubmetil.eu o meu iJ'l'·Ojecto de o d:e·struir a. ·p.edacinhos, como o f eixe de 
varas a que se vae quebrando uma a uma, para depoi~ mostrar que, no 
conj.rnnto de todas, nada havia, o honrado Senador pelo Esp1'. ri to S.anto 
coroou o seu ·discurso procurando apanhar-me ·em uma contrndicção grave 
com o me u p.as·s.aclo e abonar as suas idéas oom as defe.ndidas por mim, 
ncsfa Casa, quando aqui, de ou1tras vezes, entrou cm deb:tte assupmto 
semelhanle. Invertendo a oruem ado ptacla pelo honrado Sena:dor, come-
c;arni rior sua lrnroração, demonstrando que el la ·culminou a nrdade 1111-

tcrial das minha:s opiniões com a P,Xpressão de J)hrases elo discurso por 
S. Ex. invocadas ; nas proprias phra.ses JJOT elle ac1ui citei.das ha a ev idencia 
viva d:e que as minhas icléa.s er.am o .contrario elas ·que S. Ex. me attribue. 

Poderia eu, ·senhores, es·quivar-mc •á diseussão desse ponto, allegando 
a minha inesponsabilidad e pelo t•exto ele um discurso que não revi. Nos 
propri·os 1lnnaes do ·Senado, como no Diario do Congresso, c>.,;e discurso 
vem com a declaração de que , "não foi Tevis~o pelo orador". E' o que 
cos;tuma ac01üecer a quasi todo•s os meus di scurso,, em relação aos quaes 
nunca tenho tempo de lhes fazer ~l toileUe. 

Dahi resultou, como eu poderia mostrar, nesse lon1go discurso, a. inter-
calação de períodos sem sentido absolutamente nenhum, s1cm oração prin-
cipal, sem verbo, sem idéa, mostrando assim que. o orador, se quizesse 
poderi•a rejeita.r qualquer r esponsabilidade nessa versão do dís.curso aqui 
pro!erirlb. 

Além cli s~so, irnderi·a:, Sr. Presidente, .allegar o meu direi•to de não 
ser immuta vel nas minhas opiniões; poderia allegar o tempo, o deCLU'So 
de longos annos, pas a.dos entre e.ssa época e a a.ctual e redamar para mim 
ta.mbem ·e·ss·e beneficio da .cxp1criencia a que todos os homens, cspecial-
me·1ltc os homens puhli cos, tecm direito porque é pelo contacto elos factos, 
das cousas e clo.s home·ns, que nós aprendemos todos üs dias, mclhoramo t: 
e todos .os d1as refonnámos as 110'ssas id:éas. 

Mas, não careç,o, Sr. Presid.ente, de allegar, nem a primeira nem a 
segunda .escnsa, nem a infidelidade fachygraplüca na rcproducção do dis-
curso, nem o meu diroH.o de não pensar hoj e, .como pen1?ava ha sefo annos 
atraz, porque não é para ficar ·sahenc1o o que sabia, que procuro lêr e 
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aprender diariamente alguma co usa. Se o es tudo me •não resultasse me-
lhorar nas nünhas opi·niõcs, reformar as minhas idéa:s, o estudo me seria 
inutil. 

Não ha homem puhlico neste mundo, entre os grandes estadis%s que 
teem hon rado os maiores povos do mun do, quanto mais enrtre os peque-
ninos ·elo meu :~amanho, cuja vida não seja uma série ele mutações succes-
sivas, fel izes quando ellas se dão elo mal para o bem, entretamoto, que com 
outros frequentemente succede serem as variações do bem para o mal 
e estas sã-o as lamcntaveis, as outras d.eyemos pedir consta;J1!1:emente a Deus 
que nos favoreça com a benção. 

Mas, .Sr. Presidente, não é verdadekt a imputação que me fez o hon-
r aâ.o Senador quando procurou convencer a e·sta Oasa que eu, em 1906" 
ao discutir-se aqui a intervenção de :.vlatto Grosso, considerava o inter-
verntor como uma entidade contraria á Constitllição. 

Es·sa imputação não é vcrdacleira. Para chegar a ella foi necessario 
que de um discurso, cu:ia extensão occupa 19 columnas dos Annaes do 
Congresso, se extrahissem 10 ou '12 linhas, como s·e toda a vez que se 
quer conhecer com l ealdade o pensamento de um trabalho, a idéa domi-
nante de um di-scurso, não houvessemas de ·consideral-•a no conjunto dos 
elemento. que o compõe. 

Sr. Presidente, cu ppsso mostrar aos nobres Se•n.adores, sobre este 
ponito, a verdade lHtcralrnrnte documentada nos actos parlamntares desta 
Casa. 

Nasceu a que·stão aqui suscitada em '1906, quanto á intervenção em 
ti\1atto Gross·o, de uma ·:'IIensagcm ender eç-ada ao Congr esso pelo Presidente 
da Republica, . então o Sr. Cnnsclheiro Rorlri gu.es Alves . 

'essa Mensagem, o que nos clissc o Chefe do Estado, depois de his-
toriar os -a-c-on~ecim entos sobre os quaes se firmava o s·eu pedido, assim s·e 
·ex1Jressava o Chefe da Nação: 

(Lê. ) Ifo, como vêrles, urna séri·e de responsaJJfüdacles a apurar e de 
delictos a purndr . 'em é d~ crêr que a calma se faça naqu elLa zona depois 
das granc1es de·sorden · de que está sendo victima, senclo ·ele r ecciar que o 
fermento de odios e r eivip dictas provoque r eacções violentas em pre.juizo 

·elo Estado, e, pelor aincla, cm clamno da Republica. Não re']Juto âsseguracla 
a ordem publica e começo a receber queixas ele p ers·e·grnições e pedidos de 
?;arantias por parte dos que, ha pouco, serviam sob élJS or dens do Governo 
le.gal elo Coronel Antoni'o facs. 

O ciclacHío qu e cornm unicou haver assumido o Governo do Estado, 
tem intimas ligações com os elementos r evolucionarias tliurnpha:nrtes e a 
sua resp·o•n•sabiliclade comvrornetticl a ta:lvez nos aconte.cimentos. 

Ao Governo Federal não é licito aceitar sem a apuração J:egal desta 
sHuação, compromissos 00111 a ordem ele cousas creaclas por acruelles ele-
rn ent.os hontern em revolta, hoj ainda em ,grande agitacão no Estado. 

Em vossa ausemcia - no~em bem os honrados Sc.na:dorcs - para 
salvar o Estado de Matto Grosso da anarchia em que se acha o regímen 
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repub'Hcano, de um exemplo pernicioso e fatal , não h esitaria em decretar 
o estado de sitio e nomear um interventor, medidas constitucionacs de 
camcter extraordinario que caberiam então nas minhas a:ttrilmições e 
necessarias para restituir a paz áquella circumscripção da Hepublica, asse-
gurar a liberdade na eleição do seu Governo." 

Como ter ão notado os nobres Senadores, neste J:ance de Mensagem 
presidencial se destacam dua idéas para as quaes eh-amo a attenção 
da Casa. 

· Primeira, a de que a medida recl•amada pelo Presidente da Republica 
se <lestinava a apurar a responsabilidade dos culpados que então agitavam 
o Estado de ·iVIwtto GTosso. Reclamava- e a me·dida 'Como um meio de 
chegar á apuração desta responsabilidade. 

Segunda, o Prnside'Jlte da Republica reivindicava lJara o Podr.r Exe-
cutivo -o ·direHo rle auseocia do C0tngresso nomear um interventnr e clele-
gar -'1be a antoriclacle que elle nesse caracter a exercesse nos Est.aclos. 

Foi, Sr. Pre iclente, soh c.ss·C's dous aspectos que eu consid·erei a soli-
eitação do Sr. Presidente da Republica, e a ella me oppuz, su ~ent.ando: 

primei.ro, que a i11terv·enção não se póde conceder como um meio para 
a verificação de respo'!lsalliliclade, materia de cara: ter evidentemente j uili-
cial ; s·egunrlo, -que ao Chef.e do Poder Executivo não cabe na aus·encia do 
Congresso o direito de nomear inteTVent.ores, desde que nem a Conslituição 
lhe dá esse direi;to, nem lh'o dá nenhuma cla:S leis do paiz. 

Foi isso que eu neguei nes ·a occasião, condemnando a enti da.de JlOli-
tir-a do interventor, não como inconstitucional, mas como extranha á com-
petencia do Poder Executivo, desde que essa competencia não lhe em 
c1ada nem pela Constituição, •nem pelas leis. 

Dest'arte, reconhecendo que a Constituição s.e não occupav.a com a 
entídade do interventor, reconhecia eu ao legisl ador nacional o direito ele 
no uso da faculdade 'ª elle conferida pelo art. 6°, n. 2, crear por lei a 
interveni:ão e confial-a ·a um intcrveotor. 

·O Sn. 'Rnmmo GoNÇALVES - ~íuiio bem. 
O Sn. R Y BAnnosA - ·:\Ias para que hão de permittir os nollres cna-

clores que lh-0s leia as minhas palavras abonecemclo-os com a r.eproducção 
de alguns elos trechos desse rn:eu velho discurso, indispensavel para que 
se me faça justiça contra a injusta arguição de hontem. 

"Eu Iallo como quem tem defendido as victimas da j;njustiçct na polí-
tica e nos tribunaes. e o ca o é duvidoso, se o caso é jndiciario, o hon-
rado Sr. Presidente ela Republica cles:loca a. questão, desnatura-a, avo-
canclo..,a ao dominio politico da soberania da União." 

Estas palaVl'as I'C'Spo-ndiam ás da Mensagem presidencial, onde se diz,ia 
que a medida reclamada pelo Presidente da Republica tinha por fim 
apurar as rc ponsabilidadcs dos conflictos de Matto Grosso. 

Conti1mava, porém, eu Sr. Presicle1n1te . "A soberania .da União e a 
Justiça a cujo plenario nós temos de chegar para a solução desta duvida. 
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Não clisc·uto agar.a, Sr. Presidente, a que·stão con;;titucional. Ampla-
mente clcbat.ida foi cl1a nesta Casa e na outra. 

Dessas rliscussõ-es se tornou na ·eviclcn0ia mais compleita 'ª situação 
j ll'cliciaria do caso que agma ·cleb.atemos. 

Pelas leis em vigor, o fado ele Matto Grosso está sujeito á Justiç.a 
Federal. 

O honrado Pres'idente ela R·epu:til:ca para ap urar as re·sponsabillclades 
tem os Juízes Fe<d·eraes, para apoiar as ·decisões elos Juízes F·ecleraes, tem 
as armas federaes. 

Com qu e direito S. Ex. pretend e substituir a s.i e aos seus delegados 
nessa situação que o fü}sso regímen constitucio1n·al rese;rva .aos orgãos da 
Justiç,a? 

Concc·dc.r o estado ele sitio em homenagem a uma doutrina erronea. 
como a abra.çacla pel.o hü"nrado Sr. Prc:iid·ente ela Republic.a, nós não teria-
mas o direito de o fazer. " 

E agora, Sr. Presidente, chego ao trecho onde o nobre Senacl·or ;;iel r. 
Espirit.o Santo foi achar hontem o seu documento: 

"Nft0 ct'Jnhe.ço no 1nosso regímen constitucional a en tidade ele i·11ter-
ven:tor de qu e S. Ex. com tanta f.aciliclacle fana na sua Mensagem. Nã.o 
conheço a lei que o c1·eou e não concebo que o Poder Executivo p-ossa 
nomear Junccionarius quj a existencia nem a Constituição, nem as leis 
do paiz .conhecem." 

O que cu não concebia, portan to, Sr. Prn·sidcnte, .era que ·o Presiclemrlie 
da R·ep u]Jli ca pud ess.c qomear ~-n t-erv•cntor, pois que nem a Constituição, 
nem as Leis lhe dav:am ess·e direito. 

O SR. füBEmo Go:N:ç.~LvEs - Apoi·ado. 
O Sn. RuY BAnnosA -- ::\fois tarde en trarei na clemonstracão facil, clara, 

obv1a, evidente, incontestavel desse .direito. No momento o .que eu quorn 
accentu-ar 6 C[Lre nas mi·nhas palavras, nas proprias palavr.as invoca;dcis aqui 
e aqui lidas pelo ·nobre .re.p-resentante do Es1)irito Santo se -declarava for-
malmente o direito para o legislador 11acional de crear interventor. 

Quando essas palav ras EÚ'arn por mim pronunciadas Jui interrompido 
pelo nobre Senador por '.\1atto -Grosso, cujo nom e pe ç.o licemç.a p·ara cl e-cli-
nar, o Sr. Metello, qll'e me honr·ou com o seguinte aparte: 

"E sem attribuições defini elas nas leis ." 
O que o meu pro,ieqto veiu fazer agora foi justamen~e supprir na lei 

e·sta 11:1.cun a existente : crear o 'interventor e definir-lhe as a;ttribuições. 
O SR . RmmRo GoNÇJ\LVES - Apoi.aclo . 
O SR. RuY B AHBOSA - Estiá, portanto, o meu projedo estrictainente 

cle.ntro das icléas que ,aqui expendi cm '1906. i\1as, contiinuava .eu, ·Sr. Pre-
sidente : 

"A nomeacão el e UI'f1 interventor, a decretacão elo estado de sitio, o 
r<'gimen solicitado pelo nobre Presidente da Republi0a, ser ia um r.clypse 
~onstitucional no Estaclq ele Matt.o Grosso. seria a aholicãú de todas as 
$arantias coustitu,cionaes naquelle Estado, seria a snbstituicão ela clesor-
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dem, talvez, já extincta po~· uma de'ordem maior, mais perigosa. mais 
oppressiva. 

Eram estas, Sr. PresiJ.cnte, ob. enrações todas relativa~ á situaçã·o de 
:\Iatto Grosso, a posição em que se achava este Estado E: a falta d-e con-
fiamç.a em que me sentia para dar ao Governo a medida. por elle recla-
mada. 

Convém nrw ·esquecer, Sr. Presidente, a posição espct;ial cm que a esse 
respei.to eu me achava. 

Tendo dado, após o 1± llü Novembro, ao Governo da Rc1mblica o 
estado de sitio, um anuo dep0is me -c0nsider.av11, eu obrigado a propôr 
nesta Casa a amnistia em l avor d.os envolvidos naquclles acontecimentos, 
afülu·de cujas comequencias aindct. hoje sintc, >em relaç.ão á minha pessoa, 
assumi·ndo esta altitude, emtão. Sr. Presidente, eu justifiquei no Senado, 
em um discurcio, -no qual demonstrava a nccessidaclc absoluta da clem0110i::i 
para reparar as injustiças e os vexames que, p·ara os .envolvLdos nos acon-
tecimeutos .de l .\: de novembro, havia.m resultado, nos processos militares 
pela situação em que so achavam. :'.\estas condições não me era pos.sivel 
concccJ.er ao G.overno da Hepublica, segundo estaclo de sitio para regiões 
remotas, cm uma biluação obscura, a respeito da qual as mai df'Sinte-
ressadas divergiam profundameinte. 

Ao occupar-me então dedte assumpto, o que procurei tornar senslvel, 
foi que não podia.mos dt!conhecer ao ·Poder Exe.culivo, na ausencia do 
Congrnsso, o direito de nomear interv.entor e que a nomeação elos inter-
ventores era uma faculdade cons.titucional da competencia do Poder Legis-
laLi vo e que só por esse pot.ler devia cHe s·er ·exercido. 

·Continuando no meu discurso, eu dizia: 
"A esse respeito a üemonstr.ação elo honrado Senador por Matto Grosso 

foi eloque.nte o re fragavel.. 
i\1ostr·ou S. Ex.: o l'rc·sldente ·da Republica burlou o accôrdo aconse-

lhando a guerra .quando a paz estava feita. 
Os chefes de l\latto Grosso se propunham a t0das as suluçõo.s, comtanto 

c1ue o aocôNlo se Iizess·e, que, emfim, a paixão rlo Presidente d·a Republica 
se oppoz á solução coneiliator-ia. 

Em Laes condições, Sr. Pr~sidente. o Gove1'no nc5Le momento não póde 
representar a garamtia, ·a paz e a LralllJllllLhJc de i\1atto Grosso. A solução, 
pois, que nos resta é a da .l usliça, p Ol'LJllC á nomeacão do interventor se 
oppõe o regímen crm~li!utional. 

Porque o interventor não pócle ser nomeado senão pelo Poder Legis-
lativo e nunca pelo Poder Executivo. 

"E esta solução, Sr. Presidente, a do i.nterventor, não é uma solução 
de paeific·ação, porque em vez ele ·C01nter em seu hôje o termo dos con-
flichos que agitam aquelle 1Estado, l evaria .a semente de novas revoluções, 
de novas lutas perpetuando esse ·Odio, diluindo aos pouco'S as forças do 
Estado o provocando novas questões c'Omo a que ora se debate." 
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:Mas perdôcm-me os nobres Senadores, não dar ainda por finda esta 
parto aborrecida e fatigante do meu discurso. 

Dizia eu: 
"E' doloroso, é lamcntavel, é cruel que a revolução não pudesse ter-

minar senão pelo assa.ssinio do 1Chef.c do Estado. 
<QutJ'os ·chefes de Estado toem morl"ido Jóra .das revoluções ao punh al 

dos assassinos; ciste fallocou, tal vez, victirna .ele um crime, talvez vi:Ctima 
ele um a.ocidente de guerra. A Justiça o dirá. iVIas a Justiça existe e a 
J u·stiça agirá ne:;to senüclo, a menos que o honrado Sr. Presidente da 
nepublica venha declar ar ao Congresso que não confia mais nas decisões 
dos tribunaes fe.deraos. 

iSe esses tribuna.es teem competencia. para apurar responsabilidades nos 
cr·imos que as nossa: le~s lhos dão jurisdicção, não sei porque havemos 
rle substituh' a solução constitucional por uma solução arbitraria e injusta 
rlo Presidente da RepuMica." 

Depois passava ~u, Sr. Presidente, a co~nsiderar . a situação de Matto 
Grnsso quanto ás normas constituci-onacs pelas quacs se operou ·a successão 
no Governo daquelle E1stado. 

Dizia en: 
"•No Estado de Matto Grosso o Governador se acha provi·clo no sub-

stituto constitll'cional do iPrnsidcntc falleeido. 
com que direito itia o Congresso autorizar o Sr. Prcs;U.cn·le da Repu-

blica. a operar a depoôiç~o - que outra cousa não era - do Governador 
con ·ütuci.onal para o sujJstituir pelo s·eu interventor?!" 

'a hypothe1se era xa.ctamente o que se prcte·ndia. - substitu.fr o 
Govcmo constituído do E~tado por um Govel'J1oo encarnado na pessoa 
de um interventor nomeado 1)elo Chefe d·o Executivo Nacional 

A essa disposição virtual do G-overna.dor do Estado, é crue me op·ponho 
cu nestas pa.l a v ras . Não ·-c dá, porém, o mesmo caso com o meu in·oj eüto 
ele intervenção, no qual, sendo a1S a.ttribu.ições do int'CI"venLor cuidado-
s11mente del'inicla.s, resal vam a cornpel:enc-ia. das auto rida.dos eS'~aU.uaes, não 
lhe cons·c.nti1ndo a. ing.ere·qcia., senão quanto á ne·cessidadc imposta evidente-
mente pela. circumstancia -de consultar o corpo eleitoral, para d.ar a.o 
Estado o P.oder Legi•slaltvo, que a.ctua.lmente não tem. 

N e·sta.s consi'der·ações, pro seguia cu, Sr. Presidcnto, dizendo ainda: 
"Eu sentiria eter.no remoTso se se estabelecesse o precedente de mal-

L.a.rata.r medida tão rigorp•sa, concedendo-a sob o nreLexto de fundamento~ 
como este." 

·Em touas estas consfclera.ções, portanto, Srs. Senadores, não faIDa eu · 
mais do que examinar a s'itua.ção claquelle tempo, e observar que, modidas 
tão graves como a do esfado de sitio, não se podiam dar de bom barato; 
só :;e dev·iam empregar nos casos extremos, qu.a.nclo, para substituil-a.s, não 
houvesse outro remedio a:dmissiv.el. 

Notem bem os nobre1~ Senadores qu·e eu condemnava que essa medida 
se ma:lbaratasse; não negftva ao Congresso a competencia para a conceder. 



-145 -

Ainda acliantc, no mesmo sentido, dizia eu: 
"Jfoj o são os espíritos libcraes que vão ao encontro elo Governo, offc-

rccendo-lhc u estaclo de sitio cm casc>s onde a sua legitimidade é das mais 
p1'oblematica . A este respeito os nossos costume não mclhoTam. Vão--se 
ucLeriorando. 

Em vez ,ae pesal'mo~ cada vez com mais cu:idado o exercício desta 
attribuição perigosa, parece que se vae estendendo entre nós a 1'acil1tlade 
ue considcral-a como meio ord.inario d:e Governo." 

O Sn. PBESIDENTE - Observo ao nobre Senador que está esgota.da a 
hora d.o expccliente. 

O SR. RuY BARBOSA - e me é p·ermitlid.o, requererei meia hora de 
prorogação. 

ü n. PRESIDENTE - O Sr. Senad·or Ruy Barbosa requer meia hora de 
prorogn.ção. 

Os senhores que approvam o requerimento de S. Ex., queiram levan-
tar-se. (Pausa. ) Foi approvaclo. 

O SR. HuY BAHBOSA (continuando ) - T rminando, cmfim, o meu cfü-
curso, dizia cu : 

",Que es·sas responsabilidades sejam apmadas judicialmente e que 
passe d·entrc nós o habito injustificav·el e inconstituci'onal de ser obj.ccto 
de lcgfümação do estado d.e sitio a apuração ele responsabilidades." 

Eis, senhores, o meu discul'So de '13 de julho de -1906, percorrido em 
todos ois pontos, no quaes discuti eu a questão de compeLencia e ela consli-
tucionaliclad a respeito da enUdade política elo int rven~or. 

,\caba o . cnar'l.o. porla·.1to, de vôr que, longe de haver nesse di. curso 
fl 1hesc com que o nobre Senador pe.lo Espirita Santos me procura con-
fundir, as lHOprias palavras cm que S. Ex. cstriJlOu es a a.rgumentação 
demonstram qu!') reconheci no lcg•tslador nacional o direito de, por uma 
lei, coaceder a 1wm 2 a~ão ele um inteTVentor e fixar-lhe as attrihuições. 

E' o t1uc -está claramcmte no trecho citado pelo lrnnmclo representante 
elo Espirita Sa:nto, ond.e se diz: " 1ão conheço no nosso re>gimen constitu-
cional a enticlad-e do interventor, de qu.e . Ex. com tanta facilidade fa1la 
na sua :i\lcnsagem, "não conheço a le1 que o creou" e não concebo que o 
Poder Executivo possa nomear funccionario , cuja existencia nem a Con-
stituição nem as leis elo paiz reconhecem". 

Taes eram a. ~ .opiniõoo liheraes por mim cl'Cfendidas em '190G: . es. as 
op:imiões não me iI'l11iJliam ele reconhecer a cxi:ste,ncia de circumstanciil.s 
extremas, nas quaes o Governo .da ação poderia vir a ser obrigarlo a • e 
ingerir nos Estados, cm obecJi.encia ao art. 6° de nossa lei const.il ucional, 
não apoiando-sfJ nos commandantes rni!Hares, mas crcando o i.nlervenlor 
civil. 

E por que, senhore>s, se ess·as eram a.os minhas idéas cm HJOô, havia 
eu, hoje, de abjural-as, de repudial-as para armar com a intervenção no 
Amazomas o Girncrno do Marechal Hermes? Que interesse ele qualqncr 
ordem a não se.r um assomo ele loucura, me pode.ria ter inspirado o alvitre 
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de repud>iar minhaJs opmrnes 1ibeiacs de outros tempos para conceder 
·ao Gov.erno, ·do qual tenho sido o mais aJ.'lfonte, talvez, dos adversarias, 
medida tão mr.lindrosa como a de que se trata? A minha sinceridade, pelo 
menos neste negocio, tinha o direito de sBr res1J'citada sem qu·e se fosse 
escavar no pa;;sarlo para, com o ·sunado argumento acl hon1'inem, que nruda 
prova e.m r elação á ve-rdad·e e nada vale em r elação á justiça, querem 
agar.a vir me accusar de apostata das idéa:s liberaes e dos escrupulos 
eonstitucic1naes por mim em outra época professados. 

_ 1ão so u eu, Sr. Presidente, que vario, não sou eu quem, ncsl;cs casos,, 
cam.bía de 1ipinião conforme os tempos e os assumptos. Não póde o hon-
r rudo Senador pelo Espirita Santo occuJ.tar -ua J'esponsabilidade na celebre 
int·crv.ençã(l no Estad-o do Rio de Janeiro. 

E' um facto para o qual te11ho de ·chamar a attenção dos nobr·es 
enaclores. não para ter o prazer inut-il de Dôr em c01n1;raidicção comsigo 

mes mo •o nobre Se.nadar pelo ::J:spirito Santo, mrus para mostrar q.ue em 
casos menos graves elo que o caso w tual do Amazonas, os or.thodoxos da 
politica republicana admitliram a intervenção Clfmo um reme•dio inevitavel 
e incliscntivelmente constitucional. 

Qua·ndo essa ma:teüa àqui se discutiu, foi o nohre S·enador pelo Espi-
rita Santo um dos que mai·s a ventilaram. Nessa occasião, o .nobre Senaidor 
prnfessou amplamente a doutrina da constitucionaliclacle innegavel ela 

. 1 intervenção do Poder Le9islativo nos Estados. 
Vale a pena recordar algumas das suas consideraçii L'S para nos edifi-

c~rmos . ohrc o ardor cqm que o nobre repre·::·entante elo Espírito San to 
hujr impugna, cm nn·me tlü5 preceHos w :1stitueion:rns. a intervenção, por 
mim proposla, no Estado do Amazonas. 

Dizia 1S. Ex.: 
"Sr. P1·esidente, negar em principio a interven~ão da União nos nego-

cio,; peculiares rlos E·~tadps é desconhecer o a1't. 6° da Constituição Federal, 
r negar a possibilidade da existencia ·da Fe.cleração Srazi.leira. 

Em principio, portanto, a intervenc:ão é uma necessidade politica I'eco, 
.11hecicla pelo citado art. 6°, em bem tla propria autonomia fos E·staclo·s e 
da existencia ·ela União. 

No caso O(}corrente, Sr. Presidente, isto é, no caso de ·dualidade d·e 
Ass·embléas Legislativas astaduacs, S'empre sustentei crue competia a inter-
venção ao Poder Legisiativo, mediante urna lei, affirmando falleoer ao 
Executivo competencia para rHrimir ex-propi·io Mai·te uma questão tão 
intimamente presa á autonomia elos Esta:dos." 

Notem bem os honrado:; S.ena•dores a precizão com que aqui se affirma, 
em termos peremptorios, o sentinic.nto elo nolme Senador peio Espirita 
Santo. 

N.a hypoth ese de uma dualida!le d.e Gamaras Leg1slativas 1n•o Estado, 
consitterava S. Ex. inque.slionaivel o direito ·elo Poder Legislativo para inter-
vir, não só em nome .cio~ interesses ela União, mas do principio ele salvação 
d os proprios E1sta-dos. 



-147 -

Em que é, pois, que hoje esbarram os escrupulos constHuciD'naes do 
nobre 1Senador pelo Espirita ·Santo? T1'ata-s·e de um caso em que a .a:uali-
da:d•e ·das Gamaras Legislativas não se acha sósinha, em que a par •dessa 
anomaHa constituciOln1 no EstadD' do Amazonas, ex istem outras aincla não 
menos graves, ·cinco ou seis, por mim aqui enumeradas. . 

E o h onr.a:do Se.nadar que ·em 19'10-, aqui sustentava comQ indubHavel, 
ne!ste ca:so, a conv.eniencia, a necessidad•e da m e,dida, h oje é o pTimeiro 
que nos ·sahe em campo, ·emp enh ado em a atalhar. 

Por que? Porque na -ipinião de S. Ex. o Po.der Legislativo p6de e~er·cer 
a interveillção ma;; não póde coinstituiT interventores. 

Nessa hypothP.~e, o caso nã:o ·era de r e}eioão rlo m eu projecto, era 
o da su a emenda. (Apoi.aclo ) ·Cortafrs-em os interventores, ma:s deixwssem 
a · intervenção. 

Os 1SRS . LEOPOLDO DE BuLH ÕES R HmEmo Ga.NçAÍ.vEs - AlJOi·a;do. Muito 
bem. 

O SR. RuY BARBOSA !Mais tarde h avemos •de levar a este ponto 
o debate para veriftcar se assim como tem o direito á intervenção o 
Po·der Legisl ativo, não tem tambem á nomeação ele i·nteTVentores . .Sei 
aquelles que g.ozam de uma faculdade não ·teem o direito inquestionav·el 
ao- uso dos instrumentos para que es·sa facu'ldade se •ex.eToa efficazmente. 
Por ·emquanto, p orém, quero ·continuar a acompa:nhar as opiniões· tão 
brilhantemen1;e defend:·das 1Jelo honrado 'Senador p·efo Espir~to Ha11to, 
afim de, com ellas, elucidar e apoiar-me, firmando-me no grande consti-
tucionalista, vcnoedor da batalh a ·de honfom, p ara mostr ar a orthod'oxia 
do ·proj ecto hontem decapitado '].)elos honrados Senadore-s. 

(Lê.) "Nestas ".coi111dioões, diante Cht hypothese sujeita ao meu voto, 
continuava o honrado Senador :velo. E!spirito ·Santo, eu tinha de jndagar, 
como preliminar, ·se n ella se v·erificava uma viola.cão da fórma r·epuhli-
cana f.ederativa. 

Affirmada a violação, ·deveria indag:ar qual o Püder competente pa.Ta 
rei11~ egrar a:qu ella fórm a republicana. 

O SR. ·Prnnmno iVIACHADO - V. Ex. está pei·feitamente .estabelecendo 
a que'Stão nos seus termos }Jr·ecizos. 

O SR. \JoÃo Lurz ALVES - Agra.elevo o aparte vaHoso de V. Ex. 
R>e·solvi.cla a questão de competenci.a:, ·cumpria-me ind agar como deveria 

intervir o Pod er julgado comp etente. São e•stas, ·exc}usivame1J1ite ·e'stas, as 
prejucliciacs {].o debate. 

Ha violação ·da fórma republicana fo derativa no Estad.o do füo diante 
ela dua.Udrude de assembléas -legislativas? 

Respondo :vela affi rmativa, invocando a opinião do cl outo commen-
tador da nossa Constituição. 

Ensina João BaTbalho: 
"A falta ou ceS1sa.oão ·de Governo em um Esta.d.o "a ·dualida:de" de 

Governadores ou cl e "Congressos" cons tHuem uma verdadéira suspensão, 
violação .ou depravação da fórma republicama.. 
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E' caso, pois, de interven~ão Jederal e comprehencle-se no art. f>º, § 2º, 
da Con·tituição." 

O ::ln. Rur BA1:uo. A - De modo que em face ela opinlão awi u3ten-
tada pelo honrado Senador e das autoridades por elle invocada'. ó innc-
gavel que. actualmcnte no Amazona~ a fórma r61Jublicana federativa está 
suspensa, depravada e violada . 

. . . Ainda mais. E' o honrado enaclor qu·em estabe.lece, com as suas 
opi•ajões d-aquelle tempo, que a intervenção nessa hypothese é a obser-
vawcia de um dever imposto ao Congresso pe1o art.. ü·º, § t•, da noss:a 
Constituição. 

Co11tinuava o nobre enador pelo Espirita Santo: 
'·Em soccorro da mjnha. a.ffirmativa lembro a.o Senado as palavras 

do meu sa.udosis imo patricio, jurista d.os ma.is acatados, con tituciona-
lbta respeitadb não só no nosso meio forense como na Ca.mara dos Depu-
tados, o integro ex-Deputado por .\Unas, de imperecivel memoria, o 
Sr. Dr. Estevam Lobo. Em luminoso 1Jarecer, publicado no .lomal do Com-
mercio de 14 de agosto de 190•5, dizia elle : 

".Qinclc ha poder cm dupücata uão ha po1dcr. Não ha ne.in leve sinrn-
lação ele Jórma republicana. ·Este regimcn implica urna só autoridade 
con ·til ui,da, exc]ue necessariamente a dualidade." Este conceito elle o 
amparava com a autoridade elos melhores trata:di:stas como llare, Von 
Holsí-, Blachc, etc. 

Este conceito que julgou irrecusavel me permitte dizer que es lá violada 
no Est~ulo do Rio de Janeiro a fórma republicana" ... 

E não está no E. ta do d o Amazonas! Como se no Estado do A mazon.as 
ningucm contesta a exi-st?ncia .simultêl'n•ea ·de dous corpos legislativos? 

Quando outras considerações não houvessem para dar ao meu pro-
jcclo Jundanwnto innillurliyel, esta de per si só bastava para que o ena.do 
não ,:e apre ·sasse cm o rejeitar. Esta; opiniões não :ão unicamente as do 
nob1 .. e Scnnilor pelo Espil'ito Sanl o. ão as do honndo Vice-Presiclenite do 
Senado, aqui defendidas e0 ·ualmentc cm di·sc.urso seu; são as que esta Casa 
tem sustentado sempre, de ma.do que em face destas opiniões tradic.ionac·· 
nesta Casa, nunca por ellfl repudiadas, actualrnente não existe, para me 
utilizar ·das expressões cmprega:das pelo Sr. Estevam Lobo, nem a mais 
leve simulação da fórma republicana no Amazona . . 

E o Senado Brazileiro não delibera; e o ·ena.do BrazHeiro rejeita o 
projeclo cm que se lhe pede intervenção; e o Senad·o Brazileiro, em vez 
de cmein·dar os erros deste pro}e.cto, o repelle como uma tentativa inepta, 
como um altcntado contra esta mesma Consfüuição que elle se desL:nava 
salvar. 

Eu crmtinúo, Sr. Presjdenf.e, com as considerações do nobre Senador 
pelei Espirita Santo: 

"Qual é, porém, o poder competente para decidir da intervenção? 
Coherent.e com o que sustentei no parecer que formulei sobre a·Can.-tituicão 
do Ilia Grande do Sul, affirmo que é o Poder Legislalivo. Po·sso apaári -



nh ar-me com João Barbalh o, que disse: "Pela 1naitureza essencialmente 
política dos casos que se 'P·Ossam comprehender no § 2"' do art. 6°, a com-
petencia para a intervencão é incontestavelmente do Poder Legislativo." 

E é poT s-er incontestavelmente elo PodeT Legisla~ivo é que eu, em 
'1900, <tres annos antes, a recusava ao Governo do Sr. Rodrigues Alves, 
quando ·elle vinha dedarar ao Gongres·so, que <na ausencia deste teria o 
seu direito constitucional nomear um interventor. 

Ainda em segui·da observava o· nobre Senador: 
'"Para mim o caso do § 2º (Esle ponto é impoTtante; attendam p.ara 

ell e os nobres S·enado1'es) do art. 6° é cl!a exclusiva competencia do .Poder 
Legtsilativo." 

,Chamo a attencão dos hom:tdos Se.naidores porque agora, .o-a doutrina 
aqui hontem susrtentada pelo nobre Senador p·el·o Espirito Santo, a com-
petencia do Poder Judiciario do Amazonas dispensaria o Governo FederaJ. 
de .alli intervir. 

"Outras opiniões podem .existir; mas, só conheco uma opinião que 
decl1na ·do Congresso pana o Judiciario a competenci-a para interrvir na 
e p-ecie. E' a do commentador Aristides Milton. 

ão me detenho em l'efutaT os seus argumentos, poTque, apezar da 
sua fascinacão á primeira vista, esbarram neste postulado do nosso direito 
publico - o Poder Judiciario não póde dec1dir de questões puramente 
politicas se não decidir' em especie, da garantia dos direitos incliviclu:itls ." 

Agora, Sr. Presi d·enlc,. é contraria a opín ião suste•ntad3. pr~ l o iMsmo 
rnn~f.itucionakta; para dispensar a intervençã.o formulda !111 meu pro-
.ÍtX:~ü bastam o, habeas-corpus concedirlos pelos nc.ssos tribunaes. 

Ern ·JOQQ os tribunaes não tinham o direito de int·ervir no assumpto. 
\ r.erif.icada uma duaJ,idade ele corpos legislativos se operava ipso facto a 
adulteracão da fórma republicana; o assump.to se tomava de natureza 
judiciaria e os tribunaes já não podiam intervir. Hoje quem não póde 
intervir ·num caso de dualidade de camaras legislativas é o Congresso 
Nacional. 

Quem deve inte-rvir para remeiliar a situacão? São os tribunaes 
fodfüaes. 

T,erminanclo, ·emfim, dizia o nobre Senador: 
"·Para meu voto, con ciente e meditado, tenho como certo: primeiro 

que a dualidade d.e assembléas legislativas "implica uma violacão da fórma 
l'epublicana"; ·seg·wndo, que para corrigir essa violação o pod,"l' compe-

• t.enete é o Legisilativo. 
Como intervém esse poder? 
"Por uma lei", cuja obrigatoriedade se "impõe" aos outros poder es 

da União e dos Estados - e a todos os cidadãos." 
1Mais abaixo dizia ainda S. Ex.: 
":Ha, pois, dualidade ·ele assembléas no Estado do Rio. 
"E' precizo resolver essa situacão violadora da fóTma republicana, 0 

Gongresso "não tem só o direito, tem o dever de fazel-o." 
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Mas agora, •Sr. Presidente. no Amazonas que se verifica a mesma 
situação, que se salrn que o Poder Legi,;1ativo está dupli<cad.o, o Congresso 
:'l acional não tem nem o dever nem equer o direito de alli intervir. 

Confiessemos, Sr. Presidente, que é .duro para um homem d:a minha 
idade e. lar aqui a fazer cousa:s que fatigam mesmo aos professore·s quamdo 
começam .a pôr nas mãos dos merrinos os primeiros l ivws des·se e·studo. 
(R iso .) 

Agora o nobre Presidente do Senado me permittirá invocar ai nda em 
abono das minha·s fracas, nullas e ridículas opin iões, as auto rizadi-ssimas 
opiniões do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, sustentadas aqui 
solernnemente no mesmo debate, apoiando as consi·derações e juizos do 
noTlre Senador pelo Espirita Santo. 

Nesse debate dizia o nobre Presidente d.o Senado: 
"·SubS"crevemos, Sr. Presidrnte, todos os conceito3 e doutrinas brilhan-

tcrncnl e expostas pelo Sr. João Luiz Alves. 
VOZES - i\foito bem. 
O SR. Prnnmno ·:.\1AcHAoo - São aqueHes os in·incip1os, os argumentos 

que guiaram e nortearam a conducta de S. Ex. neste dehate, os mesmo:; 
que guiaram a nossa. 

:'ião J)l'ecizo, pois, Sr. Preside•nte, minuciosamente cxpôr as causas que 
me levaram como reprcsenfantc do Parti.do Republicano do Ri o Grande 
do , nl, constHucionalista, presidcncia;Usta e anti-revisionista (Apoiados ) , 
a aceitar o proj ecto em cU us ão, que vem restabelecer pr.inc1p1os repu-
blicanos evidentemente deturpados e a liberdade popular asphyxiacla pelo 
guante do despotismo. 

o R. PEURO BORGES - Apoiado. 1Muito bem. 
O SH. PrKnEmo :.\{ACHADO - Em que manifestamente se deturpa a 

fÓJ'ma repnhlicana? 'Dando o nosso as·sentimento e o 1nos·"o voto ql.}e se 
fa.ça a intervenção no Estaüo do rno de Janeiro, repomos a autonomia 
do Estado violada., de modo que a intervençã.o, que muitos acreditam 
clc sti.nar~se sómente a servir de guari.ela e amparo ao Poder Executivo 
quando ameaçado pela insqrreição e a anarchia, s'Bl'virá tambcm ele rcs-
gnarrlo á livre manifestaçãq ela maioria do povo daqu elle E,;taclo. 

(Muito bem. Mnito bem. O oraclor é vivanienle cw117,;p1·imentaclo. ) 
Eis, pois, senhores, docum e1ntada opini ão elo Senado para mostrar que 

cllr pensava todo com o sen Vice-Presidente actua1. 
O n. Ruy BARBOSA - Ei s, pois, senhore , documentaclame:n tc exposta 

a situação em que reciprocamente nos achavamos, cu - autor do projecto. 
honlem rej-citado - e o Senado - autor da rejeição qll'e o inutilizou. 

Hoje, como hontern, esfou, na s mesmas opiniões, não malbaratando o 
rrcnrso extremo el a. intervenção, mas reclamanelo-o co mo imp1·rscindivel 
na,; ci1·cums·1ancias extremas, quando a fór rna l'(}publicana federativa eslá 
inc011testavelrncnte violada ou suspensa. 

}[.as os nohrl's Senadores C'sq ueceram as suas opiniões d·e hon~em para 
diante el e um Estado, no qual a fórrna. federa ti va republicana cesso u de 
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exi ·tir evidentemenLc. cruzarem os lJracos e julgarem i11dig110 de sua di~
cussão o projccto onde lhes chama a atte•ncão para C"s-tc assumpto. 

Que era o que, entretanto, se fazia r.o Estado do Rio de Janeiro? 
Que era ·O qne alli ·se executava? Um acto d:c i1 arüd:o, uma -execução :um-
maTia ele altos interes·ses politicos em ben eficio elo Presidente da RepLi-
bli'ca, naquella época interc·s·sado cm a1n'ofu nclar e conso'1iclar no seu 
Estado o dominio absoluto do Presidente da Republi ca. 

_'Sou então obrig.aoflo, pela natureza elo as:umpto, a r·ccordar estas ques-
tões. O Presidente da Re•pu])lica era o primeiro internssado na intcrvcinção 
que se pedia pa1'a o Estado do Rio de Jan eiro. Chefe ela politica naquelle 
Est.ado, ernpcnhava-·se elile na .sa;nccão eles·sa medi.ela, cujo resultado era 
rirrnar o J)D'Cl er nas mãos ele . ·eus amigos e estabelecer .para sua poliUca 
a situação cm que se acabou por c·sse meio de fiTmar. 

E hoje, que venho pe·dir ao Sr. Presidente ela RepL1hl1ca que ponha 
·no Governo elo Am azonfls os s·eus amigns? Que me favornca lá alguns do;: 
meus interC'sscs pessoacs ou alguns dos interesses polilicos da.quell cs qnc 
me acompanham? 

Que ve•nho eu fazer, porventur.a? Prnponho eu no Congr.0·so que, 
entre as duas asscmbléas, cuj.a dualidade contendem e pelo Gov"Brno d:o 
Amazonas de!?igne uma, .ou que appelle para o povo do Amazonas, . ob a 
presid·eincia rlr. ·um homem honra:do, J)ara que ;i,Hi. uma vez na vid.a, se 
faca urna e~eicão pura, fi el e livre. 

Para isso peco ao Sr. Prnsid011te da R publica ' que nos .dê o concurs·o 
elo seu filho , e o Chef.e do Estado, em vez de s·entir- e lisonjeado r>or 
esta homenagem, que devia ennobreccr aos olhos do seu pr·oprio filho. 
r encher ele sa·tisfacão a ~ma alma .cl,e •pai, o nobre Presj.dente da Repnbl ica 
"e irrita, se revolta, TC'CJUinta cntãQ na:s me.fü.das de vi•olencia e consideNL 
clcclaracla. a guerra p01· aqueil cs que acabam c1e lhe fazer esta demonst.ra-
r:ão de paz e confiança. -

Eis como a. politica de hoj e inverte as idéas e os scnUmentos do sc ns11 
commum, e nos leva a desvarios extremos, nos quaes nií.o sei qne iclé~ 

mais se possa fa~er da •consciencia fos homens imhli'cos e ela estahil idnrle 
do j uizo na s;aJJeca daq-uelles que nos govemam. -

1Peco a V. Ex. , Sr. Presidc111'te, que me considere inscripto para con-
tinuar ·O men discurso amanhã. (i\íuilo bem. Applausos nas galerias ) . 

SESS1\0 DE 25 DE SETEtMHRO 

O Sr. Ruy Barbosa (* ) - Sr. Presiclm1tc: "Dcixal-o fall.ar, al.é arre-
bentar!" Ta:r~ cmm as palavr.as com que ha poucos dias. fóra destas 
cadeiras. ma;: dentro do recinto desta 'ala, alludin um rlns honrados mcm-

r •) Discurso '1ào ·l'·CV·isto ·pelo orado,. e .profericlq na horn ·elo ex.pedic1) te. 
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bros desta Assembléa, aos inutei·s discursos meus sobre essa ingrata que·s-
tão do Amazonas. 

'"Deixai-o fallar, até arrebentar!" Tal é, Sr. Presi den~e. a sorte e o 
premio daquelles que, entre nós, ainda acreditam na obrigação de sus-
tentar es'Sas idéas e p1incipios pelos quaes, h a 24 annos, estabeie·cemos 
esse regimen. 

Ccmtinua.rei a fallar, ernquanlo Deus me dér alm1to e vontade, &em 
arrebentar. 'elle confio porque a minha fibra, a minha consciencia e a 
minha confiança, na:s lei·s mora.es me a.ssegura.m a.lgum resultado '}Jara a 
defesa da verdade e ela, justiça, contra a immoraU.dade e a prostHuição 
que hoj e governam oberanamente a no sa terra. 

Arrebentarão outras cous.a.s; (Risos. ) arrebentará o grande tumoT 
putrido que está cobrindo o nosso paiz, que o cancéra e o devora, mas as 
grandes manifestações ela .energia moral, que atravez do nos&o h abitual 
fothargo se vae produzindo no paiz, hão de ter, mai'S cedo ou m::üs tarde, 
o seu res uHado. 

Ou Deus não existiri a, ou não existiri a a Ju stiça e turlo isso em que 
nós acreditamos debaixo do céo seria uma menüra. 

Quiz-'e aqui, ante-hontem, abafar o exame dos crime·s rlo A mazona·s, 
drcapilando crn prirn l'ira cli,,cuscão o meu projec.to; mas ns crimes do 
Amazo na· ahi estão de gri~11 pa erguid a, com o mesmo cle.;assombro, c1Jrn 
a mesma d isposic;ão para continuar suas mouslruosidades. Agora mesmo, 
ao ·subir á tribuna, recC>lJi um telegr.amma, que do Pará foi expedido hon-
tem a urna pessoa, que se acha nesta ·Capital, a um elos r epresentantes 
aqui da imprensa elo Amazonas, por um Deputado Estadual, o r. Souza 
Brazil, 1narrando a situaçãq abominavel em que a população c1e l\íanúus 
continúa a se enoontr.ar. 

"De Parah}rba - diz es'e telegramma - foram mandados para l\fa:náos 
70 .faccinOTas para c-ntrar nq, composi~ão da nova policia. Continúa o terror; 
as surras e os a·s·sassinios nas ruas; a Policia e o Exercito acham-se: ele 
promptidão . . -\ situação elo nossos amigos é afflict,iva e desesperada." 

Eis, Sr. Presid ente, como se conseguiu ma:tar, ante-hontem, a questão 
do Amaz,onas; ella ahi está, impon do aos poclere · do Estado, obrigamdo-os 
a r etroceder se não qtüzcremi en'trega r aquella parte consi.cleravie:l õie 
nosso territorio, de no·ssa riqueza aos instinctos bravios e ignobeis do mais 
baixo systema de politica. nunca visto sob este regímen. 

es·sa questão do Amazonas, Sr. Presidente, curiosa é a facilidade com 
que as que advogam a rni:prntenção ela actual ordem de cousas naquene 
Estado, se arhmessam contra a si·ncericlade .alheia; ambos os ataques, aqui, 
c01ntra mim dirigidos, neste assumpto. em vez ele se limHarem a debater 
idéas, mantenrlo a controversia no terreno dos facto s e das idéas. huscaram 
especialmente ferir na sua coherencia o antagoni ta, procurando assim 
offendel-o na sua reputação de inteireza. 

Da primeira vez, eram os meus parecer-es ns. 1\HO e 19'11, dados em 
r espo ·ta á ccnsult.a das S11s. Jorge ele :\loraes e Silverio Nery, os que se 
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in voea.vam para d·emonstrar a incongruencia e111tre o meu sentir e o meu 
proceder o o mru sentir ac.tnalmento. 

Vim á tribuna com estes mesmos pareceres, vim á Lrilrnna com os 
documentos irnpreE. o.s contra mim invocados. Aqui . os li. Demonst rei aos 
Srs. Senadores que a miulw. repu·lacão havia sido injustamente orrcndida. 

Agora, pela segunda vez, continuamdo a servil' de caboc:,a cl:o lurco, 
nes ta questão do .-\rnazonas, áquelles que qu·orem experimentar forças 
para se habilHarem aos favol'CS o fü.stinccões do Govomo, ás recompensas 
e graduaçõrs com .que são honrados os prnstimosos amigos da situac:ão, 
aqui .se me procurou ·pôr em contradicc:ão flagrante o meu projeclo do 
agora com as idéas por mim nesta Casa su . tentadas ha sete annos. 

Tive a satisfacão hontem, com o meu discurso, dcsonvolvifütmonte 
lido aos nobres Senadorc de lhes mostrar quamto estava lono-e da verdade 
essa imputação absolutamente gratuita, quanto á propri<1 JJalavra . . as 
prnprias lottras do texto invocado contra mim nesla tribuna estabeleciam 
a minha defesa completa e irrespondível. 

Todas essas provações, entre·tanto, Sr. Presidenbe, ah·avesso eu unica-
mente por ter a ousadia realmente impordoave1 d·e, nesta época, animar-
mo a levantar a voz ·contra crime·s de ignomtlnia e de sangue, contra aquel-
Ies que e:tão envcTgonhando o nosso regímen e a nossa civilização 
naquellas terras do Amazo-nas. 

O R. RmErno GONÇALVES - i\íuito bem. 
ü SR. Ruy BARBOSA - Se eu ·anelasse rastejando com urna rôlha na 

bocca o a ·consciencia amarrada aos pés como um trambolho; se eu me 
puzesse ás ordens da actualidadc, cm vez de vir aqui com a Constituição 
e as ·nossas leis 11as mãos defender a honra deste rogimen, mo .f'os:;o 
conocar ao pés do GoveT110 da Republica, afim elo obter as suas graças, 
ncnhuma dessas imputações s-ahiria . obro a minha cabeça . . o· meus mere-
cimentos seriam aqui o fóra daqui celebrados como os de um espi ril.o 
superior a todos os oulros, o maior dos cons-titucionalLtas vivos, o maior 
de todos os repuJJlicanos, -0 maior ]Jencmerito dos o regímen. 

1Como estou com o regímen, segundo as normas que concebi e o«ra-
nizoi com os meus companheiros de Lrabalho naquolla occasião, fal qual 
elle era e la! qual o concebemos e organizamos, o tal crua.l deve ·cr, hei 
de me vêr flagrllado corno um dcsorgamizador imponitonl'e, cm cuja hr,cca 
a palavra não serve s@ão de catapull a conl:ra a OJ1dem, as instituições e 
o verdadeiro ospirilo republicano. 

Mas, Sr. Presidente, oen dou por hem empregadas essas flagellações 
a que me vejo sujeito pola acções hôas que pratico. Dou-a· por bem 
empregadas, quando me sinto consolado cm mim mes mo pela convicção 
de que não rstou falt.anclo aos meus dovCTes, de que não me alisto no rol 
dos transfugas do regímen ... 

O Sn. fünErno GoN''ÇALVES - !lfuito bem. 
O SR. R Y BARBOSA - .. . e do que o esto u servindo com verdade. com 

sinceridade e com honra, numa posição da qual não terno o rnceio de 
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me vêr obrigado munca a dar contas nem a Deus nem aos homens, porque 
as contas hão de vir, mais cedo ou mais tard·e, para todos aquelles que 
violam systematicamente a Justiça. 

Elfos responderão dia:nte dos tribw1aes da terra ou d.o céo, nrndiante 
punições que não estão ao meu alcance antevêr, mas que a minha con-
sciencia .considera tão certas como se eu neste momento as tive·sse presen-
ciando. 

Tenho, graças a Deus, a crença profµnda, a fé segur-a, a ccmfiança 
inabalavel na-s Jeis mor.aes, ·e me alenta a certeza de que eHas triumpharão , 
embora todas essas cousas em que o mundo acredita, em que os politioos 
c(}nfiam e a que se reduz o nosso reg~men; embora to·das essa;; cousas 
se rew1am para abafar a l eis ' da vel'dade. os princípios da Jus·tica e as 
normas da honra a que nós, 24 annos atraz, julgav•amos ligados á repu-
tação do systema do Governo que fundámos. 

'ão quero, porém, r . Presidente, retar dar por mais tempo o :h'abalho 
em que vou proseguir, de fazer a demonstração juridica e constitucional . 
da bôa- situação ern que o meu proj·ecto s.e acha collocado, em que se 
firmava a minha tentativa contra os interesses e as forças que o a:n nu-
laram. 

Já hontem aqui deixei evidenciado como, ha dous annos apenas. 0 
Senado todo, os mais illust:res, eminentes e 'POd.cBrosos membros d·esta Casa 
eram n:nanimes na eonvicç~o de que a dualidade nas Cinnaras Legislativas 
em um Estado importava na cessação da fórma r epublicam•a federativa 
e impunha ao Poder Legislativo a ob'rigação à.e intervir com as medidas 
constitucionaes. 

Concluída a este resp~ito a minha demonstração, continúo h ode no 
ponto suJJsequ-ente, ·encaraíj.do a questão principal em torno da qual gra-
vitam as nugas reunidas no mernoravel discurso do nobre Setnador pe}o 
Espirita Santo. 

' ega S. Ex. a pos ibipdade da creação de um interventor por acto 
elo Poder Legislativo; neg.q.-o em paiavras .cate.goricas, forrnaes, •qu-e vo u 
relêr ao enado para não incorrer, taJvez, na taxa de attribuir ao meu 
antagonista opiniões que não sejam as suas : 

"E m Lodas estas hypot)leses, dizia o h onrado Senador, em todos esses 
factos nunca suggeri, munca poderia suggerir a creação de uma entidade 
da qual a Constituição nãq ·cogita - o interv·entoT. 

Como intervém o PoQier Executivo p.ara impedir a invasão estran-
geira, ou de um Estado em outro? 

•Pelas forças armadas, dando orcJens dircctas ·O Presidente da Repu-
blica, como com.mandante supremo de ·sas forcas. 

Como intervém o Poder Legislativo para manter a fórnia republi cana 
fed-0rativa? 

:\Ie rJ.iante uma lei declarando ou rcconhece:ndo inconvenientes ou in-
existente uma Constituição, 



Como intervém o Poder Executivo para estabelecer a orclem e a tran-
qui111dade nos Estados? 

Intervém s·em a figma poliüca do interventor, mediante ordens dire-
citas aos commandantes da·s forQas publica ·, para que pres tem auxilio ás 
autoridades constituiclas no exercicio de suas funeçõcs . 

Senhores, ao menos, depois de Tegularmente constituidos todos os 
Estados ela Fe·deração Brazileil'a, a figura do interventoT, nos termos em 
que a propõe o ho_nrado Senador pel<.\. Bahi a, é inconstituci•onal. " 

Eis, senhores, p.osta nos termos em .. que sahiu da bocca do honrado 
Senador a sua these funda:mental - a inconstitucionalidade do intervenlor 
no regimen sob que ac:tualmente vivemos. 1 

O interventor é inac:eitavel, ·por que? _Porque é inconstituclo1n•al. 
Mas p.or qLve é inconstitucional o interventor? 
I-la, poTventura, na Constituição ·Brazileira P'alavra alguma, ou alguma 

norma que o prohiba, qu·e o negue, quB o e:>éclua '! 
Não ha. 
E ' inconstitucional o interventor porque nelle não .falla a Consti- · 

t uição ! 'TiilTl~ 
O sileI)cio da Constituição, quanto á possibfüclade j uri·dica do inter-

ventor, corta para o nobre Senador. p.elo EspiTito San.to e para os que 
lhe seguem a i:cléa, o caminho ao projecto de intervir o Po>Cler Legislativo 
mediante esse instrumento nas irnrturb·ações gTaves ·e p·o-liticas dos Estados . 

. Ora, Sr. Presidente, ~mnca houve erro mais facilmente r efutavel elo 
que o envolvido nesta these . 

,, Não são as Constituições enumer ações das faculdaides attriJrnidas aos 
poderes do Estado? 'I'raçam ·el:las a figura geral do regímen, dos seus 
caracte·res c:apibaes, ennumeram as attribuições princip.a;es de cada r arno 
da, soberania nacioonal e deixam á interpentação e ao criterio de cada' um 
dos podB'Nl·S constituidos, no u:so de·ssas fun cções, a escolha dos meios 
o instrumentos com que te·em ele exe-rcer oada attribuição conferida. 

A ca·da um dos orgã.os da sobe·rania na.ci01nal do nosso regíme n co r-
rcsp.onde implicifamente, mas innegaveJmente o direito ao uso dos meios ne-
cessarios, dos instrumentos conveiüentes ao bom desempenlrn da missão 
qUte lhe é conferida. Nunca a este respeito s·e disputou, nem mesmo no 
Brazil, onde até do alphabeto entre homens illu•str es se contende. Que1'er 
infe.rir do sil6ncio constitucional sobre o us•o de uma . medi-da, quando esta 
medida cabe naturalmente ao ambito de ath'ibuições cujas funcções se 
quer desemp·enhar; inferir, digo, daquelle silencio ·co11Stitucional a este 
poder a prohibição constitucional dessa me·di·da, é o mais fr agil, mais 
infantil, mais frivolo ·dos ahsmclos. 

Depo,1s de fls taboleccr cm artigos diHere!1'bes as a.ttTibuições do Poder 
Legislativo, in·a maioria deHes a sua generaU.dade, no a rt. 34, outr•os em 
rextoo diversos, entre ·OS cruaes o ar t. ôº, em cujo § 2º se allude ·á inter-
venção para gai;antir a fórma republicfl!na ~e Governo, a Constituição. no 
art. 34, § 33, diz que cort:tpete· privativame·nte ao Congresso Nacio'llal: 
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"Decretar leis e resoluções necessarias an eX:ercicio elos poderes que per-
tencem á União ." 

Decretar élS leis e rcsolL1ções necessarias u,o exercicio ·düS pod·eres que 
pertencem á União é a prcrogati va aqui formalmente conferi ela ao Poder 
Legi.slativo. 

Deu-lhe a Constituição lJOderes, como cleu ao Execut ivo, corno deu ao 
J u diciario. Mas depois de ns ter dado ao Poder Legislativo accrescenfa : 
"Além destes poderes que Ctqui lhe estão claclos, ainda se lhes accrescenta 
o d·e "decretar élS leis e resol uc;ões necessarias ao exercicio elos poderes per-
tencentes á União. 

Todél a vez, portanto, que haj a um poder incumbente á União, um 
poder da competencia da União, um poder da alçada ·ela União, e que 
este poder seja c01nfiado á autoridade legislativa, es ta autoriclacle, pela 
di sposição expressa elo art. 34, § 33, ela Const1tuição, tem a faculdade 
ampla de recorrer a to elo. os mei-os e todos os insL-rumentos que julgar 
necessari-os, e que realmente o forem, para o exercicio deste ·poder consti-

. tucional. 
Ora., el e que é que se tr at.a, senhores, na especie? De um pocleT con-

ferido á au toridade legislativa da nião no art. 6º, n. 2, - o poder de 
intervir hos Estados á sua clig,creção, sem requisição elo Gover.no clelles, para 
garantir a fórma republi cana federativa. 

Esse poder é um elo$ poderes que pertencem á União por declaração 
formal e ca.trgo rica elo art. 6º, n. 2 . . Logo, em relação ao uso deste p.od.cr, 
segwndo o es.tabeleciclo no art. 34, § 33 ela nossa Constituição, o Congresso 
Nacional tem o ·direito ele fazeT, ele acloptar as leis e reosoluções que julgar 
necessari as para que esse poder se exe-rça effi cazmente. 

o SH. nrnu:mo GONÇALVES - P·erfeitamente. 
O SR. RuY BARBOSA - Sendo assim, portanto, Sr. Presidente , quando 

.se trata ele i'ntervir para salvar nos Estados a Iórma re]Jubl.icana federn -
ti va, a questão que se suscita é a de se saber se o meio0 indicado se torna 
ou não neccssario para o exe-rcici'!l deste poder, confiado, no art. 6º, n. 2, 
ao nosso 1Pocler Legislativo. 

Não contestam os nobi·es SeinacloTBs o direito ao Legislativo á inter-
venção neste caso. Chegaram todos mesmo a reconhecer que, na cspecie, 
isLo é, quando se trata ele camaras legislativas em clualiclacle em um. 
Estado, a intervenção não é só ele di·r eito, mas de dever para o Legislativo. 
Logo, o que aqui se trata ele saber é unicamente, é só, unica e exclus.iva- . 
mente, e o interve·ntor póde ser um meio necessario, um instrumento 
precizo para que n, intervenção tenha a devida ef.ficacia, restabelecendo 
no Est<tdo perturbado a fórma republicana federativa. 

Quando, portanto, a esta Casa, eu submetti o projecto, levantando a 
questão de um interventpr, eu estava estrictamente nos 1imite·s comtitu-
cionaes e a questão que submetti aos honrados Senaclore·s os obrigava a 
examinarem, n~o a incqnstituci·onaliclarle elo pro}ecto, porque essa era 
obvia da me·dida por mim proposta, mas a questão secundaria de exami--' 
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narem se para o exermc10 dessas funcções con titucionaes o Poder Legis-
lativo necessitava realmente, como de um in.trumento util, do uso de 
um interventor. Não cuidem os honrados Se·nadores, e certo niio hão 
de cuidar, porque todos conh.eccm o assumpto muito melhor do que eu, 
não cuiLlem os honrados Senadores, ia eu dizendo, que nesta con::lidera-
ç.ões haj.a da minha parte alguma invenção ou novidauc; estM apenas 
rcpe·Llndo na minha meia liugua, ao Senado, verdades elementares, cnsi-
rrndas aos moços nas escola , aos principiantes ne,;sc cstttdo em tod.a a 
parte onde elle se professa com sinceridade, com o desejo de espalhar no 
paiz o conhecimento da lei constitucional em que clle vive . 

Nos füita.dos Uni d.os é clesd.c M.arshaM que essa verclacle se af!irma, 
não só para nosso regímen; para todos os regiruens. Essa ve1,dade, fundada 
pelo bom enso, é a ele que - cm ·e querendo os fins se hão de queTer, 
neoessariamcnte, os mcjos; a ele que se conferimos a uma autoridade urna 
funcção, ilTIJ)licitamentc llie conferimos os meios efficaz s para exercee 
essas funcções . 

. os E tados l 'nidos a materia foi, pela primeira vez, di. cutida a re,;ol-
viua pela maior autoridade americana: pelo exeelrn PTCsidente da Côrle 
Suprema, o grande Marshall, cujo espírito lançou as bases da jurispru-
dr11cia na vida cofütitucional da União Americana e cuja3 sente.nças ainda 
hoje se · repeitam com a mesma reverencia com que, cm todo o mundo, 
se veneram as dos alltigos j uizcs romanos, em materia elementar de 
direito 1nivarlo. 

Foi numa das sentenças de ::\Iarshall, naquella que foi :empre apontada 
corno a sua mais admiravel cntença, no caso }fac Ullow vci·sus :\Iaryland, 
foi nessa sentença que essa verd.adc, pela primeira vez, ficou inscrip ta 
como um dos dogmas, a respeito rJ.os quaes não ha discussão adrnissivcl. 

Tratava-se da celebre que tão do Banco dos Estados Unidos, desse 
grande estabelecimento mcional, que alli suscitara, entre os interes ·ados, 
a maior das tempes.tades, quand.o o Poder Legi slativo da Uniào lançou 
rnào daquelle meio, como o ele um instrumento 1r1'ecessario para o desen-
volvimento da .vida regular no paiz ah·avcz das circumstancias difficeis 
por que elle, então, ia passando. 

Não havi·a, não ha., na ConsJjluição elos Estados Unidos texto nen hum, 
onde se confira á autoridade legislativa da União o direi.Lo éle estahelecer 
um banco, dd autorizar a carta de uma associação, ou. como alli 3e chama, 
rle uma corporação. 

·Naturalmente, então, como hoje, aqui, entre nós, o clamor elos imte-
resses denunciava como inconstitucional o acto do Governo, porque em 
todo o texto da Constituição Americana e não encontrava a menor refe-
rencia a ·es~a :ittribuição que o Poder Legi.slativo, alli, aliá., a~aba.va de 
exercer. 

Foi então, senhores, que, levada a materia ao conhecimento da Su-
prema Côrte dos Estados Uriiclos, coube ao Presidente elo Tribunal, porque 
alli os Presidentes elo Supremo Tribunal não ão entidades inuteis e 
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figuras ornamentae , são, no Tribunal, a primeira figura, o homem prin-
cipal e e oraculo do direito, foi então que a :\Iarshall, como .Presidente, 
Chie{ o{ Justice, do SupTcmo 11rihunal, coube pronunciar a sentehça, da 
qual traduzirei no Senado os topioos indispcnsaveis, para lhes mo:;trar a 
opini ão do gramde J Lúz americano e a decisão que, tomada a e· ·e tempo, 
aUi, irnla Suprema Cõrte, ficou aLé hoje con:id:ernda cumo a invulneravel, 
e cm todos os livros de chreito constitucional se repete como L~ma das tri-
vialidades inconcussas da materia ness·e r egímen. 

Diz i\lf·arshall : 
"'Entre os poderes enumerados não enoontramos o de estabelecer um 

banco 0 11 crear uma corpo1·aç.ão, mas não ha phrase, nesse i<nstrumento, 
is-Lo é, na lei consLitucional que, ·Wmo os antigos artigos da Confederação 
exclua os poderc; incidentes ou implícitos e que rcqu·eira que todos os pode-
res concedidos sejam expressaamente e minuciosamente descriptos. 

A.té- a 1()• emenda, que se formulou com o intuito de aquieLar os escru-
pulo · que se haviam excitado, omiLte a palavra "cx.pressamente" e declam 
. ómente que o poderes não delegados aos Estados nem prohihidos aos 
Estado·· e reservam ao E·;taá.o ou ao povo, deixando; assim, a cruestão de 
:::abcr se o poder particuilar que pMe Vi'!' a tnrn:ar-sc objecto de ccrntro-
versia foi dekgado a um dos IJO'd'Cl'es e prohibiido ao outro, isto é, d.ele-
gado ao Governo da Uni~o e prohihido ao Governo dos Esta:dos ... 

(L endo) " ... cleixadq essa questão de uma intel'pretação leal .de toda 
a. ·Cm1·stitui ção, os homens que fOTmularam e a:doptaram esta emenda ti-
nham e~perimentado as difficuldades re-sull.anLes da inserção desta palavra 
nos artigos de infracç.ão e, pl'ovavelmente, a omittiriam para evitar os 
mesmo3 embaraços. 

Urna Consti Luição para conter a enumeração por menor de todas as 
suh-divi ·ões de que são snsccptiveis todos os grandes podem ser exerciclos, 
incorrerá na prolixidade de um codigo legi:lativo, e nem irncLia s-er abran-
gido pelo espirita humano. Provavelmente, nem o puJ)lico nunca ·a e!ll'ten-
dcria. Sua natureza, por(anto, '( isto é da nat,ureza ela Consfüuição ), requer 
que sómente o. ·eus grandes traços sejam assignalaclos, os seus importantes 
obj ccfos .de ·ignado: ·e qu -0s elementos menores dos quaes se ha de compõr 
e:te obj ecto, e ·deduzam da natureza delle mesmo. Esta idéa l'oi a dos 
alltores da Constituição Americana. iNão só_ se refere da natureza des tes 
elementos mas tambem tia sua propria linguagem. 

Consi deram.do, pois, esta questão - prosegue o grande Juiz a:mericano 
- nunca devemos es cru~cer de que é uma Constittúção o que esta,mos 
interpretando, com quanto entre o· poderes enumerados ao Governo -
banco ou incorporação - achamos alli os grandes poderes para estabe-
lecer e arrecrudar impo to , para contrahir emprnstimos, para regular o 
commer-cio, para de'Clar;u e dirigir a guerra, para levantar e sustentar 
exercitas e esquadras, a palavra e a ho·lsa, todas as relaçõe · externas e 
nma porção não consideraveJ. da industri(l do paiz, são conferi·dos ao seu 
Governo. 
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=--iunca se poderia pretender que estes va tos poderes arrastem com-
sigo ouLros de imflortancia inferior, rnél'amente poTque e ·tes são inferi ore . 

, TaJ idéa nunca se poderia aventurar, mas com todo fundamento se 
pÓde su. tentar que a um Governo com estes amplos podeTcs, de cuja 
rxecucão dependem a fel·icida:de e 'Prospr.i·dade ·da Nacão, devem lambem 
ser conferi·dos amplo meios para o seu desempenho. 

Dad10 o poder é de interesse da racão facilitar a execucão. Nunca 
poclerá s·cr interesse della ;n.em se .póde presumir que tenha sido seu 
intento tolher-lhe e embaracar-lhe a ·execucão, retirando a quem (} tem 
de exercer os meios mais apropriados. 

Poderemos nós admittir a interpretacão que imputa aos auLorrs do 
nosso in trumento constitucional, quando concederem essrs poderes para 
o hem publico, a intencão de impedir o seu -exercicio, negando ao seu 
executor a e.scolha dos meios? Se na verdade tal fosse o mandato da 
Constituicão, teriamas sómente que ohe·decer, mas esse i1ilstrumento não 
p1·ofessa enumerar os meio· pelos quae hão de ser executado os poderes 
qne ella ·confere, nm prohfüe a creacão de uma corpora~.ão, se a exis-
1 cncLa a.essa entidade fôr essencial ou util ao exercício desses poderes. E'. 
portanto, materia de investigacão o saber até onde taes mei-0s poderão 
ser emw·egado . Não se nega que aos poderes dados ao Governo são 
implícitos os meios ordlnarios para a execucão ele es poderes; que poT 
exemplo, do poder de arrecadar renda e de applical-a á satisfação de 
interesses .nacionaes t.od-0s admittem qnc envolve o poder ·d-e conduzir 
o dinheiro de sitio a sitio á medida que as exige1ncias da Nação -0 requei-
ram e de empregar o meios usuaes para esse Lransporte; mas nega-. e 
que o Governo tenha á 1.ma dispos1ção a escolha'··dos meios ou qll!e clle possa 
empregar .os meios mais inconvenientes, se para os em1Jrrg·ar lhe fôr neces-
sario crear uma corporação. Ora, em que bases, pergunta i\farshall , assenta 
rste argumento? Unicamente nisso: que o poder el e crear uma corporacão 
não pertence á soberania e não foi expressamente ·Conferida ao Collgresso. 
Isso é vel'dade, mas, accresc nta elle depois: o Governo tem o direito de pra-
ticar um acto e se acha sob o dever ele executar -esse acto, deve, conforme 
os cUctames da razão, "possuir a facu1clwde d.e ·escollier os seus mei·os; e os 
qne sustentam que elle não pód e e colher meios apropriados. que o modo 
particular <le effectuar o ohjecto .de que se trata se acha na excepcão, esses 
é crue tomam sobre si o onus ·de estabelecer a excepcão. 

Quer dizer, principio indiscutivel, que uma v·ez conferida uma attri-
hnicão, nella se -consideram envolvidos todos os meios necrssar·i·ns para 
a sua e:Necucão regular. Este o princip io, -esta a regra. Se cJ.la houver de 
go ffrer nma excepcão, aquelle que a arocularem são os que a teem de 
provar, aqtl'eHes crue objectarem um elos meios pro·po. tos pata a execucão 
elo po·der conferi.do ao P.odm Legi-slatjvo são os a quem incumbe provar 
que realmente 111esse poder não se achava compTehenclido o uso con. ti-
tu-ciona1 desse meio. :\Ias, conlinúa :VIarshall: · 

"_\ Constitnição dos Esta·dos Unidos não d·eixou o direito a empl'ega_r 
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os meios necessarios para a execuoão do p.oder conferido ao Governo;, 
entregou ao raciocinio commum a sua enumeTação ele poderes, accTescen-
tando elle o de fazer todas as leis que fossem necessarias paTa pôr em 
cxccudiiio os poderes precedentemente conferidos e todos os outros po•cleres 
commettidos por essa constituição ao Governo dos Estados Um~J.os ou a 
alguns dos seus OTgãos." 

Lembra a·ssim :\íarshall que, comqua:nto segundo o principio geral, 
bao;te a enumera~ão de poderes para s·e inferir o direito de exercicio elo 
instituto necessario á exec ução desse poder os autores da lei constitucional 
com isto se contentaram, e accrescentaram a ennme.ração já feita á decla-
ração formal de que o Congresso dos Estados Unidos tem o poder dce fazer 
as leis necessarias para execução elos poderes que lhe foram conferi·clos. 

O.esta disposição con t1cla mo pacto fundam ental americano é cópia, 
é tramumptÓ a di sp osição do pacto fundamental brazileiro, contida no 
art. 3'4, § 33, onde se dispõe que o "Congresso Nacional tem privativa-
mente o direito de adaptar as leis e resoluções necessarias para execuç.ão 
elos poderes perLencentes á União". 

Trata-se, portanto, ele urn a verdade que se estriba ao mesmo tempo 
ern dous fundamentos inabalaveis : o fundam ento da razão geral do s·enso 
universal, da verdade evi'clente em toda a parte - o principio de que 
a. COJ1C'leSsão dos fins irrJp,orta a concessão elos meios - e ao mesmo tempo 
deste fundamento ela 1constituição pela qual, aqui, corno nos Estados 
Unfdos, nos Es1ados Unidos como aqui , s·e consideram conferi'clos ao Poder 
Legislalivo todos aquelles poderes de ordem ·subalterna que forem ncr,es-
sarios á execrn;.ft0, ao cles·crn penho rle ~odos os poderes dce oeclem superi or. 

O Sn. Rmmno GONÇALVES - Apoi.ado. 
O Sn. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Senador que a horn do oxpe-

diente está terminada. 
O Sn. RuY BARBOSA - Requeiro a V. Ex., ST. Presidente, que consulte 

á •Casa sobre se me wncecle pr.orogação da hora. 
(Consultado o Senado, é concedida a proi·ogação. ) 
O 'SR. Ruy BARBOSA (continuando ) - Como, porém, Sr. Pr·esidente, 

na Constituição elos Estados Unidos e na Constituição Brazileira, a ultima 
elas quaes é Teproclucção nes ta parte, da outra, se emprega a,o tratar dos 
meios autorizados o CJL:falifi.cativo ele necessarios, tratou a Suprema Côrte 
de firmar a explicação j uTi'cli ca dessa palavra e o seu alcance no texto da 
lei constitucional. 

A esse respeito diz lVIars·hall: 
"O argumcn lo em qne mtüs confi runça se tem é de·cluziclo ela lingua-

gem especial d·esta clausula. 
A Constituição nào recebe a faculdade ele acloptar to das as especies 

de lei que p os~am ter relação com os poderes conferi dos ao Governo, ruas 
sómente a:qu cllas que f.or em necessarias e convenientes ao exerci cio desses 
poderes. 

A p11lav1·a - neces~arias - diz Marshall, se considera como dominando 
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toda a sentença e limitando o dirnito do Congresso para adoptar as leis 
destinadas á execução dos podere5, garantidas aquellas que forem indis-
pensaveis e sem as quaes este p,oder S'eria inutil. 

Assim, clle exclue a escolha, assim clle se absbem ela escolha elo.; meio:; 
e deixa ao Congresso, cm cada caso. unicamente as que Jorem mai dirccta · 
e simples. / 

Será ver dade, pergunta Marsh all, que este seja o sentido cm que 
sempre se empr ega a irn.lavra - necessarias? - Envolve ella semp re um:.t 
absoluta necessidade J)hysica, tão forte que, cm caso que outra possa 
ser considerada como neces. aria, não exista sem esta outra? Entendemos 
qll'e não. e nos refe-rirnos ao seu uso nos neg.ocios communs elo mrn;ido, 
ou outros approvado ·, ach aremos que es ta palavra não quer dizer mais 
do que uma cousa : é coriveniente, é util ou essencial a outra . 

Para empregar os meios ncoessarios a um fim é, em geral, cntendid11. 
como empregar os meios calculados para produzir este fim e não comó 
limite, unicamente, a esses meios, sem os quaes o fim não seria alcançado. 

Tal é o ca racter da l inguagem humana que ncmhuma pal avra ITaz ao 
espirita, em todas as situações, uma só idéa do sentido figurado . 

Quasi todas as silua.ções conte-cm vocabulos que, consideTados no seu 
sentid,o rigoroso teTiam significação diversa da que as entende obviamente 
essencial a justa in terpretação d·e palavras que interpr etam acções, sejam 
entendidas no sentido mais attenuado. 

A pal.avra - necessarias - é d·esse genero, não tem ca.ra:itcr Jixo 
peculiar éi si mesmo. A'clmitte todos os gráos de comparação e multas veze 
se l'Clac:ona com m itras que a~.gmentam ou diminuem a .impres·são . .. 

J~ muitas vezes,· uma co usa ó necessaria ab olutamete necessar ia e a 
nenh1un espil'ito rnTia '1: nwsma idéa levada por estas diffcrenies phrases. ' 

EsJa pa1ana, J)Ol'taiit.o, como outras, se emprega em diffcrcntcs sen-
tidos e na sna interpretação tudo se ha de levar em conta. 

E de consi deração em con. Ideração, ch ega o grande Juiz á co ncl usão 
fi nal de que a palavr a "neccssari o" n este caso, corres:Ponde si.m1)lesmente 
:í. idé:t geral de utilidade, e.onveniencia, uJeccssidade, aprcciad,a livremente 
pelo orgão da autonomia que se tem de servir elo poder constitucional. 

E formulando condensadamente a sua conclusão final, assi m se 
exprime: 

"Se o fim fôr legivel .e estive·r dentro do obj-ecbo da Constituição, todos 
os mrios que foram aproprI·ados, que foram c1aram~nte adaptados a esse 
fi,m se não forem prohibidos, mas compativeis com a lettra e o espirilo 
da Go nstitui çã:o, são constitucionaes." 

A questão, porta.nto, é saber da legitimidade quanto ao fim que se 
tem ,m11 mira. Vc,rifieada a legitimidade •neste fim, tod·os os meios que 
forem apropriados a elle, to.d·os os meios que a elle forem clamm nte 
adapt~veis, todos os meios que não f orem pr.oh ibldos pela Constituição, 
implici.tamen'!,e s.c leem conccéliclo ao uso da autori·dade a quem se ·con-
feria o poder. · 
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Ei a doutrina americana, Srs. Senadores, expendi da pelo maior el os 
seus interpretes. 

i\ão .pr·e-cizaria de ir além, mas como 'Se trata de uma sentença pro-
fe 1·ida ba dezenas e dezenas de annos, e não esbou f.allando a uma assem-
hléa americana, mas ao Srnado Br.azilciro, recorre·rei aos ma.is recentes 
do. expositores do direito constitucional dacruellc paiz, para vos mostrar 
rapidamente, com algumas observações muito succintas, a pers.istencia até 
boje da doutrina. então firmada pelo g.rande Juiz qtve fundou a interpre-
taçitO wnstitucional nos Estado·s Unido'S. 

Tenho ac1ui o livro de \ '\Tilloughby. E' o ultimo, ou antes, um dos 
ultimos tratados de direito .ameri.cano, pubJi.cados nos Esta;dos 1nidos. 
Veiu ·á es.t.ainpa este livro em l9'10. E' nene que ha uma secção c-on agrada 
ao exame dos pocleres expre sos ·e impHcitos que diz : 

".C:omquanto o Governo P.B'éberal seja um Gov.erno de pode.res ·enume-
rad·o., es~e . podrrcs não ·são descriptos parücuLarizadamente, e d·es.de o 
começo se entendeu que elle possuía, não simplesmente 'OS poderes que 
lhe ·são e·specificados e eX'press.amente dados, mas tambem, os que forem 
nccessariüs e convenientes pa_ra o exerci-cio effectivo dos poderes expressos." 

Acha-se esta lição á pagii1a 54, do volume 'l º !l1!a obra de WiU.oughby. 
sobrn o Direito Constifocional elos Estados Unillos. 

Tenho .aqui igualm(mte outro .grande trataido, ql1e .no mesmo a:nno, 
isto é, em '1'9!1 01, se publicou, tambem por outro grande jurisconsulto ame-
r icano, W.atson, sobre a Constituição •d.os Estados Unidos. Aqui po·der ia 
cu colher longas cttaçõys, qu·e não farei para não massar a j á cança.da 
a:tteinção dos nobr.es Senadores, mórmente quando a hnr·a me está no 
encalço, implacavel. 

Tomarçi, porém, alpuns Íl'-echos ap·enas, muito breves, para ql1e os 
nobres Senadores tenba111 idéa cLa.ra de corno s·e exprime o autor, de como 
expenide elle a doutrina hoje corrente naquefüi paiz, s·obre este assumpto. 

Trata elle de comrrientar a clausul·a ha pouco por mim lida, e que 
na Constituição •dos Esta.dos corres·ponde ao art. 34, § 33, da Constituição 
Brazileira - a clausulq, onde se confüre ao Po·der Legisl.ativo tofas as 
faculdades necessarias á exeeução das attribuições a elle dadas . Ahi diz 
o autor: 

(Lê. ) "Essa é a olausufa Cllle dá vida e v1talidaide á Constituição (Ve-
jam os honr.a,dos Semador.es e ponderem bem a importancia desse texto 
consfüucional, como nelle se encerra todo um mundo immens'O e 1neal-
culavel ele poderes, nã:o expressos, mas, ainda assim, incorutestaveis ) .. . dá 
vi.da ·e vHalidadc á ·Con tituição; por. seus termos se -confere ao ·Congresso 
o .poder de fazer todas fl.S leis, que scj am necessarias e convenientes par a 
pôr em execução todos ps pode.res a elle préviamente conferidos. E. além 
disso, todos os outros poderes em que a C(]!nstituição investia o Governo 
elos Estados Unidos, ou qualqu&r .ele seus rnmus." 

Comment.ando essa clausula, um dos autores da Constituição Ameri-
cano, 1:.\fadison, a esse respeito assim se exprimia: 
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(lê.) "Poucos textos da Constituição leem sido aggrcdidos com mais 
intemperança do que esse; to·davia, investigado lealmente o assumpto, 
como alhures se mostrou, 'llenhuma p.aitc da 1Constilwção parece mais 
absolutamen~c invulncravel. Sem a substancia dessa clausula toda a Con-
stit~içã.o seria lettra morta." 

Hastaria, senhores, a voz cruc acaba ele écoar aqu1 para vos mostrar 
a imp'Oliaincia do fundamento em que cu es tribo a minha argumentação. 
Neste momC'nto trata- e de uma clausula, a respeito da qual, nos Estados 
Unidos, os funda.dor es ·da Constituiç,ão entendiam - e seus interpretes 
ainda hoje sustentam - que s·em ella toda a CO'nstituição seria lcttra 
morta. E nada mai-s evidente, nada mais claro, nada mais ao alcance 
d<L intefügencia mais rasteira; po.rcruanto, outotgar a um poder faculdades 
sem llie .deixar o uso dos meios e elos instrrnnentos !llccessarios ao seu 
cxercici.a é criar fanta. mas, abstracções, entidades ideacs e privar os pode-
res ele cu•ja ins:titwção ·se fal la, da substancia essencial á sua acção. 

Ds SRs. HmEmo GoN'çALVES E LEOPOLDO DE BuLHÕES - l\fuHo bem! 
O SR. TiuY BARBOSA - De que me serve a mim conforirem-me uma 

racuMacle qua.lquer, se impHeitamente, con j untarnentc, subentendiclamente 
com ella me não estiverem igualmente outorgadas as f.aculcla.des n:eces-
sarias a.o desempenho desse mandato? 

Nem eu p1'ccizal'ia, senhores, de r ecorrer a auLorcs estrwngeiro · pina 
vir clcfoncl cr hoje aqui essa doutrina. EJ.1a se acha largamente exposta ua 
obra . elo Sr. João Ba.rbalho, pags. '137 a 1381. Ahi se diz: 

'"LCis necessarias ao ex·ercicio ·elos Jmderes que pertenc-em á União. 
E' da natureza ·das Constituiçõ·es conter ·sómente os lineamentos geraes 
ela .organização politica que instituem s·eus prlnciplos essenciaes e a cliscri-
rninaçã:o das funcç,ões dos diiferentes orgãos elo Govel.'no, inclicanclo o ol>je-
cLó clellas, .mas em geral sem ·descer aos meios particulares e ás providen-
cias proprias da execução. A fórma dest a., o desenvolvimento pratico das 
prcscriJJÇões constitucionaes hão ele deduzir-se deUas mesmo, clevenel-o-s.e 
ter ·em visLa a i•ncl:ole e o fim .ele cada uma .e a confo1,midacle elos meios 
com esse fim. 

"E se, na phrase elo juriscons ulto romano "non possunt omnes arLicuil 
sigillatim aut l egilms aut constitutionibus comprehcncli" (Fr. 2, clig. de 
leglb. ), 'não conviria, - mesmo que ~ss'O fosse .possível, - que a lei consti-
tucional curasse de particula:rizar os meios havidos lJDr adequados á bôa 
cx·ccuç,áo ele suas p1·esoripçõ·es; isto lhe daria uma fi xidez e invariabili-
ela.de incompatíveis com a natural .evolução ·dos negooios publicas. 

E. indispensavel que no exercício ele seus lJOcl·eres e fu'!lcçÕ'es tenha 
o G·overno ampla cliscr eç,ão nos meios ele empregar. Occasiões se p(}d·em 
offerc-cer para ·o uso ele meios ·apropriados aos .obj ec~o s reconhecidos :pela 
Consl.ituiç,ão clifforentes dos que ·eus fundadores pôdiam ter previsto 
e quiçá contrarias aos que elles esperavam (•Caso .\Ietropolitan Bank v. 
Van Dick. apucl ' . Calvo, dec. cO'nst. ). 

Contra es la.s verdades elemcnLares não ha, que eu , conheç,a, em parte 
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alguma. aqui ou nos Estados Unidos, opi·niões divergentes . Divergir cll'ssas 
verdaclcs se ri a ·diver·gir ·do senso co mmum. 

·empre se diz que quem quer os fins quer os meios, qu·e quem co n-
fere um mandato, ipso /acto con ferido tem as f.aculclacles necessari~s á 
sua rxccução. 

Dc~de qu e, portanto, Srs. Senadores, a nossa Constituição, 11 0 art. 6º, 
§ 2º, commetteu ao Congresso o clever ele •não aJJandonar a fórm ct rrpu-
blicana quando abala.da nos Estados e para es e effcito lhe confi ou a 
facu ldade ampla ela in tervenção, cla.ro está que no exercício dessa fac ul-
dade, tO'clos os meios nccessarios ao seu desempenho lhe são permittidos 
e e. tão abrangidos na extensão evidente dessa formula con titucj.onal. 

Os SRS. RrnEmo Gol'1ÇALVES E Li>OPOLDO DB Bur,nõES - Apoiad-os. 
O 'n. RuY BAHBOSA - Pouco imp.orta o silencio, esse silencio é com-

mum nas Constituições a todos o: meios de execução de todas as facul-
fadcs que ella outorga. 

Percorri uma .a uma todas as attribuições confer·idas ao Ccl'ílgrcsso e 
ao pé de cada uma clella se levantará a questão : ma os meios pelos 
quars esta faculdade será exequive]? A quem incumbirá definir? a quem 
tocará ·determinar? por quem será escolhida? E essa escolh a, essa deter-
minação, essct clefiniçã:o, quando se trata elo Poder Legisl ativo, é a. clle 
mesmo qu e toca. Acima de]] a nenhuma questão ha senão a desta mesma 
Constit 11ição que ellc v.ai' inte11Jre:Lar se acaso, no uso desse direito ele 
interpre tação, a sna autoJ"i.cl ct<dc J'ôr cohfüir o ·direito individual CX[H'C8Sa-
mcn le consa·grado no tc:tlo con füucional, .a remedi o estará ·nos meios 
orclinarios ela J u tiça. 

O que. portanto, ·e clá cm relação a um interventor, é o .que aco ntocc 
a r espeito flc quasi todas flS ·outras creações dadas á acção ·do Poder Legis-
lativo no uso das .faculdades que lhe são con titucionalmente reconhecidas . 

Aclimitticla a intcrven ão, o qul' se quer saber é que meios poderá ella 
requerer para ser efficaz. A efficacia eles es meio não tem limite senão 
na sua legitimidade e esla só cessará ele existir quando o mei·o adaptado 
.fôr de encontro a algum outro direito ou poder es tabelecido na Consli-

. tuição. 
S , a legitimidade, affcrida segundo esse cl'iterio, não fôr conlcsLavel e se 

o meio fôr innegavelrncnl f3 util á execução ,da faculdade que se quer clc3·· 
empenhar, a autori·dade conferida ao P·oder Exccutivü para aclopção dc~sc 
meio será incruestionavel. 

.\ ssim, ncaranclo de perto o ponto .controvc1·so, o qu·e temos ·de perguntar 
é se o interventor, ou a.nt·es o Interventor civil, o intervcmtoT creado pela 
auloricladc legislativa ad hoc, como wn instrumento para a resolução de 
um confücto a que eJl c iem de remediar é, dig'O, se o interventor dos.se 
gencro é ou não um meio cünduccntc ao fim imposto pelo Porlcr Legi sla.tiva 
d·e r i;stabeleccr nos EsLaclos a fórm a republicana federativa pertnrb.ada? 

T ncontestavelmente. 
Oncl e a Co!nstitu içã-o, onde no senso commurn, onde na razão orcli nari a, 
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onde cm qualq1.t cr parle .a base para esta descriminação adoptada e trans-
mittifüt assim de ouvid o em ouvido, ·de bocca em bocca, sem nenhum fun-
damento juriclico dctcrrninavel, pa ra essa desc riminação quo ac~opta os 
intervcn~ores militares e delles usa todos os ilias para exduir os interven-
tores não armados e os CO'.ldemna. como in onte ·tamente inconstilu{lionaos. 

Poi s é a estes termos, ST. Presidente, que a questão se reduz. No Brazil, 
dcs d.e que o G.ovcrno se tem utilisa do nes tes .assumptJos da a"rma cousti-
tncional elo art. 6° nunca se hesitou na inlervenção pclos meios militares. 
To rlos sabem como tem sido franca, brutal, 'O mnip'Ote nte essa intervenção; 
como cll a tem subverl"i·clo o Govemo; como clla tem derribado Constit ui ções; 
e-orno olla tem in ver ti.rJo a ordem const1tu·cional •nos Estarlos ; como clla tem 
bom.barcl cado as no "sas capitaes a intervenção pelos agentes militares . . ' in-
guem ignorlL como ella lem exercido sem qu e até boje ninguem lhe: puzess 
duvida a legitimid ade ; ma-s quando se trata de oppôr a esta interrvenção 
violenta, 1iaturalmcntc injuridica, a essa intervenção p·ouco habituada a 
obedecer ás l eis; quando essa especie ele intervenção se trata ele oppôr um 
succecl anco menos aspero na Intervenção pelos in terventores civis, ahi 
estão os -escrnpulos consfüuci-on acs para bradar contra o ico noclas la que, 
coHabora,.dor hontcm na obra de fundar a Constitui çã:o, hoj e vem collahorar 
com .a dos que quer em clcstruil-a. 

O Sn. Rrnmno GONÇALVES - Apoiado. 
O Sn. RuY BARBOSA - Senhores, quasi no fim do tempo que me é pcr-

mitticlo, não l}O SSO entrar no clese•1wolvimento a que este interessante assum-
pt.o me ohriga, para levar ao vosso espirüo a evi.clcncia mais completa, a 
certeza ele qu e não trata na especie, ante as contestações qne contra -0 meu 
proj ecto surgiram, o optarmos entre os intcr.ventores militares e os inter-
ventores civis. O uso dos interventores ha muito se acha aclmittido J)[~ .l a 

praxe politica hrazileira como arma facil .para mandar instantaneamente 
dar em terra c om a situação .inco rrimoda a Governos dominantes. A esses 
in terventores se rnconc como oheclienLes ás ordens ,elo poder, e então se es ta-
bekcem c.ssas inslervençõcs armwdas pelas ·quaes a orclem ·cons titucional ela 
H.epublica tem sido até boj e eleva.ela ao extremo da anarchia. E' el e ta opção 
que se trata, é de escolher entre a intervenção pelas armas a intervenção 
por um ag'ente jurri,clico instituido cm lei com attribuições limita.el as, con-
strangi·clo a não ·exceder o ambHo ela au toridade que se lbc dom.arca o 
dotado ao mesmo tempo ela cultura juriclica, ela ·Capacida,.de politica e do 
sentimento .ele r cspansabilid acle neccssar.io para desempenhar essa missão, 
como quem por clla tem de rcspnoclcr, e não como qnem a cl escm1rnnha 
com a· certeza prévia ·ele sua impun'icla.cle por maiores que sejam os crimes 
que no ·desempenho rclessa tarefa houver comrnctticlo. 

O Sn. Rmmno GONÇALVES - Apoiado . 
O Sn. J~EOPOLDO DE BuLHÕES - i\foito hem. 
O n. Ruy BARBOSA - Sou ohrigaclo já ag~ora, a term inar, Sr. Presi·dente, 

mas conrtinuarci amanhã, se o nobrn Presidente el o Senado a isto me per-
mittir. 
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O SB. PnESIDEN'l'E - E' um ·direHo de V. Ex. 
O Sn. Rt.:Y BAnBOSA - ·Continuarei amanhã, pois, Sr. Presidente; e, 

continuamd:o amanhã, mostrarei a V. -Ex. e áo enaido como, nos pr·Opl'ios 
Estados Unidos, p ela propria confissão elos p-resid-entcs militar es, teem sido 
r eoonh ecidos os inconveni entes da intervenção exercida nos Estados p ela 
força .armada. 

J\Io s<tr ar ei ao Senado como na propria União Americana, apezar ela publi-
cidade omni.potente que alli ·reina, apezar da suprema intervc·nção da opinião 
publica nos ncgoctos cl·os Estados, a intervenção pela força militar tem 
espalhado nos Estados Unidos, em época,; de pcrturbaçõe;;, germens de 
selva.ger·ia e anarchi a atrozes, deprimindo a civilização daquelle grande 
.paiz ao nivel das mais atrazadas nações desta propria America elo Sul, alli 
com tanto cles·clem j us•tam ente oonsicleradas. 

Com esta li ção, Sr. Presicl·ente, co m este grnnde exemplo, cu mostrarei 
aos honrados S!lnaclorcs que não invento remedi as, que não vendo irnnecéas, 
que nã.o cscogito xaropes (Riso .) políticos para illuclir a Asscmbléa ele que 
tenh o a h onra ele faz er parte. Tão :pOU{lü seri a capaz ele variar elo rumo 
liberal em que tenho p.rocurado anelar na minh a carreira. 

Hccordamlo a temivcl arma elo art. ôº ·ela Cons1tituição, :o meu espírito 
cc.dcu unicamente á necessidade temerosa de urna crise, em que era neces-
sario fazer sentir em uma parte agitaclissih1a elo tcr.ritorio nacional a auto-
ridade da União, sem mep tir aos fins para os quaes essa aubor1dade se 
invocava, .sem que o rcmeclio emp•regaclo as convertesse -em mal ainda 
maior, sem que, a titulo ·P.e ·apphwa r a anarchia .no Amazonas, fo ssemos 
alli erguer outra ·olygarchja e crear esse regímen ele ·salva,clores que, sob 
o pretexto de clcsoliga<rchização do Norte ·do paiz, o tcem levado a.o extremo 
cl a sel vage.r'ia e d a desordrrµ. 

Tenho conclui'd,o. 
Os Sns. L1wPowo nE BULHÕEs E HrnEmo Goxç,1Lv1is - Muito h m. (Pal-

mas nas galerins. ) 

SE· ÃO DE 20 DE SETKVIBRO 

O Sr. R uy B arbos·a ( ' ) - Sr. Presidente, r econendo á thcoria elos 
poderes implícitos prura justi.ficar a consti-tuci·onaliidacle qu·e me negam, do 
interventor ante a nossa Co nstituição, não faço mais do que o que consta·n-
temente se faz por pal'te elo Pocler Legisla.ti v·o no uso habitual de quasi 
toclas as grandes attribuiçõps que competem. 

No exer cicio ele quasi toclas as prc1:ogativas incumbentes, em qualquer 
regímen constitucional a esse poder, quasi semp.re se tem de suppôr sub-
entendidos, corno meios nec~ssarios irnr.a a ·execução ·ele s uas funcções, outros 

(*) Di~curso vroferido pa ·ho.ra do exped•iente ~ .não revisto pelo orado1•. 
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poderes nã,o enumerados, mas csse·nciaes aos poclcre~ enumerados, sem os 
quaes estes, as mais 'das vcze·s se não podem exercer efficaz ou utilmcnte. 

E' assim que, estudando a importancia clessc cri.teri·o na obr.a ela legis-
lação americana, um elos cons·titucionalistas ·dos Estados Unidos, muito 
conh ecido entre nós, nos fez .sentir com grande numero de exemplos expres-
sivos e concludentes a impossibili:dacl c .absoluta cm que o Poder Legislativo 
se veria as ma i ~ elas vezes .de exer·ceir as suas funcções, se para della~ se 
clcsempfl!nhar não contasse, além .dos .poderes espceificadamente declarados 
no texto constitucional com os poderes accrssori·OS suhentcncli·clos ou inci-
dentes que a estas racionalmente se ligam. 

Ouvi a este r espeito o testemunho elo consl.itucionalista ameri cano f;a mp-
bcll Blaclc, na sua obrn sobre o Dheito Constitucional Ame1·ica:no, ultima 
edição, de '1910, pag'S. 284 e 288. 

Particularizar todas as cUffercntcs occa iões cm qu e o Congrcs·o tem 
rccOJTido a essa outorga de po·deres accessorios (incidental powcrs) o 
mesmo fôra que "tram scrcver to•da a l egislação federal ". Podemos, porém, 
citar com p·roveito .algw1s exemplos afim de mostrar prati camente a acção 
clessa antorirJa.de. "Quasi todo direito criminal dos Esta.dos Unidos deri va 
de. se poder. " 

Vejam, pois, os nobres ena:dore" que immen a ex·tensão alli tem ella. 
(Co ntinuando a lêr. ) 

"Quando se tr.a;ta de imnir os clelict.os oo ntra a Fazenda, conlll'a o scrv ioo 
postal, o .perjurio, a delapidação, a pr·evaricação e muitos outro" crimes ou 
delictos, necessari o é lançar mão das leis 'l'otaclas pelo CongTesso como meio~ 
de exercer os seus poderes enumera:dos. Nas anriJrnições el a Legi~lat ura. 
Federal sobre a receifa e a cle-speza tem-se como a elle 001nfericlo o direito 
rle emittir papeis de credito e estab elecer um systema cl:e bancos nacionaes. 
O seu po.der de r egular o commercio o jnveste da aLrtD"ridacle para melhorar 
o rios e portos, manter um serviço de inspecção das costas, e. tações -
salva-vi·das, um oh ervartorio naval, legislar sobre as responsabilidades dos 
transpmtes maritimos e caminhos de fcrr,o, proteger o commercj.o contira 
res l,1·icçfos injuriclicas, monopolios, conluios Hlegitimos e syndicatos. 

Tudo isto não são attribuiçõe do texto ela Constituição Ame1ricana, exara, 
ma attrfüuições que se deduzem por inferencia rn cdiam•te r elações de ne-
cc. sidade e utfüdade enLre as attrilrniçõcs expr essas e a neces arias para. 
q11 e estas se exerçam cfficazmcnte. 

(Lenclo.) "O Poder, que tem, ·de lançar e arrecadar tributos lh e ministra 
autol'iclacl e, para instHuir e manl'er toclo esse complicado systcma com que 
se arreca.dam os cUreitos adnanciros e a r enda interna. A sua autorida:de 
para estabelCCter corr eios e vias postaes abrange a competencia para asse-
gurar o transito das malas contra quae. quer übstaculos ou interrupções, 
castigar os cleli cto conl rn as leis postaes, vedar ingres&o •nas malas aos 
annnncios de loteri a:s e a papeis ind ecentes, conce cl e•r ás companhias te le-
graphicas direito de passagem pelo domínio .publico. 

Como quer e até onde quer que se adiante o Congresso no intuito ele 
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occupar a e ·phcra a.e autoridade legislativa a ellc conferi ela pelas grandes 
ouaorgas de poclcr .contempla.elas na Constituição, como ellc até ahi vae o 
di-rcito e j urisdicçã:o a.e elege r os meios, pel os crua.e· se hão ·de !-ornar effi-
caze. a suas leis, e sati fazer aclcquaclamente aos fins a qur o Congresso 
tem a missão de atisfazer .. , 

De moclo que, Srs. Senadores, o P(}àer Legislativo nos E~ta.dos Unidos, 
e semelha.n lemente, portanto, entre nós, será uma cn ti-cla.d.c coacla manie-
tada e incapaz a.e estabelecer a. . ua mi são, caso a doutrina dos poderes 
irnplicilos aos J)Odm·es enumera.elos lhe não viesse ministrar os meio ele 
que a sua autori·dade car ce todos -os dias para se exercer lea1 e cfficaz-
mente. 

O R. RmEmo Go~çALYES - _.\poiado. 
O Sn. fü:;y BARBOSA - '.'Ião se trata, pois, ele uma doutrina excepcional, 

rrserva:da, a casos extraordinrurios, a situações raras, mas de uma n.orrna 
consta·nte, habiLual e quo lidi.ana a que cada momento o Poder .Legislativo 
se vê obrigado a recorrer para que as uas funcções tenham reali clacle. 

~Ias, senhores, continuemos J)Cla mão ele Black. 
(Lê. ) "Tern-·se, porém, ·objectado que a escola ·dos mei·os ou ifülrumen -

los i1ão é illimitacla. Re-"necessario ·" ao exercício dos pode·res enumerados. 
AqLú, todavia, o vocabulo dominante se usa num . entido relativo, e não 
absoluto. Não se exige que1 a nece. &ida.ele seja uma necessi·dacle inevitavel. 
A ·Constituição ni-io quer giier que o arbítri o, ele cujo emprego e trata, 
e.ia de foclo em todo o unico possivel para levar á execução o designi·o elo 

Cong>res ·o. Haja embora, sqpponhamos, dou ou mais alvitre., para levar a 
r ffeito certo resultado. .Em cumprindo que es. e resulta.elo sr obtenha, 
qualquer clesses alvitres . e poclerá qualifi.car ele neces. a.rio, co mquanto 
nrnbum o seja em absoluto, desde que, balclanclo-se um, restariam á mão 
os -0ut•ros, para com ellc e alcançar, o resultado, que se deve. 

"Ao Co ngresso, cm summa, cabe aut.oriclacle, para usai', quando haja 
el e exercer os seus poder s enumerados, todos os meio·: que !'orem appli -
cados. essenciaes ou condqcentcs á ohtenção des:c rc. nltaclo e a. cllc, cm 
bôa Jc'. adequa.a.os. 

"Da cxisfencia .a.e ·se gcnero ele necessidade nu da cJ'l'icacia dos mei-os 
pa•ra a realização do intento, é o Congresso, cm primeira 'instancia, o juiz; 
sua decisão, porém, nã:o é terminativa . Os trihunae., podem, tambem, solver 
a qucslã-0, quando regularmente submett1d.a ao seu conhecimento. Mas estes 
não rcjcHari-io por inconsljlucional o aict-o do Congresso, com esse funda -
mento, senão quando fôr cla'l'amcnle visivel que a lei, de que se traia, não 
irnssa. de modo nenhum, ser ·necessaria nn apropriada ao excl'cicio de 
algum clos p(}dercs especificamente daclos ao r.orpo Legislativo Federal. 
"Estes princípios são os que sustenta", sem falh a, a juri sprudencia da Côrte 
~Uj)l'Cllla . " 

Seria uma. impertinencia, 'r: . Senadores. se cu acaso prclendrss.e Ia.zer-
vos passar pelo. olhos a jurispruilcncia numerosissima da ~uprcma r.ôrtc 
.\ me1·icana sobre e. te assumplo. 
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Jú hontcrn a ouv-istes consuJJBtanciada na sentenca qua:;i se ular de 
Marshall, proferi-ela ela 94 ou 96 anno · e ai nela hoje tão viva, tãc actual, 
Ião J)resente e tão autorizada na juri spr uclenci a americana -co mo s·e ainda 
honl em fosse JH'Oferida. E·ntretanto, sempre vos citarei dos muitos arc:;los 
cnumcraclos nos ~xpositores ele direito constitucional am(Jlr1cano, as raphltt:> 
palavras elo Chi e.f Justice Fullcr na cau ·a Fairüan l' contra os Estados Uni elos. 

Ahi, referindo-se .a -essa au toridacl e -elos pod ores implícitos, diz o P resi-
dente ela Sup•rema Côrte, form ulando a sua sentença : 

Diz o Presidente ela Suprema Côrl e, f'Lln clame.ul ando a sua :e.nteuca : 
pretacão estreita ou teclrnica." 

"Esta autortclacle investe -o Congresso em uma am plit ucle de p.ocler dis-
cricionaüo quanto aos meios pelos quaes .as attrlb uicões outorgadas hfio 
de se exercer, e a esse resp eito não se póclc aclmitlir limitacão ou i•nl e<r-
pretação cstric.ta ·ou tchnica." 

Como os expositores, como os arcsto s, fallam -igualmente os homens de 
Estado .americanos, -os maiores -dentre os que teem illusbraclo a pol it1ca 
elos Estados Unidos e clominaclo a sua administração, lnilha.nclo ao mesmo 
tem1rn nos annaes da sua legi slatura. 

E .assim Madison c1 izia: 
"Se a Constituição houvesse guar-clacl.o siiencio neste po nto, ainda ass im 

não ha duvi da nenhuma que todos os poderes especiaes r equeridos como 
meio. ·de exercício para os ·poderes gcraes, r e:rnltaria;m para o Governo de 
uma illaçã:o inevitavcl. Nenhum axioma se acha ma.i s claramente estabele-
cido no direito ou na razã.o commum elo que o -ele que cm se exercendo 
um Jim, os meios para elle ü·stão autorizados . Onde quer que se dê um 
lJOd cr gcnll para se faze•r algmna e.ousa, todos -os po cleres es pcciaes necos-
sa ri os para que eila se faça estão no poder geral inclui:dos." 

Como iMaclson, dizia mais tarde Daniel, uma elas glori as -ela tribun a, 
lia jurispn1cle nc.ia e da politi-ca ame1ü canas, r efe rindo-se á clausÚla q11 c, 
1rn Consti-tui çã:o ·elos Es lados ni-clos correspo'11Cle á elo ar !. 3-1'º, n. 33, ela 
Constit uição Brazileira : 

"Esta. clausula quer dizer que o Gongresso é .iLtiz da verdadeira extensão 
e da justa intelligcnci.a elos pacleirns espcciac · a ellc concedi-elos e pódc 
julgar tambcm elo que ó ncccssario e c.onvcnicntc ao cxercicio desses po-
deres. 

Se o Congresso é o juiz elo que ven ha a ser ncccssario para. o cxcrc1c10 
el os sons poderes, necessariamente h a. -ele ser elle lambem quem julga a 
extensão e a inteJlige'ncia -ca.bivcis a e·s cs- pod eres ." 

r,omo \Vchtcr, ou·lra grall'de summ iclaclc na historia o na politica a me-
ricanas, John Calhoirn , dizi a mais .ou menos, na mesma época : 

"Não se pód e imaginar uma di sposição mais compreh ensiva. E1la en-
volvo cm si todos os JJOcleres nccessa 1·i-os e convenientes aos poderes •ouLor-
gaclos, residam estes onde re-s.i clirem o ide tudo isto investe em termos não 
rn c•no:; explícitos, o Congre s·o. 

Aí1ui (ac.crescenta ell e) ·clrix-cm-mc accrcscc ntar, ele passage m, que csla 
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disposição é tiio sábia quanlo cornprehcnsiva. Ella C0nfia o ·direito ·de 
re olvcr quaes poderes são ne.cossarios ao exerci-cio dos poderes e11Ltll1ll-
rados e a:intla a quem unicamente estes porlere · devem ser confiados com 
confiança, isto é, ao Congresso Legislativo, e v&da a qualcruer oult'o ramo 
.de Governo o exerci cio .do poderes não autorizados pela .Constituição e 
pelas leis, fazendo assim o nosso Governo 11111 Governo irnla lei o pela 
f.onstituição ." 

Sendo assim, poi., senhores, termino ·ou aqui csla longa .<;érie ele cita-
ções, nni·camente para não fatigar a attenção elo Senado já exhausta. 

Claro estr que na verclad·e por mim afflrma:da, se encerra uma dessas 
noções triviaes das primeiras lcttras elo Direito •Constituicional, noção inwn-
te taví:'l, .ab!'oluta, fundamental, presente . empre ao exe1'cir.io da autoridade 
legislativa. 

Ora, Srs. Senadores, appliquemos a hypotheso ao criterio verificado. 
Por que é que se dá como ina:dmissi vol aqui á verificação constitucional a 

en tida-rlc política do interv·enlor, a saber, o interventor qual se acha concebi do 
no meu projecto, ha tre ·dias a:qui Tej-eitado? Como se dá como c0<n.stitn-
cionalmente inaclmissivel, unicamente porque da palavra interven~oT não 
nsa ou nem mesmo á sua existencia se refere o texto constitucional. Mas 
esses mesmos que, com tão alfa solernnidadc, tão categorica ·egurança, 
estabelecem como dogma 1a inadmissilJilidade constitucional de um inter-
v~ntor .as im concebido, e ses mesmos admittem a cnti·clade .da intorv·cnção 
como agente i1reposto a.o seu exercicio, uma vez que neste agente se reunam 
as condições de uma autoridade militar. 

Segundo ·esta tlrnoria, 'é irrecusavel a interv·enção quando o interventor 
fõr commandante das fo11ças existentes no Estado, ·ou enviado ao Estado 
afim de representar no resta.helecimonto da ordem, a autoTic1acl c geral 
da União. 

Pergunto en, porém, itgora: Se o criterio para a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade é a menção ou omissão ·dessa entic1a;de na. enume-
ração constitucional, ·onde estará o texto? Na Constituiçã:o da Republica onde 
se vae encaixar a entidade adm.issivel, essa sim, d.o interventoT militar. 

Queiram os nobrns Sllna-dore.s relêr o art. 6º da Constituição, assumpto 
.da ma teria, -o aTt. 6º, onde se rege a autoridade conferida ao Congre.s30 parn 
intervir nos .negocios dos Estados. 

Que diz esse texto COIJ.Stitucional? O seguinte: 
"O Governo Federal não poderá intcTvir no· negocios peculiares aos 

Estados, salvo : 
Primeiro - Para repe'1lir a invasão estrangeira ou de um Estado em 

outro; 
Segundo - Para manter a fórrna republica;n.a federativa." 
O me mo silencio quanto ao meio. No pTimciro numero não se diz a 

que meio reconerá a soberania da União para repellir a invasão e Lrangeira 
ou de um Estado em ou~ro; no segundo não se declaram os meios pelo~ 
quaes a Uniã.o interv-il'á para manter a fórma republicana federativa.. 
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Seguem-se as outras duas llypotheses : 
"Terceir.o - Para restab elecer a ordem e a tranquillidadr nos Estados, 

ú requisicão elos re:pect.ivos Governos." 
Ainda aqui o LPxto constitucional é mudo em relação ao:i mei os de que 

para esse eif'eilo possam lançar mão as autoridades foderaes. 
"Quarto - Para assegurar a execução elas leis e sentenças fcderacs." 
Ei s em todas as suas partes o texto constiluciona;l üo a1' L. Gº . Em 

nrnhum desses numeras . e allud e a uma enLiclade incumbida pelo Governo 
de effectuar a intervenção . Logo, applicado á interpretação deste ar tigo. 
contra a opinião clüs que me· r ebaitern, o mesmo criterio de que elles se 
ut.ilizam para rebater a minha, a conclusão irrecu avel seria que, se nàu 
ó admissível a intervenção pelos agentes civis, igualmente irrecusavel seria 
a intervenção pelos agentes milHares. (A poiados. ) Será a e.•sa co nclusão 
que eu qu·eria chegar? Não, Srs. Senaclo.res. De tocla a minh a a11gumenLaçfw 
até ag1ora deduzida, é justamente o eontrario o que resulta. 

O que ele minha argumentação evidentemente resulta é qu e a intcrven-
cão tanto se pócle effe-ctuar pelo instrumenta civil como pelo instrumento 
militar - á diS'creção e a juizo elo Congress0, conforme as circumstancias 
de cacla. caso. 

Casos ha, claramente, em que a intervenção elo Poder Legi: lativo Fe-
deral se exerça simplesmente pela decretação ele uma 1ci, ele uma res-olu~ão 
sua, reconhccndo urna dentre clna;s situações, um dentre dous podereg, umf\ 
dentre cluas ·ConstHuições, que no Esfaclo se dis,putem a superioridade. 
Casos podem, sem duvida nenhuma haver em que baste essa inl·ervenção 
méramente jmidica, da autoridade do Congrnss.o pelo exercido de seu poder 
legislativo para qu e as paixões no Es~ado irnrturbado se aquietem e as 
cousas voltem a seu es tado •n,ormal. N,essa hypothese a i nterv~n cão se con-
su mou sem a envia-tura de agente civil ou militar ao Estado ern que ·e 
ap;ite o conflicto. Cir·cumstancias haverá ainda em que baste a lnlerfcrcncia 
ela autoriclacle militar, com instrucções e ordens especiaes do Congresso 
para qne as resishmcia,s J.ocaes ·desanimem e a ordem se restabeleca rapida· 
mente. Ao Qongresso, ao Poder Legislativo cabe apreciar as rlL!'ferença 'l 
entre a primeira situação e a segun da. 

Outras situações, porém, haverá, :lambem manifestamente, em que nem 
o prlmr:-,iro, nem o segundo entre ·css-cs clous meios ele intervir será suffi-
cie11te, efficar,, cahal , afim ele obter o -resultado que se deseja. Taes situ a-
cõcs não são difficeis de imaginar; temol-as visto com frequencia, entro 
nó~ , durante ess_es armas de viela republi-cana; quando a situação suscil ada 
no Estado não é ele natureza simples, não se concentra num ponto, num a 
exig·encia, nu.ma questão não elucidada, mas se ramifi·ca em diversas esphe-
ra.s p·olil:i·cas, passando a esph ras materiaes, acarretando perturbações 
diversas, lancanclo 'profundas sementes de desordem e anarchia, suscrtando 
questões variadas, complex~s. em embate umas com as outras. Em taes 
hypotheses, evidentemente, Srs. Senadores, ou não se ha el e inrervir 011. 

se a intervenção tem ele ter um ·caracter sério ·do uso clcss:t aLlloridacle 
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constitucional, que a nos ·a lei das leis consi·dcra ucocs::Hll'ia cm cer tas co·n-
clições para a manutenção da Republica e da Federação no BraziJ, exercida 
por uma entidade militar, e nem de 1011ge, pelo Governo, mediante ordens 
trnnsmittidas a essa aulioridadc. 

Podem as circumstancias requerer, e nes~cs casos ol'clinariament.e re-
quererão, que éL autoridade preposta à soluçãEi do~ conflícto;, loca e~ reuna 
cm si qualida·de · de cultura juridi·ca, administrativa e poli'ti ca, extranh as 
á ecl ucação ·el as autoridad es rnili tar es. 

Em tac~ hyvothcses neocssarias será que ·O interventor , depositari·o, por 
uma bôa c~colha, da confiança elo Gov.orno, possa resolver logo as questões 
a lli suscitadas, desembaraçando--se ·cllc mesmo das di1'f1culcl ados que f.orem 
occorrondo sob a ·ua responsalJilidaclc, para depois, no termo ele sua missão, 
vir dar ao Poder Legislativo conta d.o modo como a houver dcsempen.hado. 

Falla-se, Sr. Presidente, em que o interv·entor figurado no meu praj ecto 
acarretaria comsigo a deposição do c.ovcrnador do Esta·do. 

Ora, sonho.l'es, encaremos essa arguição e então a iutcrJ'eroncia não 
pód·c s·er admiW·da, porque ·da .contribuição .para a r es tauração da 
ordem, das lei s e ela Co n:titui ção num Estado resulta a suppressão 
ela autonomia desse Estado e a deposição elo seu Governador, em caso tal 
esse inoo1wcniento é o que em tod as as hy potheses se verifica, desde que 
urna in ·t orvon~.ão , doliaixo b.e qu aJqurr J'órma, se tenha ele .operar em nm 
Estado. ' 

Pois então a int·crvcnção rnilHal', tão frequ ento na hi ~ to .l'ia brazileira 
eles to regímen, e sa é que pão depõe Governa.dores? Essa é que rcs]J'eita a 
autonomia dos Estados? Essa ó que nr~o fere essa aut-on9mia? 

Pois o nobre reprosontij.nto do Es1)irHo Santo não tem i-do constante no 
seu apoio á l}Olitica ela actualiclacle, em que tantas i.nterven.ções militarc,s 
se toem claclo nos Estados, com o res ultado imrnedi ato da. supprossão elos 
Governadores? .da eliminação das Co nslituiçõc,s? éla im111e1·sfo c1o Es·taclo na 
elo ordem e na anarchia? 

Não quero neste morn nto fazer recrimina.ções porque nfto ·desejo col-
locar .o debate deste assumpto senão no terreno dos pri·ncipios o elas idéas, 
ma não posso deixa r ele rememorar os factos esscnciaes á di scussão de 
thcoria qu e se contesta, á apreciação ele thcoria que, cm vez claquolla, e 
quer onthronjzar. 

PoiB então aqui ·no Ri o de Janeiro não se cleu uma intervenção militar? 
E essa intervenção não teca o apoio do nobre Senado r pelo EspiriLo Santo ? 
.-\ caso nessa intorvençã.o militar ó que f.oi ·despeitada a autonomia do Estado 
e cs tabiHdado do poder governador ? · 

O Sn . Nn.o PEÇANHA - V. Ex. clá licença para um aparte? No caso do 
E:;ta.do do Ri o de Janeiro, no que diz respeito ao meu pcriodo elo Governo, 
r u rnnunciei, por isso mesmo que estava em causa, elo clireHo ·de intervir. 
:l.ppellci J)a.ra o Congresso. Eu pecli 11aqculla occasião não foi a inter-
venção pelas armas, ma· um a. intervcn~ão pela lei. Havia uma dualidade 
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de Asscmbléas e a perspectiva de uma dualiüadc de orçamentos, a que o 
Pre~id eiite da Republica não podi a cruzar os braços. 

O 'H. RuY BAHBOSA - V. Ex. 11ão cornprchcndcu. Eu não estou apre-
ciando moral e politicamente, ncss·e momento, a intervençrw no Estado do 
Rio de Janeiro. o aparte do nobre Se.nad·Or, portanto, não vciu senão con-
firmar as ·Considerações que ia Jazendo. 

Foi por urna lei que se deu e3sa intervcnçfw 110 Estado do Rio de 
Ja.néi ro. Muito hem. Essa lei não ·era legitima, CQnstitucional? 'ão é assim? 
Pcrf({i [.a mente. 

Que é, portanto, que da autoridade deste ar esto l'es uUa? Que o Con-
gresso votando esta lei não reconheceu a sua .autoridade para int-crvir 
miliLarmcntc no Estaclo, com o fim de restabelecer a ordem republicana 
federativa que elle julgava prlurlJad a. 

Ora bem. Se o 1Podcr Legislativo reconhece u e proclamou deste modo 
altamente a sua attrilrnição exercida por uma lei de intervir no E•stado . . . 

o sn. FmrnErnA C11AVES - ·Mas o Co ngres:;o não votou esta lei cm l'f.\lação 
ao .Estado do fli'o. 

O ::lH. Nmo PEÇA.\' H A - O Congresso vo tou a lei. 
O Sn. fEHREJHA CHAVES - Não; V. Ex. está pr;rfeilamcn te equivocado. 

Esta. lei nào foi vota.ela. 
ü Sn. HuY l3 11.unosA - Em qualquer ·das ·duas hypo'Lheses as mlnlias 

considerações Sltbsistem. Em um caso, pol'que, o Po·dcr LegislaLivo déra a 
Jci cm que se houvesse firmado a in·tervenção militar ; no ouLro caso,, por-
que a autoridade constituci.onal para e sa. intervenção teria s'i çlo desservida 
pelo valo desta Casa. 

Não pl'OCUl'O senão arestos par a a minha. a.rgumentaçüo. Não ·trato de 
avural' as. circumstancias elo caso. Trato de verif'i.car a. questão constituicon ~ l 

como foi ·ella aqui collocada. por Llll S e por outros, pelos ClLle quando o 
Senado a votou, aincla que se nào a:dmittiam a interv.enção. A intervençi'w 
hollvcssc verificado, ou a jnLervenção que o êongl'esso ad.op-tou quando en a 
se verificou por le·i, l'Ccelrn u, nas duas hypotheses, a . sa ncção ou do Con-
gresso, nas duas Camaras, ou rdc uma elas duas Ca.maras elo Congrcs··o, 
e SCllarlo a. que cu tenho a honra ele me diri·gir. 

Em qualquer das dua hypotlwscs, por um are:;to solemnc, e com 
as ·con.:eq uencias .elo facto que todos nós sabemos, l)Or um aresto solcmne 
se l'CConhcceu á autoridade federal o clirnito de intervir militarmente no 
E~taclo para ·a.Jvar a. Jórma republicana federativa. 

Depois d3s·te facto, outros Jrn , senhores, em u,ma longa. Jilcira. 
Pois então como é que se mu,clou a sorte ele Pernambu co? . 1ão tem sido 

mediante uma. intervenção militar ? 
Não le ria sicl.o mediante uma inl'crvcnçãu militar? Pois enLão a intcrfe-

rcncia ·das tro1) a.s com a intcrv0nção dos poderes da Uniào .. . 
O SR. Rrimmo GONÇALVES - '.\1uilo bem. 
O R. R Y BARBOSA - . . .. sulwrrte ndo a ordem normal (lo Eslado, entre-

gando a sua CapHal ás maim·rs violencias, obl'igrt.nclo as autoridades consti-
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tuidas a evadirem-se até que se pudesse consummar a eleição na fórma 
agradavel á politica ·dominante; ess·.a intervenção, depois de sanccionada 
nesta Camara e na outra pela maioria das .duas Casas do Congresso, ·não 
significa a oonscicncia que ambos os ramos do Poder Legislativo tem da 
autoridade constitucional para ·intervir, em certos casos extremos, na politica 
dos Estwdos? E depois não vmnos a Bahia? Que é que se deu na minlrn 
terra? Não teTia sjclo uma intervenção mililar? Que foi então? Uma inun-
dação, um terremoto, uma tempestade? Mas a Armada, armada ele bayone-
tas e ·ca.nbões em tom ele guerra e com o bormarcleio como ultim o "rali.o " 
da ua vontade . 

Bem. Ei s a intervenção militar com a responsabilidade incontes~avel e 
absoluta do Governo ela Re1JuJJlica. E .depois o assentimento elo Con·gresso 
_ acional. 

Em seguida não ·precizo enumerar as intervenções noutros Estados 
d.o Norte, em Alagôas, no Ceará, até ·a elo Amazonas, pelos m eios llllC tive-
mos oocasião de vêr neste ·deba~e. 

Ora, senhores, se estes facto,;, e eu os trago neste momento sem ani mo 
de magoar a ningucm, mas apenas como elemento j uridico de uma argu-
me.ntação constitu·cional, se estes factos são incontestaveis, a atttoridadc 
.federal para in tervir militarmente nos Estado , a titulo de questões méra-
mcnte políticas como as que 1 consistem na duvida entre dous Governos ou 
entre ·duas ·AsscmbJ:éas Lcgi:sla.tivas, ·Se acha estabelecida entre nós de um 
mo.do j.nclutavel . 

Ora, senhores, o meu ·prnjecto faz (fazia, fallo de um morto, mas de 
boa memoria), o que fazia o m eu proj ecto era su:IJstituir a intervenção 
armada, aggressiva, perturlJauora e criminosa das bayonetas e canhões pela 
intervenção de instrumento civil do Congresso, com poderes limitados e 
rigorosamente definidos. 

Ora, senhores, as intervenções militares, preconizadas agora no 1liscurso 
do nobre ·Senador pelo Es1Jilito Santo, são de "Ua natureza as mais pcri-
gos·as não só aqui mas em toda parte. Bastaria para o demonstrar sensi vel-
mente ao Senado, Teoord.ar o que nos IJroprios Estados Unidos se passou 
cm '18!73-1'187·5, por oceasião ·qos celebres acontecimentos ela Luisiania. 

O SR. PRESIDENTE - Lem.hr-0 a V. Ex. que está finda a hora {lo expe-
diente. 

O SH. RuY BARBOSA - Requeiro ·a V. Ex. que consulte á ·Casa se me 
concede a prorogação regimeptal. (O orador senta-se. ) 

(Consultada a Casa, é concedida a pi·orogação. ) 
O SR. PnESTDENTE - J\. proroga.ção foi concedida. V. Ex. póde co1ü·inuar. 
O SR. RUY BARBOSA (continuando ) - Ahi, Srs. Sena.d.ores, a intervenção 

militar ·deu d.e si os mesmíssimos resultados que as intervenções militares 
tecm dado no Brazil: a mulyiplicação dos ·crimes, a aggravação da desor-
dem, a exacerh ação elo conflioto até ao ponto ele se tornar insoluvel. Chegou 
o cxce so ela violencia ao ponto de penetrarem as armas Iederaes no Con-
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gresso ·élo Estado- e ahi, á ponto de ba1 onetas, fazerem sahir cinco de seus 
membros. 

Eu tenho receio, Sr. Presidente, de fallar des3as cousas entre nós, pc: '.'-
que amanhã póde se metter o diabo no corpo aqui á nossa gente e dar-se a 
rn l'sma cousa e depois nos virem com a autoridade elo exemplo dos Estauos 
Unidos. (Riso .) 

Mas a que se ha de fazer! Eu argumento com a historia que -é a grande 
1ncc:;; lr.a da verdade. 

Lerei, pois, aos nobres Senadores o que se ·deu a esse respeito então na 
L1 tisiania. Leio-hei das paginas do melhor elos ·escriptores americanos dessa 
época., o historiador James Rogers, na sua Historia dos Es'laclos Unidos, 
desde o comeco de 11850• até ao reconhe·cimento f.inal da autonomia no SLtl, 
cm 'l8í 7. 

Volume '7 º, paginas 118 e seguintes. 
O quadro da invasão elo Congresso pelas forças füderaes aq ui se a0ha 

<lescripto assim: 
"Por uma moção approvada na casa do commanclante elas tropas fe-

tl era.es foi soli cltcvdo a mm1ter a paz. O General appareceu acompanhado 
sómente p.or um ajudante. A ·uma palavra delle á multidão accurnulacla 
nos corredores, restabeleceu-se a ordem. O General r etiro u-se e os traba-
lh os c(o Congresso proseguiram. Cerca .elas 3 horas ela ta.rele o General, de 
uniforme com a espada á cinta ·e aoompanhacl·o por dou s militares do seu 
sequito, reappa.receu munido ele uma ordem elo Governa.dor Wilson i1ara 
varrer do reci.nto as pessoas -não eleitas corno membr.os le.gaes da.quella 
assemhléa . .Q General .cleu a entender a.o Presidente que ·se propunha a 
cxpellir os cinco membros indicados . .Q Presktcnte pr.otestou, ma:; o General 
foi inrxora.vel , ch amou os solda.elos ao rncinto e ordenou a. expulsão d.os 
ci 11 00 Deputa.dos. Com as bayonetas fixa.das nas suas a.rma·s ·os so1clados se 
approxi ma.ram successivamcnte .ele cacla um dos membros ela asscmbléa, 
sentados nas suas cadeiras e os forçaram a ·deixar a .Casa, e os conserva-
(i ures então ·se retiraram. ü s republioanos fi.caram, clc1rnis ele ('.ffcctuarem 
um a. gro~sei ra. organização, entraram ·na ordem dos trabalh.os." 

Orn , senhores, não sei'.ia. ne-cessario mais na.ela. para. ficar aqui eviden-
ciado o caracter invencivclmente pemioioso, naturalmente pcrturb a.cl0r e 
aggrc;;:'i v.o elas intervenções rriilitares. 

Quando cm um paiz como os Estados Unidos, onde a op1111ao exerce 
a força. omnipotente que nós ·sabemos, faes anomalias se podem oonceber, 
uni·oamente porque o re·stabelecimento da. ord em publica cm um Esta.do, 
foi commettido á força, que não deveremos esperar sempre no Brazil, 
qua.n clo hajamJs .de buscar os mesmos instrumentos pam chegar a. estes 
rcsu Had os? 

Isto, sel'.l1orcs, é o que reconheceu então o proprio Governo dos Estados 
Uni dos qu e, nessa étJoca., era exercido por um General, um grande General, 
Ulysses Gr::vrt., o hcróe ela guerra separatista. 
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Vão vêr os JJObrcs Senadores a sua linguagem cm um documento offi-
cial, endcr,()Çacb então sobre o assumpto, ao Congresso : 

"O Presidente Grant, na sua Mensagem de 3 de janeiro ele 1875', no 
Senado, respon dendo a uma rcso1L1ção claquella Casa, em que se lhe reque-
ri am informações acerca ·elos l'a:ctos occorridos em Nova Orleans, disse : 

"Repito que a tarefa aiss urnida pelas tropas não lhes é agradavel, quci 
o Exercito "se não compõe de legistas h a:bilitados a julgar ·de prompto 
(at a morne11l's notice ) até oncle podem ir, na manutenção da lei e da 
ordem." 

Notem ])em os honrados Senadores, que é o proprio General Grant quom 
r econhece nos int:erventore militares o clef·eito ·de não serem l egistas, aptos 
a julgarem ele inompto, onde podem ir na manutenção ela lei e -da orde m. 

" ... e que (continúa Grant) era impossivel dar-lhes particulariza,clas, 
nas c1uaes se prevenissem todas as contingencias sus-ccptiVffis ele surgir. As 
trnpas eram obrigadas a obrar segundo o criterio do .offkial que as com-
rnanclava, ani dinclo ás cmergencias que se lhes offerecessem ou ag uardar 
instru·cções, .que não poiliam chegar ao seu alcance senã.o cle1rnis ·de já 
commetticlos os attentaclos que eram chamados a evitar. 

Cumpro lembrar, outrosim, q11e, quando r econhect o Governo Kellong, 
relatei o facto, com os motivos elo meu pr.oce cler ao Congresso e solicitei 
desse corpo que entrasse cm açcão na matcria; quan do não, cons1cleraria 
cu o seu sil encio corno ·ele 1acquiesccncia aos meus actos. Naicla r esolvenrlo 
o Congresso p·er si:rU na attH ucle em que estava.· 

Se erros commetteu o Exercito, nesse caso, ao menos esteve sempre 
com a preservação de bôa ordem, a mantença ela lei e a protecção ela vi tla 
humana. 

"O seu co mpor tame.nto refl ecte em ·credito sobre os solclaclos e, se dafü 
res ultanm aggravos, a culna é elo elemento t urbulento, ele qu e o ExercHo 
se vê cercado." 

"1Com o Congresso in sto agora encar ecidamente por actos seus, crue 
deixem perfeitame•nte claro os meus deveres no tocante ás occurrencias da 
Liusia.nia, assegu rando-lhe, ao mesmo tempo, que faça elle o que fiz er 
neste ass·umpto, será oJrnclceido consoante ao es·pirito e a lettra d.a lei. 

Esta Mensagem vem numa collecçã,o de documentos parhmenh1 cs 
ofiiciaes, com o titulo: F eçleml Aicl in Dom.estic Disturbances. '1781-190.;3. 
Sonste. Docunrnnt. n. 200. 'J.90\3 . . Pag-. 163. " 

Buscando attenuar as grosseiras V·iolcncias peio ExeTCit~ commetl.irfa s, 
rstava o General Grant no :eu ·papel natural ele chefe elas forças annaclas. 
Como repu))licano, isfo ·é, 111embro elo partido que esse nome tinha e tem, 
nos Estados Unid os, ao rnepmü tempo desempenhava .en e os seus .rfovcres 
de correHgionari o, buscando attenuar a gravidade .da situação exi. tente na 
Louisiania. Mas o cru e clesta·s memoTaveis palavras fi.ca muHa solemnemente 
assentado ó a conl'issão, pelo maior dos chei'es ameri:C'anos, de .im1uacich -lo 
radical dos interventores rpílitares para r 'lStahelecerem a ordem e a lei 
no!; Estados; é o que ell e con fessou ainda, que as tropas não se cor.inô:·ll1 
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ele legistas habituados a sabo-r até onde podem chegar na manutenção cln. 
lei e da OTclem, e que essas forças não _poclenclo por si clelfüerar solml os 
casos com1)lexos que se offerecem ne sas situações, são obrigadas a aguar-
dar instrucções elo Governo, que ás mais elas vezes não lhes chegam se11àn 
clepoi · ele commctticlos os attenta:dos que se querem prevenir. 

· Agora, querem ·ainda os nobres Senadores vêr, de um modo mais ex-
pressivo, até onde vae a inconciliabilidade enlre o interventor militar e o 
cxcrcicio dessa missão delicada e espinhosa? Eu vol-o mostrarei ·com a 
clcscripção, pelo historiador americano, do papel enlão desempenhado pelo 
General '8 heridan, que, naquelle momento commanclava, na Loui·siania, as 
forças armadas ela União. 

Nessa cmergcncia ag·itacla, a irritação elo General lh e inspirou um tcle-
gramma clirigirlo ao Presidente elos Estados Un-idos Genrral Grant, nestas 
termos: 

"Entretanto cu ·que o terrorismo ho~ .e reinante na Louisiani a, no l'l'Iis-
sissipi e no Arkanzas, só e podia remediar inteiramente restabelecendo-se a 
confiança e o estado normal pela pr·isão e j ulgamcnto dos cabeças armados 
da Liga dos Brancos. (Porque a questão era enlrc a política dos brancos e 
a política ·elos negros. ) Se o Congresso votasse u-.na lei declarando-os ban-
didos, esses homPus podiam ser prompta:mentc julg·a.clos por uma missão 
militar. " 

Aos olhos elo General Shericlan, portanto, o remedi o .era simples : os 
envolvidos nos acontecimentos da Lou·isiania, do Missi ssipi e elo Arkanzas, 
qualincaélos por nma lei do Congres.so como bandi·clos percleria.m - segundo 
clle - os clircilos ele cidadãos americanos e ficariam su}citos á justiça sum-
maria elo fuzil, nas commissões militares. 

Os escandalos desse tele·gramma, dado ú puJ)lieicla:cle, levantou a União 
Americana contra esse General. No 1ortc e ao Sul, de um e outro lado, 
nas .cJuas bandas, que, poucos annos antes se tinham visto empenhadas na 
horrenda luta !'raticida que se sabe, })Or torla a parte o movimento ·de indi-
gnação J'oi o mesmo, dcsappa1·ecenclo as divcrgencias de politicas e todo 
i\quelles cm cu jas veias corria o sangue -americano, protestaram contra a 
loucura do General, que, dominado po'r se us instinctos hrutaes, se atrevera 
a reclamar do Congresso e elo Governo ·dos Estados Unidos a summaria 
lei elo fuzil. 

Ao Norte e ao Sul, ineelings de indignação se realizaram nas maiores 
cidades; cm Nova York, - ·em Boston, . nos principaes ccntri;s ·de ·Cultura 
americana., o·s chamados meetings ele indignação, ecoaram em trovões im-
mcnsos a voz elo p::ivo americano, conlra a vcsania daquclla pretenção 
militar. 

_ 10 Senado, um grande orador, Cal'los Sh urtz, estigmatizou nestes ter-
mos o procedimento elo General: 

(lê. ) "Srnhor, nenhum cidadão americano pócle ter lido sem profundo 
pczar e, ao mes mo tempo, sem receios profundos o recente despacho do 
General Shcrhlan ao SccrC'tario da. Gurrra, em qnc ellc suggc!'C que uma 
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elas. e num erosa de cid.tclàos nossos seja, cm mas:;a, posla J'óra da lei, como 
bandidos, por uma rn ~ra prnclamação elo Presidente, pa.ra que, entl'egues 
a. elle, corno chefe militar, sofJ'ram nas sua~ mãos rapida j uslica, pelo 
ver edicto da:; comrnissõe-s militares. Ninguem respeita o General Shericlan 
rnai do que cu, p-clo brilho de se us Jeitos nos campos de batalha (e Shurtz 
era cgualmenlc um soldado, um milHar, c1ue tomara parte ai·rosa nas lutas 
da guerra. americana) ... nos campo. de batalha; a Nação tem prazer cm 
lhe honrar o nome; mas a mesma !'\ação deplora vêr o h eróe de ·vvincher-
ter e da. carga ele Five Fol'ks manchar o seu nome com uma tentativa de 
sallo por cima da lei e ela .Constituiçào elo paiz, ·carregar contra as liber-
dades .de :;cus concidadãos. 

A politica que cne propõe é tão horrenda, que toclo o cidadão ameri-
cano que ama a sua liberdade >CStá assombrado á sfmples possibilidade de 
que uma sug:grstão tal fosse dirigida ao Presidente elos Estados Unidos por 
um alto fu11 cciona.rio do Governo . 

Neste facto vemo um exemplo mais ele quão grande um homem pód e 
ser como soldado, e quão conspicuamente incapaz -ele comprehcnder ·o que 
a lei civil e a Constitui ção si-gnificam; ·quão glorioso, pelejando por nós 
e quão pou co aplo para nos governar. 

Repito, senhores, que todas estas cousas me assustaram e me parece 
que ni'io a mim só. De to·d

1
a.s as partes a.o paiz a imprensa reproduziu o 

mesmo s·entimento, e o qu e eu sei de informações particulares me con-
venceu de que a imprensa não está exaggerana.o absolubamente. 

O alvoroto ·elo povo, de to-a.os os lados .se poder·á ouvir, suscitado á 
pergunta - S'C isto se pódc fazei· na Louisiania? e se taes cousas foram 
toleradas pelo CongreS'so? quanto tempo decorrerá qne a mesma cousa .se 
não pratique no Massachusse t e no Ohio, quanto tempo até que os direitos 
constitucionacs de todos os Estados e o bom Governo de todo o povo sejam 
expostos. debaixo .dos pés? quanto tempo até que um Gcneritl, Sr. Presi-
dente, do Exercito, possa scptar-se na cadeira que occupaes e- decidir cousas 
de eleiçõs ·c:rntestadas para fabricar tambem aqui maioria no Senado ? 
quanto tempo até que um r;oldaclo possa J)enetrar na Camara NaciO'nal dos 
Ticprnsentantes e, apontando para a mesa ·elo Presidente, mande remover 
aq uello .trambolho? " 

De proposito, Srs. Sen1tdorcs, alongu:ei esta leitura como um exemplo 
edifi.cante a.o civi smo brazilciro, para se sentir quão longe estamos da mora-
lidade necessaria ás instituições que adaptámos. 

Nos Esta dos Unidos as maiores enormidades teem o seu remedia natu-
ral da intervenção saneadora e bemfazeja da op-inião pLrbli c-a, no sentimento 
vigilante e independente do paiz; offensas düsta ordem infligidas em qu·àl-
qucr ponto da União, enco.p.tram remedia, que se transmitb como um fio 
olectrico por toda a supe1•ficie do paiz e levanta, como uma só pessoa, 
a 1ação inl e.ira. 

No Brazil, em dous, seis, dez Estados, a metade da Nação .póde gemer 
debaixo do ascendente soberano de mil igua.es, afogar-se em lama e san-
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gue, i1rdir loda::l a:; garanlias cun:;litucio11ae,;, ver dcrranndu o sangue 
mt::l ruas e wa:; rnetropolc:;, appcllar para todos os reeurso:; da lei inutil-
mente e não encontrar, nus altos lJudcrcs do E5lado, nas 1Camara:; do Con-
gresso, 11a eu11scicncia do Governo, uma voz, um écu, um estremecimento, 
já uãu digo um prul'undo muvimenlu de honor. mas, algulfla cou ·a onde 
tran:pareça rm r·vicll'ncia de qne no 1'u11do das almas que nos governam 
ainda existe o ,;entimenlo humano e o,; deveres civi . 

'alJe- -e a que ponto :;e viu acossado, no:; E:;tado: Unidos o General 
::;hcrielan. :.'lo proprio lenitorio do E:;tado cm que e achava com uas 
fu1·ça:; não podia :;ahh' á rua sem :;c r acompanhado pela:; vaias f' assuadas 
·de lodo povo. E mullidfto reunida por longo:; e longo; dias llH' cercou o 
hotel <JJHlc haJiitava, acompa11llando-o com suniaelas con:;lantes, ao- !!'.rilos 
dr· odio á wa pcs:;oa e ao seu aclo. 

E quando esse 1General ás hora:; do almoco e tio janlar, se ui·r;gia 
ú sala eommum para se senlar á mesa, tomando as refeiçõt!s ord.inaria-, 
os outl'o · bo~peeles du hotel, um lJOl' um. carla um por ,.;ua vez, tomaudo o 
jornai·:; ela manhã, tarjando-os nos logare · onde i;e achavam os artigos de 
aggre;:;ão a es;e Gcncrnl, o: enviavam pelo · -copeiros elo rr's /aur cml. I~ elle 
recebendo-os e se inclinando com um .·orriso ele indil'fcrPnça. a~sim se 
via obrigado a ·orfrcr a ju··[a expiação do seu crime. 

Eis, scnhore , pol' que nesta qurstão do Arna.zona.s, que tanto me tenho 
alungado, por mai hahituaclo que rsleja á indiffercnça hrazilrira. o meu 

_ lcmpera.menlo ele outro ge11cro se rehella e ·e reheJlará até o nllimo alc.nlo 
contrn o silencio e a apathia rla 110,-,.;a polilica. anle a~ miseria e desgraças 
que arruinam mortalmente e ·lc paiz. 

E' por isto que, suggerinrlo ao Senado uma intervenção no .\.mazonas 
me ahslive ô.e lemhrar o perigoso recurso do in lcrvenlor comrnandanLe 
ela força. 

o~ t•xempio:; hrazileiros eram hasta11tcs para 110~ ccliJicar a esl c res-
peito . 

:.\f1l5, não ,ó os exemplo: hrazileiru~. lemo· ailHla o· ex1'mplo~ :uneri-
canos. ::'iaqucllc paiz. anle l'actos como os a que ha pouco alludia, os 
honwns polilicos sr rsqncerm das rlil'fereHças de parlidu, renegando os 
laços dr affcição e compadrio politieo para ~e lrmhrarem unicanrnntc ele 
inleressrs communs a lodo. na preservação de ecrlos ptincip·os e certa. 
garanl.ias Jun1lamcnlaes. hoje sacrificadas cm her1rficio rir· um Governo 
para amanhã, por força do mesmo rxcmplo, se sacrif'iearem na pe soa elo' 
~cus amigo8. 

No;· Estados Unidos. s·cnhore:;, em prrscnça ela,; oceuneneia,; rla Loui:ia-
nia as dua~ Cama1·a. do Congrc~~o r;;tremrceram. 

A l.asa. d1r Rrprrsentantrs e o S~narlo. cada qnal por . ua vez. nomea-
ram nma cornrnissão rspccial, eomposla dos sem mrlhore. mf"mbrns, i!e 
homrns ctentrr o: de maio1· autorirlaclr na asscmhléa para irem na localidadr 
syndicar dos acontecimento- \' lrazerem ao Corpo Legislativo o le~trmunho 
dil'cclo e i1BU''JJPito rla sua expcricneia pPs.;oal. E~tas rlnas commissões, 
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uma da Gamara e outra elo Senado, se dirigiram a Loili:;iania, e dalli vol-
tando, ambas, sem disc repancia ele um :;ó dos seus membros, comquanto 
a:; tlua:; Iossem compo:; las ele l10mon:; ele um e outro partido, ambas, som 
c1i sco1·dancia ele um só elos :eus membros, foram una.nimes na condemnacão 
daquolles i'actos o na indica.cão dos romedios urgentes que ellos estavam 
impondo. 

O Sn. P1msmENTE - Oüso1·vo ao llObre S-cnador que a hora está es-
gotada. 

O Sn. HuY .J3AHllOS.\ - OJrndoço ú autoridade e á campainha de Y. Ex., 
Sr. Prcsid·ente, lamentando que ainda hoj e me não possa despedir nessa 
questão d~, tribuna o mo veja obriga:do ainda a ameaça r o Senado com a 
violoncia do um discurso na sessão do amanhã. 

Eu me sentarei, ·sr. Prcsidoute, reservando-me para continuar então as 
rni11has cons iderações, urna vez que ainda não respoucli totalmente aos .argu-
mentos ·com que o nobre Se·naclor p·elo Espirita Santo pretendeu ter esma-
gado o meu proj-ccto. (i\tf?cito bc'lll ; 11mito bem. Pa lmas nas ga1leri.as. ) 

SESSÃO DE 27 DE SETfü\1,BRO 
1 

() Sr. Ruy E«irhosa, ('; ~Sr. Pres·iclen1e, '.Oe:m lhe perdôe, ao nobre 
Senador pelo Espirita San t'O, e não lhe mutta na conta ele s'Clts peccatlu.; 
c5le suppliclo que me impo~ de occup&r diariamente a tribuna em dias de 
cawr cstuante como este. 

Acabada estaria a minha tarnfa, se a impugnação do nobre Senador 
~e tivesse limitado ao caracter geral d'o meu projecto e ú questão que 
suscitou sobre o ·cabin.cnlq do interventor nos limites elo nosso direiLo 
constitucional. 

J\las, jnfo1í.zmente, Srs. Scnad'Ol'os. a penetração consti.Lucional do nobre 
::>enador pclu Espirita Sitnto dcscohriu que o meu projecto estava covinha-
dinho de inconstitucionaJi.dadcs e incpcias como uma cara bexiquenta. Dir-
se-hia que o meu prcij ccto era a resenha elo Governo elo Marechal. 

Aliás, S1'. Presidente, cqmo estr Governo, o nobre Senador pelo Espi-
1'1to Santo, nao tem senão Jcstinhas ele namorado sem lhe descobrir pintas 
ua cut1s, corn o se fosse o rostinho cl-e uma menina, avclluclaclo e imma-
culaclo, na brancura ele uma. tez elo ·15 annos. Ahi est·á, Sr. Presidente, o 
que me o])l'ig·a a proscguh' hoje para., cTesta vez, com o favor de Deus, 
acabar de clcJxar tranquillos a mim e aos nobres Senadores. 

ConlracJi.ctando o mcn pro.iecto, o n0brc Scnarlor pr;Jo Espirita Santo, 
depois de negar cabimento, ao nosso ·direito constituciona.l, ao interventor, 
estygtnatizuu, como monslruo: icl ado mais caracteri~tica, a provirlencia arti-
culada rntre a;s cli spo~ições do meu proj·ecto1 de manchn proceder á nova 

(*) Disc1N·so pro(erldo na hora do expediente e não revisto pelo orador. 



-181-

eleição no AwawIJ as, como meio de resolver a duplicata alli existente cnlre 
os dous Congressos Legislativos . 

. \0 uobru ~cnador se antolha axiomancamcntc prnfcrivel o alvitre de 
fut tlrvii- a União, como costuma, enlTc as duas Gamaras Legislativas em 
c ~·nnicr.o e clelléts reconhecer urn a como legitima. 

Ao nobr·c Senador se afigura tão indiscutivel a excellcn-cia desta solu-
cão, como evidente a violencia da que alvitrei. 

Ora, Sr. l'rcsicle·ntc, eu chegaria a cluvidnr elo mim mesmo ern occasião 
na qual .as luze · elo se nso commum me pa1·ecem tornar clara .a falta de 
razão du .nohrn Scnad-or, se, para corroborar o meu juiw, não :o clcparass·o 
t.cw11rnn1 la para os laclos da. America elo Norte exemplo cloqu cnlo da bon-
Jaclc const.Hucional ·e ela pureza republicana ela solução por mim aconsc-
ltrnfa. Foi l's ta mesma a que, cm ·1873, no Congresso fos Estado~ Unidos, 
se irnlicou e reduziu a proj ecto como meio para resolver, na Louisiania, a 
duplicata de Governador. 

l.Jucuml)ntarci, pois, Sr. Presidente, e~te fa~to, .co mo lenho. feito cm 
relação ás outras asserções do meu discurso, para qitc os nobres Senadoras 
vejam que não adian to a.llegação s·em prova imrnediata. 

·O hi toriaclor americano, dessa época, dos Es~ados nidos, James Forcl 
Rogers, aiinda. honl em aqui por mim citado cm r e1ação ao,; acon tecimentos 
da Louisianla, em rn73 e 18751, nos rnlata como a questiio ,;e suscitou no 
Senado Americano e como, por e ·se alvitre, viernm terminar os 1raba1hos 
ela eommissão que com o assumpto alli se occupou. 

Eis o que diz esse historiador, no vol. 7º, da sua granel e ohra, pag. HO: 
"No .Senado a Commi ·são -ele privilegias e eleições investigou o assum-

pto, e, em W ele fevereiro ele 187'.1, Carpent r a.prescnlou o relatori à da 
maioria, as:ignado por eUe. Loga11, Alcorn e Anthony, todos republicanos. 
Ahi se sustentava cru e, cornquanlo pC'la · a.elas, Mac Enery fosse o Gover-
na.dor eleHo, todavia, sob o Govemo elo w~rmouth, que dominava a ma.china 
rleitoral, a oleiçfw, posto que isenta ·do violcncias, nã.o correra limp amente. 
Mas tambem ora verdade que o Governador Kellogg só se podC'ria aguentar 
estribado na força militar dos Estados U1 1idos. A' vista. elo que a cornmissão 
rocommendava se procedess·e a nova eleição, e CaqJenter apresc nlou nm pro-
.iect0 com e:te intuito, estabelcCC'nclo meios qne assegurassem ao voto uma 
expressão livre." 

Outro testenurnho, no mesmo sentido, t·emos na Elistoi-ia da Nação 
Americana, editada por um concurso ele historiadores sob a tlirecção do 
Albert Bushnell Hart. Ahi, no vo1um e 22, paginas 2·1 S e 219, e attesta o 
me~mo fact o: 

'"Contando os votos eleitoraes, cm fcl"ereiro de LS73, as duas Casa" do 
Congres:o recu saram aceitar ambas a eleição a que se procrdera na Louisia-
nia. A commis'ão ele eleições no Senaclo. depois de se en tregar a cuidado. as 
pesquizas, accrn on sem re~ervas o procedimento do Juiz Dourcll, mas não 
encontrou base para. que fosse clefiniliva.montc reco nh ecido qualquer dos 
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dous Governus cm cu 11 l'licto no Estado, e aconselhou qur se mandasse vro-
cedcr á nova elcic.:ão." 

Eis ahi rrn comprovai;:ãu do mesmo facto o rkpoimenlu de Samuel t:ux, 
;10 seu livro União . des1111ião, rewzirio; lres dccaclas da Lcuislação Fedr'J'(d. 

,\Ili, a pag:i. 5l1±, se J •: 
.. Elll 14 ele janei ro de 18"i3 º" dous govrmo (rla Loui ·iania) J'ornm 

inaug·nrados no meio ele gra11cle cxcilaçãu, l<ellogg no Capitolio (ele Nova 
Orlcans) e .\Iac fü1ery na praça La rayctte . ,\ policia metropolitana e as 
tropas Jedcracs foram convocadas }Jal'U preservar a trancruillidadc e a 
mdem. 

No mesmo dia (' I ~ ele janeiro), nola.i hem, Srs. enad-orc: : logo 1w 
mesn10 dia cm que na Lou:lia1úa ;;(' ~ estalJ clcceu a duplicata ele Govr,r-
nadorrs. :'lo mesmo dia o Senado doo E;;lado,; niclos adaptou uma rr::o-
lução mandando abrir inqueri lo solJ1·c a situação elos negocios na Urni ·iania, 
com instrucçõc:i á commi::~ílo para dar parecer quanto a ;;.e existia on 11ão 
Governo no E~laclo . 

A conclnsão a que a comrni:i,ãu C'hegou J'oi não havor outra alternativa 
seniio rcconbrce1· o Co 11gres,;o como lrgilimo o Co1rei-no uc '.\[ac Enery, ou 
mandar proceder a nova clriçiio. 

A este rcsi)eito ,;ustrntava a counnissilo q11r . ante a clauwliL ela C1J11sli -
tuição pela qual os E,;tado' 

1 
niclo .. a!lançam a todos os E,;lados a fórma 

republicana dr. govc1·110. no Congrrs,;o as:i:itia poder mandar que se l'izrsse 
nova eleição." 

Ma,. corno documentos nunca ,;ão de rnab e é sobreludo rm matPria 
de 1novas Clll' melhor :e a]lplica o rrnod a/mnrlal no notPl, en jLmlo aos 
proprio documcnlo;; ·rios hisloriaclorcs. que acaho de lêr, o trxto rnc;;mo rio 
parccr1· da couu1J'issão. cru e resolveu por esse a.lvitre. 

O. honraclo: 'cnadore:; vão ouvir a leitura do pa:rrcer rla Commi:são 
do Sc11ado .\mrricano, a cllC' aprcsc11t.aclo a 20 de revcreiro de '1.873. Está 
claro que me limitarri a re1noduzir sórnm le a parte de:isc documento. que 
rnai,; ele perto inlrrc ·sa a qucslão. deixando outras. nas quac:i se trata mais 
especialmente da nana~ão e discusoão dos f'a<ilo,;. 

A. sim se pronunciou a Commis~ão no seu parecer: 
"Senado dos Eslarlos l'nirlo;;, 20 de fcverci1·0 de 1873 . 

O facto cxtraorrlina1·io de haver ilorn; homrns, dizendo cada um dcllcs 
ser o Governa.dor do Estado. e o ele havC'r dou~ horncn , carla um com ccr-
1ificado sclla.do com o sello grande elo Eslarln, ele haver sido c1rito para 
uma e a mesma cadeira do . cnado; 1' a. r e&ol nção elo 8enado. ordrnanclo 
á sua Commissão qnr rxaminasse e inJ'orma.s:;e se existe um governo civil 
na Louisianifl e como. r por quem está consliluido. levaram a vossa Com-
missão .n examinar clr modo ·completo a si lua ção das cousa" 11aquellc Esl·aao;· 
e as conclu~õc . a quC' a vos. a Comrnissão chegou são as que se seguem. 

No dia 4 de novemJno nllirno era Govcrnalor claquellc Estado llrnry 
C:. W:umoulh, IPndo sirlo r]Pilo rm 1008. 'ar1urllc dia devi.a fazer-se uma 
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eleição g('ral para Governador e olltros fllncdon:irios civis, para a metade 
do ·enado e para todos o. membTos da Casa d·os Representantes. 

A cruc.stão cruc estamos consiclera:11clo não é uma crues tão judiciari a, e 
nenhum trilm1ml j.udi1cial pó de resolvel-a. A rrues tão é de caracter polltico; 
tanlo cruanto os Estados Unidos tenham de inlcrvir nella. deve fazel-o pelo 
ramo JJoli tico deste Governo . 

. A .opinião do povo do Esta:clo cs lú cruasi que igualment e di vit1icla cm 
r clacão a esses dous pret·enclidos Governos. 

O rrnvo ele Nova Orleans, cruc é a sécle do Governo, sustenta o Governo 
rle :\foc Enery, na razão ele dous para um; e acrnelit1a-se que, se o auxilio 
Jc rl era1 fosse rcti·raclo ao Governo rle Kellog, ellc seria immediatamentc 
S·UJJP·lanba:do pelo Governo ele Mae. Enery. 

O povo elo Estaiclo nem SLtstenta nem se submet.te a qualcfu e1· do .:; dous 
Governos. Nenhllm elos Governos póde cobr.ar impostos, porcrue o povo 
não tem ga.r a.nlia de que o pagamento feito a um li vral-o-ha da cobrança 
feit a. pelo outro Governo. 

O:> negocios es l:ão intorrom]Jidos e a .confianc.a p11blica clestrnid a ; e 
BC Congresso acliass·c a sua sessão se m provi clencial' sobre · o caso, resul-
taria. ·nma do duas - on a collisão e cl.erramamento de sangue mitre os 
partidarios elos clous Governos ou o ·Prcsichmte eleve contin-uar a :ust.entar, 
com o auxilio da .autorlclade feder al, o Governo ele Kellog. 

A é\lternativa ela. gu.c.rra. civH , ou a sustentaçã.o ;pela força. rnilil.a:r, ele 
um governo civil não clci-to, é ex·cessivamenle embaraçosa ; e na opinião 
da vo,:sa Commissão, a melhor solL1ção desta clifficulda.d e é o Congresso 
ordenar uma nova eleição e provirlenciar par a que clla se faça. sob a 
a11l 0Ticlacle rlos Estados Uni.dos, a.fim ele qun o pov.o eleja. um Governo, 
ao qLwl se submetia .. on rrn C'aso de s.ublevação ns Estados Unidos .Possam 
lrnncs ta.mente sustental--o . 

Nós sabemos que ordenar urn a eleição cm um Estado sob o fundamento 
elo que a outra ele1ção, qu e se foz., estú nulla, pil'll a fraude, é o exercicio 
de um poder , que nunca. eleve ser posto em pratica p·elo Congrosso, sem 
sé rj a. nccessiclacle. Pocler-se-ha cl.izor .c1ur, se tal poaier reside no Congrrsso 
clle pócle ser exel"ciclo inoonvenientemenle. Isso é verdade. :vras o mesmo 
se pód e dizer de todos os ·podere~ ·conferidos a um Governo. O povo, ad-
opta.ndo a CmJstHuiçfí.o dos Estados Unidos, vi11 que se conferia no Governo 
geral a aufoTidad e el e ga.ra:i 1tir a cada nm rlos Estados um governo ele rórma 
r o 1•uhHcana.. 

Isto confere indubitavelmente o poder el e decidir 0·e um Es:tado qual-
quer tem Governo, 'O, tendo-o, ·se é de Jórma republica.na.. Não ha. cl nvid a 
el e qu e o Congresso p-oderia amanhã, como qu es tão ele rnéro poder, declarar 
qu e o Governo de Massachusset não é republicano, e esta.bel ccer em loga.r 
rlcll c um Governo crue poderia. considerar como tal. Isto ser ia certamente 
um grande abuso des te poder . 

Quando um juiz lom juriscli cÇ fi o para j·ulgar uma causa, elle t em 
tanLo poclel' para. julgal-a. mal co mo hem, e urna sentcncn. erronoa é tão va.licla 
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como outra qualrrucr, até qu e seja annullarla ou reformad a por ::wtori-
dacl c comp elente. No exercicio dc~tc pod,cr o Co ngresso deve proceder 
com grande cautela e prudcncia. 

O clamor u ·ualmente Jevanlado por aqu,el1es que são dcnota elos numa 
eleição não devei-ia e não levaria o Congre:so a interferir. 

Ordinariamente, mesmo o Congmsso eleito pela fraude, porém occu1rnn-
do-se ITanquillamcntc de exercicio do Poder e obedecido pelo povo. deve, 
pc J)rcJ'crencia, ser deixado ooncluir o seu breve tempo, elo qu r ser pertur-
bado pela intervenção elo Congresso Nacional. 

.i\Ias, q ua'llClo as fr&ucles com.mclticlas sfi.o tão mallifcstas e largamente 
espalhadas, de modo a produzir o descontentamento publico no E;;taclo e 
na organização el e dous .go verno · ig'uacs, ameaçando a guerra civil. e ó 
manifesto qu e ncJJlrnm elos dous governos f'o i legitimamen te eleito. eleve-se 
considerar sabia r s·llutar esse ·poder do Governo Nacional. 

.!'\ão se póde n. lc·ntar que o seu prudente exercício viola o;; clircilos 
elos Estados, ponru c os Estados foram os proprios e.rJ.c, para a sua pro-
tccção e segurança, conferiram ao Governo Nacio'Jlal se melhante poder; 
eslc governo não póde recusar ou desprezar cxcrcel-o oppol'ttmamcutü, 
sem esquecer a obrigação que .a Constituição lhe impoz. 

omos el e parcocr que a triste condir;ão ci o povo ela Louisiania. que r~t{t 

subslancialrnrntc no es tado de anarchia, fez com qu e Úja dever elo Con-
gresso agir no se11!icl o reclan)arlo pelas c'iromml ancias. 

:Não crn desconhecido, ~enhores , esse docum ento. Já o linha csfampado 
01 1trc nós um elo ;; nossos cpnstltucio·nalislas, o Sr. João Barhalho, na obra 
que anda 1)01' todas as mãos e cl r onde o l rc~1Hc1·cvi oom a versão, qcw 
não é minha, ma .:; dell c me mo. 

Assim é que, Srs. Scnadorc:;, com esta prova, está demonstrncln co10ó 
no:; Eslaclos Unidos, em um -morncnlo elos mais critico~ na cx periencia do 
Governo r cp·uhlicauo, a ma·is alta das Carnaras do Co ngresso, tendo co 111-
mcllido á sua commissão ele eleição o estudo e·pecial desse as;;umptu, clclla 
rrccbcu como conselho e fruclo elo :cu trabalho um parecer e um vrojccto 
rnj a conclusão eonsisliu cm qnr o meio ele remediar a dualidad e dos 
govcmos cstacluac~, quando não se J)Ócle scriaii1 cn le aceil ar a eleição de 
uma e outra parte, é a sahida razoftvcl e constitucional para es ta s sit1 ta<;ões 
d iJ'J'icultosas. 

A mim me haslaria, Sr. Presidente. es la li ção pn.ra julgar absolul amc2l•i 
apn,rlrinharla a min~1a 'icléa. Ainda qL1anclo ou!Tos l'undamcntos cu 11lr não 
pudPssc descobrir. l\Jas, si·pceramenle confronlando os clou;; ah itrcs. me 
irnrccc in eJi.;;putavcJ, cm rclaçií o a.o meu, a SllJ)Ct·ioricladc para co m 0 
outro . 

Bem sri f[llC o u. o en trr nós ineHcaria o rumo preferido pelo nolirc 
representanlr do Es;!irito Sanlo. E' o que melhor tôa aos inlercssc~ pc1li-
iicos elas di ffcrcnLr:; situações. Nad.a ma is f'acil, mais ·~iinplcs .c]o q11e 
cons tituir o r:ong rrsso Fcdf'ral -rm Tribunal de Revisão ela. cle'içõcs cl'rc-
clun,rlas nos E~tados. 
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Quando cllc in.tcrv6m com esse int uHo ningu em ignora que a:i S·ua.s 
decisões ;;ão elevadas sempre do espirita politico clominanlc ordin ari a-
mente nas clclibera~õ cs das as:;c rnbléas .Parlanwntares, -c:;pecialmcntc cm 
paiz1·s como o uosso onde o espirita ele partido é tão cxll'Clllad.o e violento. 
De rnouo que quando o Congresso Federal interfere neste:; casos mclin-
clro:os, oom toda a certeza 1clc ante-mão se po.clcrá saber CJll C o seu voto 
será no Estado onde se dlt o conf'liclo, fa.voravel aos amigos da si luação 
<laminante. Encarnada na ma.i ori a elo Congre:;,;o, c,;sa situação aconselhará 
sempre como Governador eleil o r como Congresso Estadual lcgi lirno aq uellc 
Co ngrc:;so e aquell c Govcr1mcl or cuj a op'inião e. interesses cs livercm em 
conro1:midatle co m os interesses e opini ão cl.a 11oliticfl geral ela União. 

O Sn. Hrnmno . Gü.NÇALrns - .\poiaclo. 
O Sn. RuY BAtmosA - Eis o que signil'i ca nc.:tc caso a prclcnclida 

cxcellencia desse aI vil rc sobre o outro. A' sornlJra dos cscrupulos co 1i:; l i~ 
tucionac:; entilo o qu e se a11inha semprr é o intcrc;;se ele pari.ido, é a into-
lerancia. de par tido, ó o preclorninio absolu l·o rlo partido clom inanle. 

O Sn. HrnEmo GoXÇALVES - Ap oiado. 
O SR. RuY .13AIUJO.SA - Eis o que o oult'o al vitrc cvita:ria clescle que a 

eleição no Estado se procccle$se sob a vigilancia de nma ind ividualidade 
hones l·a, nwcleracla, l'CJ:l cxiva, interc·ssada cm inantcr a orcl.em, alb cia aos 
parlitlos loca:es e penrlrada cio scnl'irn cn to lla sua rcspo nsabili rl;:,cle pr)t'a com 
o Govern o que a c011stilui sse. -

No Am azona s ha dous Co ngresso:, caso ainda tal vez mais g1·avr llo 
que o occurreule na Louisiania cm 1878, porque então o que se clava rra 
a dpplicata el e Governadores. No Amazona:s, cm vez di sso, o qu e existe 
é a rluplicata el e Congresso, ma. não ,;ó isso, a duplicata aggravacla ainda 

, pela. consideração esp-ccial ele que ambos esses Co ngrcs: os receberam a sa-
gração da sua lcgitimiclaclc pelas relações em q1 te entraram com o Governo 
cJ.o ptoprio Es tado, 11010 reconhecinícnlo que desse Governo successivamcnte 
receberam. 

Dá-se, po.tfanto, alli L'S>'a cx lra.vagancia, porvent ura in audita , visto 
wmo r rn Iodas as lrypoth esr s rlc el nal idadc a ·respeit o elo Congresso, o que 
se dá sempre 11 0 Esl·él.clo é qll e um só clcllcs Jiaja nwrccirlo a prrfcrcncia do 
Govern o local. 

.\qur o crilcri o poliLico natural dfls refações do Congresso com o Go-
verno do 1n·oprio Estado nii o cxisle; antes o rnconhecJ mento clél.rlo por 
essr G·overno s u c~cssivam e nte aos don s Co ngressos es tabelecia uma situa-
ção ck perplexidade absol u'la, 11 a qua l a. intcrvcnçã::i elo Congresso Fccloral 
irn m solvei· o 'pleito, ·seria. Lllll a.cto rle extrcnia tcmc·rklallc ·e de r esult a.elos 
q1tasi que infa lÚvelrneutr immoJ"acs. 

No Es:ado o Govern ador actual r-csolveu simpliss imarncn le a situação, 
1olhenclo a um elos dous Congressos cm fü1plicata o exer·cicio do mandato 
r) r. rrue rll c se prctc 11 1le tão senh or quanto o srLt antagoni sta .. Os actos de vio-
lcncJa., as JH'isões, o. at lr111'ados e aggrnssõcs p·essoaes, as ameaças conlTa 
a pro prja Yiclfl dos co ngressjstas, os meios mais ex tremos ela força, allí 
fornm rmpregrvlos. Dah i rc :wll.oll o recurso dos membros drssc Congresso 
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agO'rn perseguido no Amazonas para os lriJ1unaes fcdcrae:;, parn o Supremo 
Tribunal da nião. A doei.são por esse Tribunal adoptad a. a. sna ·cntcnça 
reconheci a aos mrrnlJros do Congresso impclrnn·te o direito q11c a admi-
nistração do Estado lhe recusava; mas (',;.;;a de-ci:ião j ucl icial não pr tendia 
ler re -- olvido a questão. Longe di sso. Conforme o texlo dos co11sicl cranllos 
cm CJU(' ella estriba. o qu e por essa decisão unicamente se foz foi habilitar 
aqurll c Congrc~so a co nl'imwr nos seus trabalhos al·é que a duvida e o 
confJi.clo se resolvesse m pe los 111 cios e aul oricla dcs cnmpctcnlrs. 

10 Sn. HrnEmo Go:-i'ÇALVES - .\ poiaclo. 
O R. RuY BAHBO 'A - Tanto ª'- im, Sr . ··enadon''· que na clbcu ·são cm 

qu e sr eslcnclcrnm a.lli no TTiJrnnnl, os seus .\iinistros, alguns dos ·de mais 
nomeada e ar<lorICl.ade, como os Srs. :uanoel :\Iurtiuho, Enéas Galvão e 

ebas lião de Lacenl a. ab rtamcnte declararam que a causa era indubita-
velmente uma das que r eclamavam a intervenção do Governo Federal para. 
manter a ordem republicana 1n·e.iü.cUcada. naquell c l~s ta cto . 

Claro está, Srs. Senadores, qu·c ninguem é mais scn i'.'rl do qllc en 
a.os perigos elo emvr cg.o des·tc meio ele salvação consl il ucioi;i::tl. Ningllcm 
com .eJle mais solemncmcnl e an ti·pathiza; ninguem lamhem mais elo qu e 
eu experimenta mais repul :; f10 , por exemplo, para. co m o cs l-;úlo de sitio, 
que, tod avi a. já por tres vcze · aqui. a ci1·cum,tancias me iinpuzrra m o 
devel' cTe conceder, com o meu vnto. ao Governo da União. 

De loclas a tres vcze:; me an epeucU . De todas as lre- vez!! tivr, depois, 
que lamentar, nã o o meu aclo. porqur me tinha sido impo:;Lo pela con-
sciencia du meu dever. ma.s a:i dcsgraça rla s circum~tancias que me tinham 
força do a mão na concessão rlrssa medicla. 

Foi cc.cl cnclo a impo: içõe:; rnorncs e civieas rla mesma nniLH'{' íla que eu, 
entrando prnfonclarncnle no r,o nllocimento cla.s cou sas r.lo Annzonas. graças, 
espccialmen le, ao eshulo que me olJl'ig;aram a. l'azer. ilou ~ rlP sr u · T·Cp re-
sen la11tes nrsta Casa. enl.rucli crn minha. consciPncia. cumprir uma obriga-
ção para com a minha t rrra e as idéas polilicas a que lrn ho servid o, formu-
lando o projecto que ao euado apresenl('i. 

Ke1Je ., e continhaL]l as provas ma.i olemnes ele qu r cs,;e ac lo meu não 
obe.decia a intuitos c1 · partill.o. 

l\ão podia esperar. _P Ol'ta11lo. rlue uma lentativa. cle ~,: a na.tu reza pudesse 
causar nesta Casa, ha.b1l11 acla a !amanh a lolcranc1a com a.:; grn.ndcs m011.-
ll .. uosldades de violencin. com o no. so Tl'gi men consti l l«Cion:i 1, reservasse 
ao meu 1rnJl1·c pt·ojnc to a sorte que· lhe clcLr. 

~I as. nma vez qur lh e niio has lou o dcslino rle se r ganoteaclo á nas· 
ccnça, rn~ s ainda. mr locou o ele o vêr ma.1sinado Ião caprichosamente no 
rl iscnr:n elo nohre Srna.clor pelo E. [lirito ·Santo. 

Sou obriga.do a lh e acompanhar a critica r m todo. os passos. 
Su~tentanclo, conlt•a o alvilrn por mim aconselhado, o a.c io ele el eger o 

Gongr.esso Nacional. enl re os dou. congrrssos amazon')nscs, aquell e a. quem 
se eleve recon~1ecer o exe rcício elo Podrr Leg:i:il.alivo 11aq11ell e Eslacl.o, cliz o 
nohre Senador, en!r-(' oufrn s cons~. : 

"Srria es~-a uma hypoth('. e ·prcciza cl C' i11tcrvrni;1io elo Pod er T. rgislativo 
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Federal, clecla rnnc1o lcgilimo um ou outro desses co ngrPS:'os; irntô jámais 
seria a Irypo the;;e do J.cgislacl01; federal di s;;ol1éer um e outro, porqun um 
c1ellcs, pelo menos, é 1-cgal e r cpresrrnta a vo ntacl.; soberana elo povo do 
".l\ 11rnzo1rn;; . E' um- g.olp.c .de Es·Lado qu e ad mi ra sej a propos lo .JH.llo maior 
do:; constílucionalistas vivos ela HepulJ lica." 

•Ora., se nhores, aum iru ·a segurança .com CJLlC o tto lJt'.e Scuador a ffinna 
r1ue um clcsse·s congressos, pelo menos, é o legal. 

Quem o poderia asscv.crar com essa co n[iança alBolula, e'lll um a silua-
<;ão anarc.bizada como a ao Estado elo .Arnawnas? Poi~ não e;;t~i ·no :;cntir 
na. consciencia ele todos os nobres Sena.dores, qn e provavl'lmenl·C, n·a elc i<;ão 
<l l' um e outro desses congressos du1pli cados teriam concorrido circumsta1t-
ci<Ls e .el:creilos que anlie um ttilrnnnl jüclicioso e incl.epcu.clente os tomR.riarn, 
um e outro. c:ipazcs ele não serem Teco1 1.1ieciclos corno eleitos pelo povo do 
A maw11as? 

O Sn. Rrn IL11rn GoK(:.\LVES - i\lllilo bem. 
O SM. RuY BAnBOSA - Oncle busca r o critcrio para a discrimina oão ? 

Cum qLrn .ele men tos 11 oelrl'i a ,julgar o Co'llgr esso :'l:acional para opta·r pelo 
congl'esso P.cclrosa conlra o congresso .\ 1Jlony, ou JJC' lo congTesso A nl ony 
co1 rl.r a 9 congresso Pedrosa? 

Ht vêem, os nobres Scnarlorcs, que não aclvogo a causa d.e ne1ll1urn rlos 
dou s pa rtid os. lfallo a verdade co rn o ella se me afigura cm tocla a sua 
clareza. e como es lou certo { fU fl r.lla se es·lá firmando na con ·ci·cncia ele tn rlos 
os 1wln·cs Senadores. 

P11r ·i ~so, lli ssr. c11 q11 c ·11ão ltavi.a Cl' i h~ rio po1iti co e legal 11 rirn r nl.rc 
esse" rlon;; congrrsso;; se decidir qu al o legitimo co:1grc;;;;o rl o ,...\rnazo na s, 
E cutiio se me a l:igurava, corno um naltnal- rcc tn~o rlcrnocrali co. um 11ovo 
a pp rllo ú p l'u]lria popnlnçã.o elo Eslaclo, desde que a nova olcicão nfío se 
rcalints;;r clcbaiso rl o:< a:uspicios el ireclos elo Govrrno do E;;tarlo, inleres-
sa.tl o r rn _pcrturbal-a. 

· O Sn . Hnmrno G.oNÇALYES - i\Iuito bem. 
O Sn. n 11Y BARBOSA - Ora, cm presenca de uma solnr:ão co rn o ·rs la, 

vir qu.alificn l-a com o um gol pe ele Es tado, é, Sr. Pre.;;icl cntc . zomhar üesl.a 
Casa e rleshJ terra . 

'frm ou não o Cong r-csso. no noss·o rrgimen. o direito cxprrssamc11Je 
con;;ag;rn.clo nft ConstHtLição da Hepublica, el s int ervir nos Eslarlos pa1'a 
nrllcs l'estahclccrr ;:1 fó1 'ma rcpul11icana rcderativa ? l\' 011 nãn é a inl rr-
w• nção o meio es;:encial pa.ra se cfar remedio a este:; m<Llrs? 

~e o é - ain cl.·a qu e no nso desse instrnmento exi stam p.:ran cl.es perip.:r1s, 
-- a legilimicladc consl il·ucio nal do .instrnrn r nto ·0 i1 1con tr sl.avel e 11 1•]0 
rnai s rkpencle nnicamrn te ela hôa. fé. dncr uPllr que o rmprcp.:a : por que 
não lrn uma. só preroga liva. elo Go vern o. ti.m a ,;ó atlrilrn içií0 da T,egisla.lura 
ou do Exrcul ivo, qu e n;in c.:;te.ja. suj·eitii a. se r mal crnprPg:acl8 , a se co n-
verter em occasião .ele abuso : a. se !ornar rlr tim ius trnmcnto rl c bem ;;m 
nm in strum e1i1·0 ele mald1trlc? 

Nesse caso, senhores. o mal nflo se acha nos meios Cl c intervenção, 
m;i.s na. inlcTv·rnr,ão rm si. :\fas ne s<;c~ Cíl sn o qt te le1·ia.mo;; el e fazer era. 
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exp urga r a prn1Jria Co11sti tui~iío uessc l'Ccm.·o IU:neslo, se 6 que ass ;m o 
cónsiderarn . . \las dcixal-o na Cu n::i litui ção corno urna necessidade J> Olilica, 
a.b~o lu ta, envolvendo poderes es_1wciacs conferidos á soberania ela União, 
iiara vi r - uo morneuto crn q11 c mais necessa ria ella se torna, - CILLalili-
cal-a ele golpe ele Estado, bto é, denlre todos o: absurdo s, o mai: clamoroso 
quo eu conbeco. 

Hesponclenclo a essa especie ele SOJJlii sm a, o Sr . João Barba.lho - ali ús 
na; aguas de tudo o que toem dito os constitucionali;,ta;, magistrados e 
rstadis tas americano,; - escreveu nos seus co rnmentari os ela nossa Cu1Hti-
tui~ã o e ·Jas palavra : (Lê. ) 

"Em vcrda.clr, 1Jã.o se pótle deixar ele r econhecer que no LLSO tlaquclla 
facul dade, afüLs indispensa.vel e bencl'ica em seus eJ'feitos, corre grande 
risco a aul o11omia elo; E;'ta clo : . 

l slo aconselha a maiol' parcimonJa e o mai s escrupuloso zelo e cui claclo 
no sou emprego, s·ob pena de sacrifica!'-se graviss im os iMeresses, e clirei-
tos mui l'e,;peitaveis, e dr desacrecl.ilar-sc uma medida politica do mais 
elevado alca 11 ce e impor lancia. 

J\tt. l'ntado, porém, no uso rcgul'ar e legitimo dessa JJrcrogaliva ,da União 
é o C[LLe se não pódc encontrar. 

A ·auton omi a ou so lrnra1üa estadual, con frrnne o:; pl' inci pio:; q11 r ,;n-
virarn ele base [L nossa Ol'ganizc}ção política, é aquellêL que consta ela Co nsti-
tui\ã o e está sujeita ás condi~ões e limites que Joram nella e;tal.uidos 
com os vot.o:; elos i·c1n·csentant.es ela Nação eleitos como taes irnlo:; rP:;pe-
ctivos Estados. Não h a outra. 

Não havia antes da Copstil 1ti i;ão. 
Foi creada lJOr e;; J·a e subsistir á nos lermos clella, r mquanto não 

refu r1rnitl a. 
E foi crcada ao mc:; mo tempo que o clil'l'il o ele intcrveuc;ão e s111J or cli-

naila a rlle . 
To rla VP~ , poi s, qi tc se inatica a inforvençã.o nos termos em que foi 

·conslitu id:a, não pód c ell a s·or cons-iderada como a.ttenl aclo e q11 chra da :;ohc-
rania estadual. (Barhalh o, ]Jag. '.fa ) " 

Te'lllos, irni s, Sr. Presi.iJ.entc, qLLe· nnnca se cli sc uli Ll e1il-re J10 mr11s de 
bôtt fé a lmse onu·c asse nl a o mru proj.ecto. 

Apresentando-o, cu não irndcria :iccitar o alvit1·c indicado pelo nolJrn 
representante do Espiril.o Santo, 11orque o :irclm· co m que se debal em ac,L ual-
menlr entre nós os i·nl eresses politicos, não n)c permittia vêr, com a v·eni a 
elos nohrcs Senadores, direito, na maioria rlcsJ·a Casa ou da oulrn a impar-
ciali.rl arJ.e nocessaria para o exc !'cicto el a escolha entre essas cl1Las assem-
bléas que entre si conten dem iielo Governo elo Amazonas. 

Nenhum elos nobres Senadore~, mctlondo a mão na consciencia, a sen-
tirá haslan lc leve para. se considcrnr ca,paz el e entrar como juiz dr.sprcve-
nir1o neste litigio. 

,'e o povo claquellc E:;taclo o irncl cl'ia legil:imament·e resolver, talvez, 
pois seria accrcscentar m eios ele força a meios .ele f.orças, querer resolver 
pela violencia situ acões que á violencia unicamen t·e se elevem. 
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Segundo o nobre Se nador pelo .Es11irito Sallto, poróm, temos um começo 
de criteTio irnra essa legi5lação, nos actos do 'uprcmo Tribunal Federal 
que outorga habeas-co1'pus a .um elos cong ressos ama.zo nenses. 

Nesse caso o nobre Senador attri lrne a es.sa decisão elo Supre mo Tribuna.l 
Federal efl' citos que o Supremo Tribunal Federal mes mo não lhe quir. 
attdbui1·. 

E se e':;e effcito se tem co rno critcl' io, se poclc rn o::i cons iclcrn.e neste 
caso o habeas-corpus para clc solver a queslão de clu a licl acl.c elo Governo elo 
Amazonas, como nã.o o Joi quando se tralo1 1 ele resolver a que. tão da 
clualidacle elo Govcmo elo Ri o ele Janeiro ? Corno não o foi quanrlo se trntou 
el e resolver a clualiclacl.e na questão do Di st1·icto Federal ? 

llab'eas -co1·1nls sobre fl abeas-co1·1ms alli f'oram pronun ciados. 
E corno se houve cm rnlação a ell l's o Governo'? .\ situai;ão? 0 " pro-

ccr cs ela actual idade dcsrcspcitanclo fran camente a.s. sen tcnças do S up rr·rno 
Tribunal Federal e recusa ncl o-lli e até compefencia para inlcr vir . ne,te 

· aswrnpto, qu e até cm :\Icn::iage'll s elo Pres id ente , cnel erPçacla:; a c.sta r.aoa, 
foram arguidas corno excesso clC- poder prati cado por aqu elle T1·i1Junal. 

A vocou a si o Pocler .Executivo et aJi,:acla qLLC ai!lela se lhe não sa iJ ia 
clu lribunal revi sor para ,iulgar elas sentenças qu e o Supremo Tribuu al 
Feclern l negou a. esses habeas-corpus e os proprios cf' J'e il os que o Sup remo 
Tri:lrnna l Federal lh es havia. attribui clo . 

Quanctçi se suscitou a questão elo Amazo na s, e se lentou r eco l'rer par,i 
urn·n solução imparcial, su pe1·ior, se m liga.i;ões corn os pal'l.idos, os cscrn-
_pul os elos constitu cio1rn lislas ela ac lual iclaclc, cnca.rn aclQs na en li dadc parla-
mentar elo nobre Senador pelo Es1Jirito S·anto, nos vem a·pontar corno 
criterio resolutivo e : alução terminal as dec isões cios tr iJrnn aes, co nce dendo 
li ab eas-cor'JJ 'l~S. 

Orn, clir-se-hi a qu.e ele,;sa rn cclid a ainda ni\o houvessem iançaclo mã o 
os prejucli caclos ou cutão é um a zomharia. qu e nos apresentam co rno rem e-
dia a uma pa.nAcéa já utili;mda inul.i lmenlc. 

Ma.s, senh ores, nrt0 é verclacle q1w o Congresso el o Amazo nas, hn.ie l"ora-
giclo, recorrc n aqui ao 'Supremo Tri bun al Fccl cral e delle olJt.cve o habeos-
corpus parn qu e con linuassc a. fun ccionnr? 

Será ex l rn nho, acaso, aos nobres Sena.dores es lc r·~cto? Sel-o-ha ao nobre 
Senad.or pelo E·spirito. Sai'íto? Pois não é exa.cta rn c1ll'e o desrespeito Cit lc-
gori co elo Governo elo Arnar.onas ao habeas-co1·1nis conce.clklo pelo Su.prem o 
Tribunal um elos fu nel.H111 c111'0:; cl a i n lcrveni;ã o naquclle Esta elo? 

De mãos da das com a [orça ferl r 1·al , o Governo elo Estado impedia e 
!cm imp ed i.elo até hoj e, d:r scl c ahril deste anno. a ohscrva.ncia cl.es:a clecisiín 
elo 811premo Tribunal. 

iQ SR . ílmmno GoNA)ALYES - .\JJOiaelo. 
O Sn. Ruy BAnnosA - Nun ca mai·s o co·ngresso Anlony - se ll1L' pcl'-

mil.f.rrn clcsig:nar por um nom e - nunca ma.i s o congre:so opposicioni sta elo 
Arnar.onas conseguiu se r eunir. 

Os se us mcm])ros, .on cncurralarlos nas s1rns casas, ou por toda a p1rl e 
~co . sado s, ot1 obri gaclo;; a se .expal ri-arem. lodos am eaçados mais ou menns 
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airecla e po~ilivamente na.~ suas vida:;, sc acham até hoje privados i·ntei-
ramonle de exercer os seus dirPilos, que o habeas-corpus concedido pelo 

uprcrno Trii>una.l Federal lhe· reconheceu. 
E agora. quando surge nes.ta Casa o meu projccto. vem o nobre Senador 

pelo Espi1·ilo Santo qualifi.cal-o ele Inutil. porque, para acudi r a cs las des-
ordens, alíi temos o reme.füo ríólorio ao haúeas-corpiis. 

Ora. realmente, .se isto não fosso Jeito e dito no ;Senado, e11 diria que 
não passava. ele uma refinada troça. (Risos.) 

O . R. Prm JIJE"'TE - Devo observar a V . Ex. que a hora elo expedienlc 
está terminada. 

O SB. Rr·y BARBOSA - Peço, neste ca ·o, a V. Ex. que conrnllc o . 'enado 
se me concede méia hora de prorogação. 

O Sn. PHESIDE:l'TE - O Sr. S·enador Ruy Barbosa rcqnc1' meia hora do 
prorogação cJ.c expediente. Os senhores que approvam, queiram se mani-
feslar. (Pausa. ) 

Foi a.pprovado. V. Ex. póde continuar. 
O . ll. fl.uy B.\l:BOSA - Continuemos, porém, r. Prc;;idcntc, acompa-

nhando o nobre ena.dor pelo Espírito anto. 
(U. ) ".Já disse qnc, o.fficialmenle, perante o Pocl·cr Legislativo, essa 

dualidade não existe. 
Não existe por que. rs. Senadores? 
Porq11r "não e~iste üh1a communicação officia1 eles:;a rlualidadc, ou 

por P<HI elo Poder Executivo Federnl. incumbido ele velar pela ordem 
publica. como fez o Sr. Rtidrigue- Alves. como o Sr. Nilo Pcçanha, como 
fizeram outros Presidentes, comrnunicanclo dualirladc. ou por parte de 
um rlos poclrrcs politicos do li:stado. reclamanrlo providencias elo Legislativo 
Fcclrra1. o facto é que não existe communicaçào official da dualirlaclc elo 
Congrrsso elo Amazonas. 

De modo qur, porque não existe communicação official ela dualidade 
elo Congrr::o elo Amazona.s, o Congresso Nacional não pórlC' ler conheci-
menlo ele . sa chrnlidade e clella tirar as consecrurncia.s q11e Mlla .imicli.ca-
rncntc res-nlfar. Ora, ·eu quize.ra. que o nobre Senador pelo Espirito Santo 
mn n,pon lassc no texto da nossa ConstHuição n rxigrncia em c1n e cHr aqui 
FC funda. 

Não r senão no n. 3 elo .art. 6'º q11r a r.onstituição rla nepuhlica s ubor-
dina. a inf Prvençiio á requjsição do Govrl'llo rlo fü;tado cm crn e se clcTem 
a::; rk;ordenF. Só nesta hypothesc é qur a nossa autorida.cle. a anloridade 
l1'gislativa ela União, se acba restricta ao caso de rrquisic:ão rln Govrrnn 
rlo Estado. Fóra di slo a l\Otoricrl:ülc· rlo fflclo vinrlo ao conlircinwnto elo 
r:ongrí'FSO é razão mais qne ~ uffi ci enlr. nfto só para lhe dar o rlirrHo. mas 
para Jhr impôr o cl·evcr ele intervir. 

O 811. nmr.mo GONÇALVES - Pi>rfeilamentc. 
O SR. R Y BARBOSA - Quando cm t ~ de fevereiro ele 1~73 se os l abcle-

cerarn na iLoui. iania. frente a ·frPnle. rlons 11:ovrrnaclores. o Srnaclo .\mrri-
cano não e perou ·o papelorio inufil das communica~ões officiaeF pai-a 
entrar no exrrcicio elo seu dHrr. Fel-o immr<liatnmrnlP. no mPsmo dia, 
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quasi na mesma hora, ,;cm se pi'cnde.r a ·e;;:;as nuga:i L'llllJl'l'gada.s unicamente 
com o fim rle embaraçar a:; bõas medidas C[Ltanüo élia.::; não aproveitam aos 
intcrns.;;cs do parti.elo dominante. 

Entende o nobre Senador pelo Espírito San to qu.c ao interventor não 
se pórle limitai· o a-rb,itl'io. ,\'las, como, senl1ores? Limitar o arbitrio ao inl er-
vcntor foi exa.ctamentc o que busquei fazer no meu 111·ojedo. O arbi'trio a 
um a. aLttor icl aclc só se lim ita pela dr,Jin ição das sua.s atlr il)Uições num texlo 
de Jci. Não conheço debaixo do Céo outro meio de limilar o arbHrin ao 
lJOClér. Ora., é o que se tentou .fazer no meu projecto quanto ao i-nlervento1· 
JH'Oposto pal'a o Amazonas. 

Não .se vae amarrar a mão á autoridad-c, não ha meio;; matcriaes de 
obstar a que o dcpo;;itario ele um rama qualquer da autorirla.de ffibuse dessa 
autorifacle. Taes meios ainda ·até hoj e ningu em os dcscobrill; os uni·CO 
cxistontrs são os freio s Jcga:e,s, reforçados pela sa·ncção ela rcsponsabiliclacle 
imminente sobre a calJeça elo;; infractores. 

Continnando a;; suas censuras pa;;;;a. o nobre Se 11 aclor a di scutir as 
consiclcraçõc.s rrrnclameutacs do meu projccto, na par t.c cm que cllas :e rerc-
rrJm á situação actnal clo·s magi.stra.clo.s no Amazonas. 

Com esta situação busquei eu demonstrar ao Senado que no A'111azonas 
o Poclrr Judiciaria perdeu a sua estallilidaclc e com a sna esLabilidadc a 
sua. indcpe11dencia, isto é, que a Justiça do .. \ mazonas deixou ele ser Ju stiça 
pe:Ja altrHH.1i ção conferida ao Gov1wnaclor, ain cla que transHoria., ele apo-
se ntar e pôr cm disponib ilidade todos os m3!gistracl o,;, Jui zes ele Direito 
011 Desembargadores. 

QLte remedio contrapõe ao mru o nolHc Se ria rlo r pelo Espirita Santo? 
O d:o habeas-corpv.s ! ! ! 
E' o nobre Senaci.or pelo Espirito San lo quem me vrm ens inar o uso 

Jcssc habea - C011Jtts que cu ha vinte e tantos annos considcrnvit como um 
dos grandes instrume 11 tos ele liberdad e neste regimcn. 

l\Ia.s que é, senh or, qn-c o nobre Scnwclor pelo Espiriln Sanlo nos propõe? 
Aca,;o algum remrd io ainda não Lenlaclo? (Pansa. ) 
Tocl·os cs ·cs magi·slraclos já se acha.m mantidos com a garantia abstracta 

. d() habeas-corpus, ri1u::; continuam a ser closattendido;;, ameaçados, tolhidos 
no cxrrcicio cl·c suas fun cçõe::, it despeito do habPa ·-coi·pus, pelo Governo 
elo Eslado. 

Ora. srJ1hores, o desrcspei lo, a violação sy.stcmatica elos Retos dos pode-
res ela União, entre os quaes se acbam, sobre l.od.os, a Jus•tiça, constituo 
base e base sobre loclas séria para a não ex·i~tencia da fórma republicana 
fcdcrnliva ·C a ill'tervcnção r eparRclora clit União neste CftSO. 

O 811. R nmmo Go·NçALVES - Perfeitamente. 
O Sn. R1JY BAHHúSA - Ahi está o habeas-co rpus em l: oda a. bcllcza do 

seu conceito jur iclico, mas cm to·cla a impotencia da sua realidade actual. 
E' wnit :garantia alrop hiada e morta no J3razil. Não se res1Jcita senão nos 
casos de pcque1Íos attc11taclo:i, sc11ii.o naqueJlas violcncias cm que o poder 
não é ,: criam e nf.e i nteressaclo. 
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O Sn. Hrn1nno GONÇALVES - J\Iuilo bem. 
O Sn. HuY BAHBOSA - Toda a vez que o· grandes interllsscs elos man-

dões da Republica, dos partidos dominanlcs neste rcgimen, se empenham 
cm acabar com um homem, cm liquidar uma garantia jw·iclica, em vaucr 
Hll1a situação, toda a importancia do habeas-cor1ms desapparece. Pócle o 
mai:.: alto Tribunal ela RcQublica em decisões succcssiva.s concedrl-o aos 
ameaçados, porc1uc l.udo isto será inutil. .E ' o que actualmcnte es tá aconte-
cendo no A mazona-s, onde nem congrcss i:itas, nem magistrados, nem ató 
mesmo officiae~ el e :Vlarinha, como o r . •Pujo! e outros, abrigados á som'-
brn cle."sa. garantia judicia ri a, livcram meio ele salva.r sua. vidas, senào 
no elesteno. 

'eria urna llistoria curi·osa a .ela materJ.a clcsta instituição no Brazil, a 
elo · golpes que lhe l. eem vibrado a: maiores fi guras ela Republica. Ató 
hoje, até esta ex~rema .clecaelencia elo nosso regim en constitucionaf, cm que 
jcímais nada se respeita:, em que niJJguem :·eriamente cogi la ele impetrar 
uma garantia judiciaria como r ecurso capaz ele lh e as egurar a viela üU 
os direitos ele qualquer natureza. 

Outro sophisrna que o nobre ~enaclor .pelo EspirHo Santo se utilizou 
foi o ele argumrntar com o caracter transitorio ela disposiçào que habilita 
o Govemador do Amazonas, -na nova Constituiçã.o volada, a pôr em clisponi-
bilidade e a:po ·en1.ar os m~gistrado amazonenses. 

Outro gmce,jo ele logi{;a parlamentar no labios elo nobre Senador. 
Existe ou não existe ·esta outorga de autoridade, ainda qne sob o nom e 
ele di sposição trausitoria, na nova Constituição do Amaionas? Existe. Por-
que ü J)roprio Governador clesso .Estaüo lhe communicoa um texto ao 
Supremo Tl'ibunal Federal. 

Ora, tanto não :basta para qLw ncst!l momento, para que en1 relaçàn 
á i\lagistratllra actual, não exisla absülutamentc a garanbia ele ind epenclen-
cia e es tabifülade que nãq só a Consfüuição elo Amazo nas, mas ainda a 
natureza elo regirncn e os princi1)ios fundam entaes ela União. lhe asseguram. 

Dado o primeiro golpe que vier ·do Amawuas em todas as mag,i·stra-
turas inconve~1ientc·s á situação aclual, começará, nào ha duvida nenhum~. 
para as outr as uma situai;rw elo es~abilidacle r elativa, até que um novo 
movimento, ela mesma natu.reza, refonnanclo daqui a. um anno ou dous 
a Con sliluiçãG elo Estado, habilite este ou outro Governador a fazer ele 
novo a mes ma Bontradança e elimin ar da mesma man eira to-dos o:- magis-
trados amazonenses. 

Oncle, porém, argum f.'nta o nobre Senador, onde as provas dessa quali-
cla.cle em materia ele Constitniçôes elo Amazonas? Foi, porventura, promtrl-
gacla no Amazonas .a nova Constituição? 'ÜTa, senhores, es ta historia da 
Jjlro\ '1ulgaçào ela nova Carla ConstHucional elo Amazonas é uma das farça..> 
mais de lavacla.s e in cr iveis ela actuaHdacle. 

Os Sns. Hnmmo GONÇALVES E L EOPOLDO nE B ULHÕES - Apoiado. 
O SH. HliY í:Ar.nosA - N une-a imaginei que dr.ss:i dualida·de &e pudesse 

vir a. .duvidar, uma vez que no seu t-elegramma ao Supremo l'ribunal federal 
o Governador Pedrosa attestava o fa cto ele que -a r eform a já votada tinha 
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ido á Com missão de Redacção e ele pois se · veiu a saber ... que a propria 
redac.ção da nova Constituição Amazoncn e 1-inba sido votada. 

Ora, ninguem g,eriamcnte poderia acreditar qne urna asscmhl6a com 
fumaças de constituinte se anogasse o poder e se dés:;c ao trabalho de 
fazer uma Constitui ção para, depois ele votada em h"es di~cus ·ões e sacra-
mcnta;cla com a reda.cç:1n ·final, não ser promulgada . 

Não es Lú clara a tramoia que no meio desta hbloria toda. se metleu 
:=;cm lhe alterar o cai'a ter nem o alcance? 

Que é r. que se .de u a respeito, Srs. Sena.dores? 
Corria a reforma constitucional clesembaraçadamcnte, no Amazonas, 

a. ~ua viagem. quando tiv·e a honra dr impetrar, para o Supremo Tribunal 
daquelle Estado, um haócas-corpus ao Supremo Tribunal Federal. E se 
facto per turbon a t.ranquillidade aos manejas politicos, graças aos qnacs 
~e ia cons umando caladamente aquell e attcnta·do; e o Governador. senhor 
tlo .' actos dos sens amigos, lhes aco nselhou então a.dopl•arem a seguinte 
medida. Eu não a conhecia quando aqui formulei o meu projecto, mas 
ainda quando a conheces. e não e.t'a razão para que o não aprc:;entassr . 

A curiosa indicação a11re:entacla, en tão, no Congresso elo .-\ mazonas 
é e·sta : 

''P ropo mos que a ]Jromulga.ção da. Constituiçiío seja adiada al é que a 
:wc ·a- do Cóngres~, 1 resolYa a respeito. 

Em 27 ·de agosto de t913. - V·ii·gilio Ramos. - Prancisco Tr:ll es da 
nocha. - Nunes dt Lima. - Octav-io Pires ." 

Foi e. ta indicação •a.doptada. Com que rewltado, Srs. , er:aelores? Com 
este ~ irnplesmcnte : que a :\[csa ·elo Congresso fico u habiHtacla por uma 
autorização singular [L pl'om ulga.1· a Constituição no momento que lhe con-
v1•nha e o Govern aclor lhe el ite. 

E' a primeha vez que se as·si 'te ao especlaculo de uma Constituição 
enga.1ilhacta, como ameaça ele morte contra um paiz ou nm .Estado, á 
espera ela oppor1unid ade asada para que o tiro se ·desfech o. 

O Sn. LEOPOLDO OE BuLJ.1.ÕEs - Perdeu o caracter ele mgcncia. 
O Sn. RuY BAnBOSA - Per rlen o caracter ·de urgent e, que precipitou as 

deliberações elo Congi-esso, mas conservou o sru caract.er ele existcncia, ele 
presença, ele actuali clade, que apenas a dissimula mas não a rcrnove como 
instrumento nas mãos do Governo do Estado. 

O Sn. LEoro1,no DE RcLJIÕES - .\iuito bem. 
O Sn. l\ l;Y BAnnosA - :vra~, 1S1'. Prc!;iclc11lc. vou eorre11clo, p3ra não me 

cs le1J.Cler cm clcmasia. 
Entre as disposi<;:ões do meu proj ecto que o hon rndo Senador pelo 

füpirHo Santo julg·ou dignas ele sua critica - todas eJias lhe passaram 
pelo es meril - uma foi a ele n. G, que confere ao interventor o poder ele 
executar as sentenças fecleraes. 

Contrarlizenclo-me nC' se ponto, elir. o honrado Senadc•r: 
(Lê. ) '' Ora, senhor e$, isso está previsto no art. Gº, § 4º, ela Constiluiç1to, 

que autorir.a o Governo a intervir nos Est.aclos para fazer rnspeitar a. si:'n-
tenças elos triJ)U!k'le!i, quando rcqui6itada por elles a nece;;saria força.." 
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Ora, ~enhorc;;, c,;:m critica, além elo mais, fem o inconvenieute de alterar 
a Constituição, inlroduzindo nclla uma clausula, palavras, idéas , que abso-
1\llamr·ul r não ;;e conteem llO art. 6°, n. 4, da Constituição. Ne:;:;c artigo 
não se diz que o Gov.erno 5Cja ob1'igado a a.guardar a requ.isição elo T1'i-
bunal Fed era l para fazr r uhservar nos Estados suas sentenças. Todos os 
honr.aclu:i Se 11 arl orL's lJOd cm lêr a Constituição - e natu ra1mcntc a tccm 
rle memori a - tal exigencia alli não existe. De modo que ev·ident.crnonte 
a intervenção elo Governo Federal para fa zer respeitar as sentenças da 
União é um poder independente de requisição dos tri lmnaes. cujos aclo: 
não foram respeHadÔ:;; basta a simples notoriedade. a voz dos intei-essaclns, 
a noticia do Jaclo, chrga ndo JJOr qualquer modo ao Governo. Se esse 
G ovcrno se in I erM:::a verdadeira.mente para que a .J u tiça tenh a no paiz 
o acatamrnto. que lhe é devido, deve intervir. nos lermos da f:o11'tituição, 
art. 6°. 

Ora, senhores, que é CjllC se dú no c\mazo11as? Senten.ças da,; mais 
grave., pronunciada,; prla Ju;t iça l'edcral, d.eci,ões lcndentes a. garantir 
dil'citoR de viCia e de honra não são rrspeitadas. O Governo do Amazonas 
não só não se curva ás deci.' ÕC; dos frihunae elo E,;I a.elo, mas não rc;.;peita 
uma só das se ntenças el o iS upremo Tribunal Federal. .\ incla recc 11 tc mentc, 
a .requerimento meu, teve que intervir o· Supremo Tribunal Federal cm 
ma.teria de habeas-corpus. 

1
Foi porventura respcil:acla.? \íatnra1menlc ainda 

não se haviam aposentado o:i magistrados sobre os quaes pesava a ameaça 
conlirla na disposii;:ão tra nsitaria; mas essa aineaç.::i ahi está manlrna pelo 
irnl.o elo G0vrrnn, qu·e mandou a sua Assen1bléa approvar uma n·,;olnção 
méramrnte dilalm·ia. E. npis tarde, talvez quando sr encerrar a sessão 
elo Congrrs~o Fcclrra1 e amol'lccer o éco da situação aclual. .a mcdirla i1órle 
cahir ccrleira snlire as cabeças rlo. ameaçad-0s. (.4p e7iados. ) 

.Não seria. Sr. Presiclenle, outro gracejo da rnrsina natmeza o ([LLr tfüse 
o mesmo . enaclor a propo ito ele outra disposiçãu elo JJrojecto em que diz 
que o inlerventor rcstamal'á a trancruilliclade no Estado, que garanlirá aos 
cida.dãns foragidos, e que voltarem ao E lado, o gozrJ elas liherclacles con: li -
t.u cionarf'? 

Diz o nobre St'naclol': "Como f'r o habeas-r·orpus já tivc%r sido füP'J11'i -
miclo e . e possa t1'ans1ornlar a. ::tla execução prla simples figura ele 11111 
in tcrven tor.,. 

Ora, que os ha_beas-corpus cs lão sup·pTimidos é inclubitavcl. Legalm en te, 
a garantia conlinúa a existir no texto constil ncional; rQalmen te, essa garan-
tia desappareceu lie todo em todo. pol'quc a:; sentrnças ele habeas-corpus 
são ludibriadas systemabicamcnte, jft pelo Governo da União, já pelo 
Governo do Estado. 

Dizia o nwn projrcto que o intc.rvrntor se empenJ1aria tamh()m em 
rrintegrar a Jih rrcladc da imprcn::a . afiançando o sen mais livre exercício 
a !orlas a~ opiniõr~. E o nohrr Senador prlo Espil'ito Santo me a.unotou 
0ssa dif'po. ic;ão com P'"ª oh:crvação curiosa : "Comn se as leis qi.rn a .regu-
lam cm lodns os ca:;os qnc são f'edrues estivessem rcvogll!da.s." 
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Ora, realmente, appello para todos os nobres enadores para que 
me digam se, de facto, essas leis todas não se acham revopdas. No Ama-
zonàs, lJelo menos o facto é incontcstavel, desde que a imprensa da opposi-
c;:.ão a.Ili se vio invadida, violentada, empastellada; desde que jornalistas 
ela opposição se viram obrigados a abandonar o Amazonas para salvar 
s.uas vielas . 

Sendo assim, reproduz-se no Amazonas o facto que em tantos onlTos 
Estado da Republica se está húje repetindo em condições tão lamentavcis. 

O· que vale hoje a liberclrude da imprensa, senão aqnillo que o Govemo 
lhe quer tolerar? Os jornalistas, hoje, se -gozam aqui na Capital ela segu-
ranc;:.a que a compla.cencia. .ao Gov-erno e da Policia ainda lhe não .re.cusam 
de todo, bem se vê que não ·é porque a imprcn a neste paiz seja hoje 
aquillo que a nossa Gom;tiluição nos garantiu e que as nossas leis esta-
IJclcceram nos meios de assegm·ar. A prova está cm que ahi pelo Braztl, 
cm todos os Eslados flagcllaclos irnlos conflictos politi'C}OS e até em algumas 
capitacs desses Estados, jornalistas ha cuja vrda con;c continuo perigo, e 
alguns houve já que a perderam, ás mãos de assassino officiaes. de agen-
tes dos interess·es offir,ia:es, de manclatarios ela sH1~ação nos Estados. 

Não quero fazer róes, porque não tenho tempo. Ba ·ta l c1mbra.r o caso 
de Pcrna.m.buco, em que foi Lrncida.do por obra e graÇ>a ·ele um inclviduo, 
a quem a irresponsabilidade no Cl'ime de sangue e de morte, a quem a 
irrcsponsabiliclacle nos_ fuzilamento s -elo Satel'lite havia acoroçoado para 
experimentar outras veze·s a mão na satisfação do seus in:stinctos sangui-
narios. 

·A hora se approxima. e cu não quero fie.ar ainda hoje cnga gaido com 
o r esto elo meu discurso. Farei tudo, pois, 1Jan1 tcrminal~o. Se me fos3c 
claclo mai's tempo cu teria ele seguir por miuda o ·nobre Sena:dor pelo 
Espirita Santo, em todas as suas voltas da sua impugnação. 

Não deixarei, entretanto, de me referil' ao ponto cm -que o nobre 
Sena:dor -com.ba.tcu como inconstituci-onal o meu prnjccto, por conter nma 
autorizaçã:o, na qual se habilitava. o Governo a croar empregos e a lhes 
fixar os · vencimentos. 

Ora, senhores, a Republica está cheia destes pcccados in veteradissimos, 
em que todo$ o~ dias recahe, .mas cm que cu, gra.Qas a Deus, sou um dos 
menos culpa.dos. 

Sempre me bati contra as dcll>gações l egislativas. Tenho-as combatido 
sempre, aclio~as perigosas, ina.clmissivels, fataes ao regímen, porque vão, 
succcss1vamcntc, annullando .a so·bcrania. na.cional, representada com cspe-
cialicla:clc na Legis~atma, para conccntral-a toda nas mãos do P·oder Exe-
cutivo. 

•Mas, dcvéras, nesta hy•pothcsc, 11ão me parece que o pcccado seja evi-
dente ou tão serio como suppôz ou quiz fazer crêr o nobi'e Scn1dor prlu 
E&pirito Santo. 

Na expressão - emprego - se encerra a iJéa ele perma:ncncia e e>ta-
bilidade. Nunca se considera. - emprego - ~-3 commissõcs tra.nsitorias e 
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momcnlanea · de que. o Govemo póde ser obrigado a lançar mão p-ara satis-
fazer a cel'tas necessidacles passageiras. 

No Brazil o ·Congresso autoriza constantemente o Governo B, c.rea1' cm 
massa empregos puJ)li.cos. E' o que se tem foito, nomeadamente quanuo 
se trata de reformas de secretarias e nas creações mesmo de l"Iini sterios . 

Mas oasos ha em que s·e não verifi.ca rigorosame'llte a prohiMí;,âo consti-
tucional. 

Nada oh3tarla, .su1)•ponhamos, a que o Congres~oo, tendo em m ente crear 
uma instituic;ão technioa ou _prof'issional .de certa natureza para a regula-
mentação uclla ai·nda não tivesse base suf'.ficiente, mas cuja urg-enci a fos se 
immediata e reconhecida, autorize o Governo a contratar homens coim11e-
lentes e com elles ajusta.r 03 seus· vencimentos, conf.orme a equidade e a 
decencia. pedissem. 

No caso de urna intervenção dá-se um facto semelhante. O interventor 
é um e.missario ephemero elo Governo. Deve naturalmente acompanhar-se 
de um -ou ·dous auxiliares, do um secretario, talvez um consultor, ou d.e 
um consultor o um amanuense. 

São ma:terias a. res1rnito das quaes melhor caberia um pouco ele arbítrio 
dado a.o Executivo em limites r estrictos, sem que nesta hypothese se hou vess 
oifens·a ao texto constit ucional que res•erva. ao Poder Legislati 110 o cl i ecito 
de crear empregos e lhes fixar · os vencimentos. 

o SR. LEOPOLDO DR BULtCÕES - Apoiado. 
O Sn . fiuy BARBOSA - $e por acrui houvesse realmente alguma collisão 

com ·Os melindres constitunimnes elo nobre Senador pelo Espírito Sa.nto, 
o casci não era .de rejeitar o project.o, mas de o emenclaT, pondo-o neste 
particular de accô:rd.o com os escru1mlos da sua oonsc;ienci:l, mo notoria-
mente timora.La e ex1.gente. 

You termina.r, Sr. Presi-clente. Estou mais que :fatiga.do, não pelo 
esforço Dhysico, mas pela vjole·ncia moral feita a mim mesmo de s!lstentar, 
diante do Sena:do, uma eX!JOSição tão longa sobre ri1ateria tão elcm()nta.r 
e tão evidente, a rcs!)cito P.c cada um dos pontos da qual ·r,ada um dos 
nobres Sena.dores me poderia dar liçõeB mnitu melhores elo que as que 
eu lhes estou clando. E' a ·essa fadiga que eu ce•do, lJOrque se me désse 
na cabeça .acompanhar a solfa do nobre Seuauor pelo Espírito Santo, 
teriamas que ir muito mais longlJ. Sómente antes do terminar eu desejava. 
poder felicitar-me como de uma novidade aus·piciosa sohre toclas, v01\d.o 
reapparecer ·na scf:!1a politica •elo Bra.z,il o zelo pela Constitt:ição Repu-
blica.na. Eu já sup1mnha n,1orta e enterrada. essa pobre en~idade, victima 
todos os dias cl os g.olpes 1114is gross·eiros ele todos os interesses dessa situa-
ção e elo Governo que tão dignamente a enca1'11a. Eu quizera celebrar este 
facto, a violcn.cia llo crue · roi victirna o meu projecl:o con10 o começo de 
uma :éra nova., cheia de espornnças, l,1·.ansborda.nte de futuro, uma éra ele 
reconciliação dos nossos leglslaclores com a. nossa. Constituiç[o, porque até 
hoje a pobre and a pelas portas, se é ·que a.inua vivo, a peclir a alguns des-
graçados como ou a esmola de uma dessas defesas inuteis da. trihuna. 

Antes d.e entrarmos, iiorém, nos.te jul)ilcu será bom que o nobre 
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scnauor pelo Espí rito .'anta cu lrc cm retiro espiritual com os seus amigos 
(Riso·) , bata contrictamcntc nos peito e procure saber de sua consciencia 
. e clht ai11da se lembra sinccramcnlc dcs a pobre Constiluição tão constar~
lcmente sacrificada. 

Escrupulos co11slitucionacs ! 
Pois então os leve u nobre Senador quando acompanhou o Congresso 

da Hcpublica e o seu Governo na at litudc assumida para com o Rio de 
Ja,nciro? 

Escrupulos constitucionaes ! 
Teve-os o honrado Senador quando viu aqu i tantas vezes desrcspcilacla 

a Consfituição da Hcpublica, na sua J usl iça, pelo acto do Poder Publico, 
em que as sentenças dos lribunac·s eram violentamente rasgadas para :o 
manter lri umph:rntrs as situações mais contrarias á Constituição e ás leis? 

Escru1rnlo · con:tilucionaes ! 
!\Ias que escru pulos constil ucionae·s tiveram o nobre Senador pelo 

Espirita ·a.nto e seus amigos parn aqui receberem com gall ardia que lh e 
era devida essa lei organica do ensino, fabricada na Secretaria de nm 
i\lini~Lro ... 

O Sn. Hrnmno GoK:çALVES Apoia do. 
O SH. RuY J3AnnoSA - ... e imposta como um aclo lcgi ·la·tivo ao Bra%il 

intcüo? 
Não é um abuso, não é um aLtcntado contra a Constituição, não é 

nm crim e suj eito a um capitulo especial de responsabilidade; 6 a sup-
1ncssão do regirne11 const itucional na . na suJls tancia, é a dcrogação des e 
regimen pela sua. base, é a negação clesse regímen na sua totalidade. 

Conheciam-se delegaçõe~ legislativas exercidas por meio de r egula-
mcnlos e decretos; mas foi a primeira vez que, neste paiz, e a[frontou, 
rosto a r osto, a J.r ttra furmal da Constitui ção, a essencia elo r egimcn consti-
tucion al, para . e decla!'ar Qu r um aclo de :rcmtaria é uma lei d::t Repu-
blica. 

O Sn. Rnmmo GONÇALVES - .\ poia.do. 
O SR. Hi;y BAnnosA - ]~ que lei! A lei da ignorancia, a lei lia desor-

ganir,ação do ensi no, a lei da abolição da ·cricdade em lodos O" institutos 
docentes, a maior subversão, a mai~ fatal, a mais irremccliaYel qua nossa 
viela moral tom so1Trido nes l·e rcgimen. 

Tudo is ·o se fez por w11 acto de ecrclaria, com a assignatura de um 
Mini. Iro, o não houve .no Poder Legislativo um movimento li.e defesa da 
sua pro_pria entidade, J)ará reagir contra este cl'imc sem exemplo na his-
loria elos governos desequilibrados. 

EscrupJos conslitucionaes ! 
Ma· enLão não deviam ellcs surgir quando aqui nesta Casa se levantou 

a demmcia do que um navio hrazileiro, sob a proLccção de uma e,scolLa 
das nossas força~ , 10 ou ·J 2 homens haviam sido fuzilado sob a urdens 
à0 um ofl'icial e com instru cçõe· ela.das pelo Governo elo paiz? 

Pois esta Cons tituição cm uma ele suas disposições não dec lara cr1rn 
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neste paiz se acha abolida a pena de morte, salvo nns delictos milíÍares 
em caso de guerra? 

Escrupulos constitucionaes ! Onde estavam dormindo? Onde hyperna-
vam? Para onde ·se haviam es.condido que se não levantaran:1 para vi'r 
aqui perguntar, todos os dias ao nobre Senador pelo Espírito Santo por 
este 'Com1nomisso que elle assumiu comnosco, em nome do Presidente .da 
Hepublica, de que os assassinos daCJl1e1les 8, '10 ou '.12 homens haviam de 
ser suhmettidos a proces·sos e devidamente punidos. 

Não houve es'Crupulo. constitucionaes ! Corno não houve para. levar 
a wbvcrsão, a desordem, a. ·anarchi a a todo o Norte do paiz, como não 
ha de haver agora, para se consummar ao que ·dizem, este crime nefando, 
que envolve nas suas entranhas a ignobilissima n ~gociaita da prata. 

Se eu ·dispuzesse de tempo ainda hoje, seria para não terminar, sem 
lêr ainda .a:lguma cousa a r espeito dos f.acto·s do Amazonas. Mas não fi:l -
claret .sem rocom111enclar aos escrup u1o s ·constitucionaes ·do nobre Senador 
pelo Espi; tto Santo, a vigilancia. com o Governo elo Cattete para que elle 
.accor de no meio .das suas alegrias e alvoroços (füso. ) e se lembre elo 
sangue derramado no Amazonas. 

A sua. vigilancia para que vá bater aos ouvidos dos nolH'es Ministros 
ela Guena e da Marinha., pergunfando-lhes se não sentem manchados 
tai;nbem nesse sangue, pela 

1

indií'ferença em que se aba;ndonam a }no·ce·cler 
contra os criminosos, }Jelo systerna.tico desprezo com que, surdos a · esta 
voz, que é a voz do paiz, tfincla não se mexeram para ouvir os testemu-
nhos militares, para ouvir em depoimentos . os offi.ciaes ele mar e terra., 
t estem1mhas presc nci acs daquella;s atrocidades, daquellas vergonhas, cri-
mes .d·e sangue, crimes de azinhavre, crimes selvag·ens, crimes torpes. 

Eu r 1Yco.m1Iiendo à vigilancia ·consfüucional do nobre Senador pelo 
Espirita Santo esta causa mais ·santa do que desta sabbatina a que S. Ex. 
entendeu, tão gratuítárnente, me dever provocar, quando os represen-
tantes elo Amazonas aquj ·Se retrahiram, deixando sem resposta a denuncia 
elos attentaelos inqualil:icavets .que flagellam e ·deshonrani a sua terra. 

Eu recommendo á vigila,ncia constituiconal do nobre Senador pelo Espí-
r ito Sa.nto, pül'que esta Cünstituição, em si, tambem encerra disposições, 
nas quaes se estabelecem ~'esponsabilidacles para o 'Presidente ela Hepu-
clica e seus Milüstros. 

Eu r ecomme. ndo por qu(:l a base deste ,regimen está na responsabili-
dade •afüolLlta de to.dos ü S 11ue r esolvem - Deputa.elos, Senadores, Minis-
tros e Presidentes da Rcpu])lica. Não ha nelle privilegia.elos; não ha nelle 
!irresponsaveis. Todos tcem de elar conta dos seus' actos. E ao nobre Sena.dor 
h a de chegar a opportunidacle. Mas ce·clo ou mais tarde ella virá. Che·gará 
tamb em o seu d.ia de resvonO.er 1rnla serieelaele .com que houver aqui 
desempenhado o seu mandato, porque esta Nação não se -11a ele liquidar, 
porque o Brazil ainda. encerr a em si um grande futuro. Póde atravessar 
l argas provações, agonias ü113narfaveis, mas o seu futur o surgirá um dia, 
sahe •Deus ele que :Provação, sabe Deus de que angustia, sabe Deus de que 
desesperos. Mas ·esse dia, ha de voltar , em qu e, ela.ela uma vez a ·devida 
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lição aos exploradores imp enit entes de um r egimen nobre, elle se .es tabe-
l eça neste paiz ,em toda a sua nobreza, e possa, ao menos a nossos filhos, 
dar algum dia t empos de felicidade, que nós não tivemos. (Miâto bem; 
muito bem. Applausos nas galerias.) 

SESSÃ.0 DE 29 DE SETEiiVl'BRO 

O Sr. João Luiz Alves (" ) - Sr. Presidente. "Fallo de uma ruin a 
para um deserto ". A ruina era aquella tribrrna (aporvlanclo a cadeii'a elo 
Si-. Senador Il.uy Barbosa) , o deserto era o Senad o da Republica. Quem 
·assim o classifi cou foi o honrado Senrudor pela Bahia, cm um dos seu s 
primeiros disCLlrs os sobre a situação d:o Amazonas . E eu me senti t rans-
portado, olhando (}m torno, aos t empos gregos em que Demosthenes, n as 
praias desertas, ia e1drncar a voz com que proferiria as suas ]Jhilippicas . 
Sensação passageira, porque era neste Senado, um dos seus membros, e-
um dos mais eminentes, quem mono prezava a tribuna que occupava e o 
auditoria immenso que o ouvia. Não eu, fi gura obscura, entidade em 
valor, se não vós, Srs. Senrudores, fo stes o alvo ela acerada setta. Não vos 
sangrou, .por ém, a ferida porque vi-st,es que a se t.ta era uma fi gu ra ele 
rh(}torica. 

Nem era mina a tribllna que continuOLl por muitos di as honrada pelo 
nobre Sen a:d-or pela Bahia, n em era deserto o recinto em que vós o 
ouviti s attcntos, e em que, contam os jornaes, as multidões o acclamavam, 
Dahi, ap cza r da sua confessada r epugnancia cm l evantar -se par a se dirigir 
ao Senruclo, a série de quatro brilhantes di.scursos qllC vies,tcs de ou vir . 

Os meus sophisma:s constituci-onaes, corno .gentilmente qualifi cou a. 
minha argumentação o honrado Senador pela Bahi a, depoi s de sanccio-
nados pelo voto elo Senado, logr aram a h onra insigne de uma l'Csposta 
naquelles quatro longos discursos. Isso basta ria á minh a vaiclàde, se vai -
.doso eu fo sse ; isso bastari a para demonstrar a p rocc-cl encia elos meus 
sovhisrnas, se demonstração fosse imcessaria ; isso me consolaria elas espe-
radas aggTessões, se as aggrcssões, me moles tasse m e não fo ssem a h abi-
tual consequencia .elas nossas lutas políticas . 

Já o velho Cormenin satyrizou, com o seu bcllo cspirito d.e psychologo, 
o cornple r endu elos jornaes de governo e de opposição . 

Todavia, Sr. Presidente, se violando o n osso Regimento, no seu art. 38 
venho faH ar contra o vencido, Y. Ex. me dar á a indulgencia que o prece-
dente (que tanto eleva a l\tf.esa do Sen ado o tanto a nobilita na sua tole-
rancia com o honrado Senador pela Bahi a) justifica, tanto mais que l' OU 
fallar em favor do vencido . 

Peço a Deus que, em conta elas minhas bôas rucç õcs, me leve a de 

( ') Discu rso ,pro.ferklo na h ora do ex.pedie ntc. 
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ter proporcion ad·o ao Senado uma lição ele direito constHueional. em quatro 
ell ~s, e mo perrlôe o ter Jorçado o l1onraclo Senador IJCla Bahia a quatro 
philippicas, sob uma atrnosphera de calor cs tuanto. . . 

Neste peccatlo não quero ser reinciclente porque só volto a tribuna 
forçado a tomar em •consideração - como explicação p ssoal, .que o enado 
em sua bcn cvoloncia me permittirá - a ·contraclicta com quo muito me 
distinguiu o honrado Senador pela Bahia . 

_ rejeição do projccLo elo honrado Senador, em primeira di cussão, 
rejeição que foi um acLo cspontaneo elo Senado, para ·o qnal não con-
correu nem a minha solicitação pessoal, nem a solicitação prnstigiosa elo 
chefe do parti'rlo a qu e tenho a honra de pertencer, não foi um acto clci 
desal.lenção nem ele clescortezia para com S. Ex. 

·Além ela prcscripção regimental, além ela obvia neces iclacle ele 11ão 
ücar um Estado federado por muitos di as sob a ameaça ele uma inclobita 
intervenção, os p1·eccdenLes auto;·izavam o voto do Senado. 

A.inda ern sessão elo anno passado o Senado Tejoitou em primeira 
discussão um proj ecto ele intervenção no Piauhy, apresentado pelo hon-
rado "enador o Sr . Rihei ro Gonçalves, sem que S. Ex. se sr.ntisse com 
isso melindrado. 

Nào posso crêr, entroLant·o. qui> i:I~ smcep tiJ1ilirlar1r.s J e S. Ex. sejam 
menores do qu e as elo seu eminente ~h~fe: , 

E mai : - Em '1895, er'l1 face da clucblidade (notem bem os honra<los 
Senadores) da dualidade du fiélll.o.Uú Bahiano, o Sr. Virgilio Darnasio, cuja 
veneranda austeridaelu scmyre rnereccu do Senado o maximo acatamento, 
apresentou nm projecto de intel'v·enção na Bahia. 

Esse proj ecto foi rcjoitaçlo em prime ira discussão, presente o honraílo 
Senadol', u S1 . Huy Ba.r ]JúSll., que nãci JJl'Otcs<tou contra o Jaicto, nem dofon-
dou os melindres do seu collega ele bancada, que aliás tambem não se clcu 

por ferídü no seu amor pl'oprio. 
Por que, só aigora, em Jaco de uma inconstitu-cionalidado manife ·ta, 

abrir excep~ão no Regi'mento e nos precedentes? 
Não se pórl e votar no onado por consicl oração ou r espeito pessoal. 
Estes - nós os tributamos com carinho, todos nós que delÍe diver-

gimos, ao honrado Senador pela Bahia, como os tributam os reciprocamente 
aos Senadores no qu e toca ao exernicio do seu mandato, no que se refere 
á.s suas opiniões, no que entende com a sua attitudo. 

Nem foi falta de consicloração e respeito ao honrado Senador a minha 
ausencia nos ultimas rl ias, senão impedimento elo sauclo, ao qual todos 
nó· estamos sujeitos. 

E a prova ela minh a cpnsideJ'ação es;Lá na ligeira o muito humilde 
<:ontraelicta que ouso agora vir oppôr ao honrado Senador. 

S. Ex. julgou-me incoherente ou apostata; S. Ex. quiz defender-se 
<la incoherencia que lhe increpei: S. Ex., atravez da theoria elos pü'deres 
ímplicitos, prntendcu justificar a sua crração do interventor politico; 
S. Ex., atravez de citações, pretendeu justificar a dissolução do Congresso 
do Amazonas; S. Ex., a1 rnvcz da sua incontcstavcl en1dição o admiravel 
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dialcclica, embora paralogi. lica - suppôz que deixou condernnaclo o 
nto do Senado cm face da Constituição. 

Os gcnios tambem es tão sujeitos a miragens, talvez mai. elo qne nós 
antros que vivemos na ter·ra a terra da nossa obscuridade, sem a prcten-
1.;ão de ~cr a Vestal em cuja alma não se apaga o fogo dos escrnpulo. 
constitucio11acs, mas com a inclomita energia para dizer o que pensa das 
cou. as e do~ homens elo seu 1)aiz - sem autolalria e tambem sem arlora-
<;ão i.ncoll<licional á supposta infal1ibi1idade cios morlacs ... 

Vejamos, porém, a minha incohe1'encia, que até foi chamada de "apos-
tasia". 

Sc.g11mlo o honrado Senador - abandonei no caso do Amazona· a 
opinião que su tentei no caso do Rio de Janeiro. 

S. Ex . leu mesmo o meu discurso sobre c:te ca o. 
Ao animo desprevenido de qualquer leitor não escapa1·á a irnproce-

dcllcia ela a.rguição. 
O que sustenlei no caso do Eslauo do Rio? 
Isto: que cm caso elo clualiclacle elo Congrnsso Logishtt ivo ele Estado 

compete ao Logfslativo Federal intervir, mecliante uma le·i, (note bom o 
,'onaclo), mediante uma lei. para declarar qual o Congrc~so legitimo. -E foi 
is ·o o Que ou clofencli e o Sena elo a:pprovou. 

_ o ca o do Amazonas, que cli. se cu? 
Foi o seguinte: "Está violada a fórma republicana federativa no Ama-

zonas (pela dualidade ele Co11grcssos)? 
A solução . erá o Pod.er Legisialivo, cleviclamonlc instituido, decretar 

que o Congresso legitimo é o Congresso A. ou o Congresso B, como fez o 
Senado no ca o elo Estado elo Rio de Janeiro." 

Vê o .'cnarlo que alvitrei iden tica solução. 
Fui cohcrontc : cm 11111 e OLÜl'O caso não me oppuz. antes defendi 

a inbcrvcnoão, pela clec.i são lcgis.Jativa ela lcgilimicladc ele um elos Con-
gresso.; cm um e oulro rlc~co nheci a conslituciona.Hda-dc da nomeação do 
interventor politico. 

Entende, porém, o honrado Senador que . eu devia emendar nesse 
sentido o seu projeclo. Jia:; os projoctos inconstitucionaes rejeitam-se cm 
primeira êliscus~i'i.o, na qual não são a·ccitas emenda. E mai. rep ilo, em 
cruc pczc á opinião ele S. Ex., desconheço official1nenle a exi tel!cia da 
clualicladc tlo Congresso elo Amazonas. 

Ainrln. suppoz o honrado Senador encontrar incohcrencia enlre o que 
cu disse, por occasião do ca, o elo Estado do Rio, quanto á incompctencia 
do Judiciaria para dirimir a contenda ela clualiclad·c, e o facto elo dizer 
agora que um dos CongTes. os elo Amazonas já obteve habeas-corpus. 

Jáma is snsl:entei on snslonlarci es ta merlicla., corno meio ele dirimir 
conflicl.os politicos. 

Contestei apenas um faclo: um elos Congrcs:os do Amazonas tinha 
obli·do lwbeas-co1·pus. 

A compctrncia que reconheço ao Judiciaria, nas hypothcses do art. 6º, 
ffoou clara.mente expressa neste conceito do meu discurso: "Como inter-
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vem o Poder Jucliciario? Em casos concretos, para garantir uireito ' incli-
viduaes que tenham sido porventura violados ". 

_ Lmca sustentei ou sustentarei a sua competencia irnra dirimir_ ques-
tões politicas. Sei que commigo pensa - em these - o honrnclo Srnador, 
como sei que commigo está a jurisprudencia norte-amer icana. 

Alli, pr.ecisamente em um caso de dualidade de Governo - no Estado 
de Rhode Island - em '1'848, no caso "Luther versus Borclen", foi dçcidido 
pela Suprema Côrte, de accôrdo com o voto do Chie/' Justice Taney -
que não leio para não cancar o Senador - que a competencia para rr.solver 
a contenda era cio Poder Legislativo e não ·do Judiciaria. 

Eis a que se reduz a minha flagrante incoherencia. 
Acontecerá o mesmo com a incoherencia do Sr. Ruy Barbosa? 
Eu dis e que S. Ex., cm 19(}ô, negara a constitucionalidade do inter-

ventor polit'ico. • 
Para proval -o, invoquei os trechos do seu cliscurso sobre o caso de 

i'llatto Grosso. 
Embora não revisto, Ex. não negou a paternidade dos conceitos 

nelle emittidos e procurou conformal-o com a sua attitude actual. 
ão quero cli cutir a possível evohição por S. Ex. invoca.da no modo 

de interpretar os pre.ccitos constitucionaes de 1891, não modificados 
até hoje. 

Não me detenho na cen ura que se me fez de ter apanhado trechos 
isola;dos de um discurso, para demonstrar a incohc'rencia de S. Ex., por-
que dessa censura seria igualmente passivcl o honrado 'enador, qne, 
agora mesmo, isolou, para argumentar, trechos de meu discneso e até 
isolou trechos de autores ampricanos que citei. 

Não, Sr. Presidente, quero apenas repetir e anaJysar proposicões catc-
goricas do honrado Senador. 

"Não con.hcco - diz S. Ex. - no nosso r cgimen constitucional a 
enticlacle do interventor de que · S. Ex. co11'.). tanta facilidade falla na 
sua Mensagem." 
Ora, o Sr. Rodrigues Alves dizia que, na ausencia do Co ngre:so, dctre-

f aria o sitio e nomearia interventor, medidas es as que soli citava do Con-
gresso, com a dis-crecão que lhe era peculiar. E o honrado Senador res-
.Pondia que "não conhecia no regimcn constituciona-1 a enüclade do inter-
ventor". 

Que é regimen constituci.onal? 
E' a organizacão, o modo de accão, a competencia e as attribuicões 

dos poderes políticos prescriptos na Constitllicão. 
Logo, dentro da Constituição é que S. Ex. não conhecia a entidade 

elo interventor, a cuja nomeação - ainda repetiu S. Ex. - se üp<põe o 
regimen constitucional. 

Diz, porém, agora o honrado Senador que essa opposição era á nomea-
ção por arbítrio do Executivo, sem l ei do Congresso CJLLe o autorizasse. 
CÓm esta lei tudo estaria dentro 1do regimcn . 

Não foi isso o q11e S. Ex. sustentou. 
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s. Ex. dizia : "a nomeacão de um i11terventor, a decretacão do estado 
dê sitio, o 1·egimen solicitado pelo Presidente da Republica seria a abolição 
das garantia-s const:itticionaes naquelle Estado. " _ 

Que regímen solicitava o Presidente? . O sitio e n interventor. A quem 
os solicitara? Ao Congresso. Logo, o deferimento pelo Congre so, isto é 
- a autor.izacão pelo Poder Legislativo dada ao sitio e á nmneação de 
interventor seria abolir as garantias consfüucionaes em Matto Grosso. Isto 
significa que era ao Congresso que o honrado Senador ne·ga va competencia 
para crear o interventor .volitico. 

1Mas, Sr . Presidente, é de modo claro, terminanfo, ao proprio Con-
gresso que o h onrado Senador negava o direito de crear cs:e interv·entor. 
Dizia S. Ex. em 1906 : 

'"Com que dii'eito iria o Congresso autorizar a deposicão - que 
outra cousa não er a - do Governador constitucional para o substilu'il' 
pelo seu inte1·ventor? " 
Temos ahi o honrado Senador negando ao Congresso o dii·eito de auto-

rizar o Governo a no.mear interventor, e cu posso, no ca o do Amazonas, 
fazer minha a phrase de S. Ex. e r epetil-a, ampliaodo-a: 

''<Com que ·direitQ iria o Congresso autorizar o Presielente da Repu-
lJlica a depôr o Governador elo Amazonas, que outra ousa não era 
a nomeacão do interventor, a quem se davam attribuicões maiores 
que a s. solicitadas .vara o caso de i\1atto Grosso, pois que aqu-i o Governo 
ia apenas apurar responsabilidades - co mo reconheceu o honrado 
Senador - e alli iria pôr em execucão uma Constituicão, eleger um 
Congresso, .abrir inquerito, manter a ordem - funcçõ es estas do Exe-
cutivo do Estado?" 
Mas, Sr. ·Presidente, não nos detenhamos neste inC'lidente : mais ou 

menos perfeitos, mais ou meno eruditos, 1'odos somos homens e ás con-
tingencias da humanidade não nos podemos fnrt a.r ... 

Para que d:u ao honrado S·enador a illusão de suppôr que o fazemos 
de cabeça ·de turco .Para conquistar favores elo Govemo, como aprouve 
á sua gentileza dizer ela nossa primeira altitude? 

N0m S. Ex. me faria a injusta ·increpação, se não sentisse a ncc.cssi-
dade de rerir-me na dignidade, como anteparo ao choque que sem qucTer 
produzi na sua coherencia de constitucionalista. Não quero revidar, pelo 
respeito que siJ1ceramente tributo a S. Ex., mas peço a . Ex. que se não 
faça éco de ins ulto~, que não condizem com a sua elevada -0statura moral 
e com os recursos de que dispõe par a, no terreno da. discussão impess·oal, 
levar de vencida os seus adver sarias. Despreze os insulto · mesmo qnanclo 
dirigidos aos seus adversaria.', pois que S. Ex. aqui mes mo já disse em 
sua deresa : "Na politica brazileira avulta muito a classe dos insultadores, 
cuja funcção poHtica se reduz a insultar; são os magar.efes de uma especie 
de aço ugues, onde se corta na honra das almas independentes, na fama 
dos hom ens re. ponsaveis, nos merecime·ntos dos espiritos uteis. nos ser-
viços elos ci dadãos moderados o bife angrento para o estomago da demo-
cracia feroz." 
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De minlia parle o debale .foi collocado no terreno constitucional. Alri 
qucrn manter-me, e ·tudanuo as lh rscs con,tilucionacs sus lcntadas pelo 
honrado . cnaclor. 

A primeira foi a da possibilidade constitucional elo interventor. 
Para demonstra·l-a, o emin einte au lor do projecto de intervenção con-

su111iu toda a sessão ele quinta-feira e parte ela de sexta-feira, desenvol-
vendo -a conl1ccirda e já hoj e pacifica theoüa do: pocleres implicilos, consa-
gra la cm todos os tral.adislas e nos are los ela .i urisprudcncia americana, 
constantes de rnanuaes qu e eslão ao alcance de qualquer esluclante de direito 
con ·tituciona.l. 

'J'ocla a questão é . aber quaes são os limites ·cles:;cs irnclcres implicitos 
e se nelles se enquadram, como quer o nobre . enaclor, o da creação elo 
intervcntür polHico. 

Quer na doutrina, quer na jurisprudencia, es;;cs limites estào tra-
çados. 

Na doutrina: todos os autores estabelecem que a escollia dos meios de 
acç1í.o conüclos nos poderes implícitos é limilacla JJ Clo espit'i lo e pela lel.tra 
ela Constituição. 

E' prccizamcnlc a expressão u. ada por 'v\Tatson. citado pelo honrado 
Senador: 

"TocJ.o,; os meios ~1ue forem aprnpriaclos, crue forem claramente 
aclcquaclos a esse Jim, não sendo prohibiclos, mas compatíveis com o 
espiril.o e a lettra da ·Constituição, serão constitucionacs. " 

1a juri. prndcncia: o julgado de i\Ia.rshall no caso ele •rilac Cu1ock 
vs. i\íarylancl, .iulgacla que é, no dizer ele vVilloughby, citaclo tambem pelo 
honrado Scnaclor, o fundamcnlo classieo ela lhroria. do:i poderes impli-
ci tos; nesse j u1gaclo se lê: 

"Se o fim fôr lcgit jmo, se csliver clenlro elo escopo ela Constituição, 
serão constilucionaes todo os meios qur forem idoneos, que forem 
claramente ada1Jtaclo" para esse fim, não sendo prohibiclos, mas com-
pativeis com a lettra e o espirito ela Conslituicão ." 
Em caso ainda mais noncrcto, na hypoth esc que JHCcizamente venti-

lamos, dizem outrns es tadistas americanos : 
"O Congresso tem a escolha do meios para restabelecer uma 

fórma repuJ)licana de Governo, por m, estes meios precizam ser COH-
formes á Con ·tituição. " (1'uke1'-Consl . of the U. S., vol, 2º, pa.g, IJ38,) 
Portanl.o, ninguem conlestou nem contesta a theoria dof; poderes impli-

cHus; o que se deve indagar é se o meio - interventor }JOlitico - 13 eom-
pativ·cl com o espir·ilo e a leltra da Constituigãio para que, no uso dos 
pecleres implícitos, possa o Congresso creal-o, 

Penso que não é. 
Em p1·imeiro Jogar seja-me licito invocar os prececlenlc:i dos Estauos 

linidos, cuj as doutrina constitucionaes fora.m tantas vezes lcmbracJ.as pelo 
noJJrc Srnaclor. J ámais, nos Esl·aclos Unidos, quer o Congre so, quer o 
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Ex ecutivo cugilaram da 11u111eação do interventor polilico; essa figura 
nunca alli existiu, apczar ela· intervençõ • que alli e deram. ilcm é de 
vêr qu e não me refiro ao caso cTà guerra de Secessão, de que f.all:irei 
clcnLro cm pouco, caso que se não póde dizer de intervenção, mas ele 

guc1'ra .. 

Ao es1)irilo elos rc1n·csenl ante cl aquclle povo repugnou semvre, como 
offensiva da autonomitL local e, pol'Lanlo, incon ·titu cional , a creação de. 
um intervenl or político. 

E' cel'lu lambem que, exceptu no ca:;u de guerra civil ou commoção 
intema, jámai: alli se cleu intervenção para garanLir a fórma r epublicana 
ele Governo cm um Estado, co mo alLcsLam todo · o. co mmentadorcs da 
Constituição Amcriica.na, entre os quaes citarei Tnrkc e Ad. Gourcl. 

iGomo se tem dado alli a int·ervenção? 
Pelas milícia , que o PresiclenLe da' Republica póde convocar e mubi-

lisar e cujos comnnnc1antes recebem orclcns directas do Governo, ass urn-
pto regulaLlo em leis. 

Na guen a de Secessfto, sim, os Estados separati. Las foram, depois ele 
venchlo·-, consiclerados como 1 crritorio, a cada um elos quaes se cleu um 
governa.dor milita i', e só se reincorporaram, corno Estados, á ni ão, clepob 
q1rn se ub 1nettera.m ·;is exig·encias desta na votação el e nov·a Co nstituições 
e eJeição de novo· governo . 

Ma:; nem o exrmplo póde ser invocado, como j á ponderou aqui, cm 
memora vrl di scurso, o Sr. (;ampos Sallrs, qu e 1 a mhem foi pae rla Co1úl.i-
t·11ição, nem a· lheorias com que se lH'etendou j ustHicar a. acção elos Es la-
dos vcncrdo1·es estão livres o·a pecha ele incon slitu cionaliclarle . 

Como sabe o Senado. quatro foram as theorias então constru.iclas: a 
"Pre:;i dencial", clefenclicla pelo Presidcnle Lincoln ; a elo " uicidio do 
Esta·do ", su: l.entmlA por Su lll'mCl' ; a. elas "Províncias Conq 11 ista:clas ", ele ren-
di-ela por Steven s, e a "1r:ongl'essional" ou elos "Direitos Perdidos". 

Não vingou a ·do1 1trin a presidencial - a unica q11e \Villoughby, 
citado pelo honrad o Sr nadol'. con iclcr·a compalivel com a Const ituição. 

E ele par le o caso ila g•11 errn clA Secessão, j:í.mais houve no. Estados 
Unidos ela .\ merica elo Norle inl·erven tor político. O Presidente, por si 
ou por ord em elo Congrc. so, inter vem com as milícias parn gara ntir a 
Auloridade ·consliluicla nos Estados ou para manter a orclcm publica, e 

mai s na:cl:i. 
Não é para desprezar es te pree>edenl c americano, já que tanLo so 

invoc.ou a doutrina americana. Vejamos, porém, o nos. o direito. Elle 
preciza :cr encarado antes e depois ela organiza~ão definitiva elos Estados, 
sempre dc110is el o vota.ela a Constituição Federal. Antes dessa organizaçào 
ficaram ellcs na ·itua~ão q11 e lhes ·creou o Governo ·Provisori•o e lhes 
inescrcveram as clis•posiçõe<s transitorias ela Oomtitui ção ~ccleral. Não 
lemos, hoje, que no. prcoccupar com es ·a questão. 

Drpois ela. organização, definitiva elos Estados, cacla um clclles 
votou a SU'ê1 Constituicrw, cada um dcllrs elegeu os se us Pocl ere Executivo 



- 206 -

e Legislativo e nomeou o seu Poder Judiciario nos termos das re··pectivas 
Constituições. 

São EsLados politicamente organizados nos termo-s do art. 63 da Con-
stituição Federal que lhes dá o direito de 1'egerern-se pela Constituição 
que adoptarem. 

As Con. til.uições Estaduaes crearam os irnderes políticos elo Estado, 
com as suas at.trilmições ddinidas. 

Ora, o interventor político, como o icleou o honrado enador, e como 
neces ·ai·iamente terão ele idear os que o quizerem crear, tem forçosa-
.mente Lle se substituir em flrncções CLe um do poderes ~lo Estado, ou, 
pelo menos, nas funcções elo Poder Executivo do Estado, óu deixa de ser 
interventor político, deixa de ser autoridade, e passa a ser um simples 
orgão do Presidente da RcpuJJlica, sem runcr:ão definida na lei votada pelo 
Congresso. 

A questão, portanto, não é que se tire ao Exec'utlvo de um Es~ado 
uma, duas, 1res, quatro ou todas as funcções que a Constituição do Estado 
lhe assegura. Basta que se lhe tire uma só imra que ·O Estado deixe de 
ser regrdo pela Constituição que ac1opto u. 

Na hy·pothese, por exemplo, além da dissolução elo Co.ngres~o, dá-so 
ao interventor a funcção de presidir as eleições do novo Congresso, ele 
manter a ordem publica, etc., .fimcçõ s estas que são do Executivo do 
Estado, funcções que lhe i'tão podem ser retiradas sem violação elo art. 63 
da Constituição Federal, nois é o mesmo que decretar que o Estado não 
se regerá pela Constituição que ado1Jtou. 

E é precisa.mente lJOr isso crue o honrado Senador co11sidcra1ia inconsti -
tucional o inLel'ventor cm ~1.atto Grosso, porque importava cm virtual depo-
si~ão elo Governador. 

Assim, pois, nos poderes implicitos elo Congresso não está a crcar;.ão 
<lo intcrvent.or politico, porque esse meio não é compativel com o e;p irito 
e a lettra da ConstiLuição, 

Por isso o que susteqLei no primeiro discurso e não que nfo havia 
inte1'1;enlor, porque a Constituição não fallava em inte1·venlo1·. e.orno mnito 
err.acl amen!e me attribue o honrado Senad.or pela Bahia. 

Com e l' feito, o que eu disse foi o seguinte: 
"Senhores, ao meqos clepois ele regitla.r"lrvente consliliâclos todos os 

Estados ela Fecleraçiio Brazileira, a figura do interventor, no~ termos 
em que a propõe e honrado Senador pela :BaltifL, é incon stitucional. 
Desafio a uue se me apresente uma só hypothcsc em que lia.ia neces-
sidade de intervir, de'.'coull ecenclo a existenci-a de um elos poderes ou 

, de toda uma C:onstitpição." 
- 1os seus quatro longos discursos o homa.do Sena.dor não se dignou 

formular urna só hypolhese. 
Nós nunca n0gámos nem podia.mos negar a facu-lclarle ela intervenção. 

Ella está expressa. no art. fiº; o que contestamos é a facu1dacle ele crear 
o interventor polit ico, como quer ia. o pro;\ec to e como se faz na Argentina.. 
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O que sustentamos é que a intervenção, se dá: 
·1.º PeJo E.xccutivo, irnlos seus agentes normacs, cm regra pela força 

publica, como meio coactivo, tão indispen avel que, á di sposição elo inter-
ventor que seu projccto 1creava, o honrado Senador punha toda a força 
fe <l cral. 

2.º 1Pelo LcgisJativo, mediante lei declarando inconstitucio1rnl um pre-
ceito de Constituição de Estwdo, reconhecendo a legitimidade de pod.crs 
contcsLaclos nos Estado" etc. -

~Lº Pelo J udiciario, quando 1novocad.o cm casos concretos, para garantir 
direitos indivicluaes. 

No caso d.o § '1º ·do art. ·6°, a intervenção é evidentemente arma.da. 
No caso .do § 2º, a intervenção é ela lei e se esta 6 desrespeitacl a, o 

Poder Exe·cutivo Iará cumpril-a pela força e ncst caso, póde-se dizer, 
como se cliz nos Estados Unidos - não h a intervenção contra o Estado, 
mas contra cidadãos rebeldes. 

No caso do § 3º, ainda ·é pela força armada que o Governo Federal 
garante a ordem por solicitação dos poderes locaes. 

·No caso fül § 4º ta mbem é pela coacção que o Governo intervirá, 
afim de fazer respeitar a lei ou a sentença. Entretanto, o interventor poli-

. tico nfro se limita a isso: substitue o Go verno do Estado. Portanto, é incon-
stitucional, por contrario á lettra e espirita do art. 63 cl,a Constituição . 

O ho1frado Senador, porém, deslocou a questão: S. Ex. ;já não defende 
o in terventor politico como icleou, isto é, como autoridaclc que se soprcpõc 
aos poderes do Estado, que póde até presidir a sua organização - e que 
é o que 1combaternos. S. Ex. pa_ssa a defender o intcrvenlor civil, cm con-
trapo:ição ao interventor militar. 

>Mas o que é esse in.tervenl'or ciYí.1, se não tiver a força ás suas ordens, 
se é .a força, em ultim a analysc, qne é o elemento de coacção, coacçãu 
i'\Cll1 a qual a intervenção seria clesnecessaria? 

Se clle é o inLeT vcntor poWico, ó inconstitu cional; se não o é, é um 
orgiic, de5JJ eccssü rir, 

Cer to 6 cruc o honrado Senador fez nm parallelo entre o interventor 
civil co mo o idealizou, e o interventor mililar, par.a preferir natmalmcnte. 
o primeiro . 

. PcnniHir-me-ha, pois, S. Ex. ·que eu pergunte por qne motivo suggcriu 
então ao Governo a nomeação d.o digno Dcvutaclo i\fario Hermes, que é 
Tenente cl o Exercito, a qu e, aliás, tanto honra pela sua cornlucta e pelas 
suas qualidades moracs? 

A esse interventor civil exige S. Ex., em todos os seus discursos, uma 
elevada cultma :i Ltriclica. E, porventura, sem a menor oUcns.a á el evada 
cultura intclledual do Sr. l\1ario Ilermos, tem ellc a cultura j uridica a 
que se r efere ·o honrado 1Scnaclor irnla Bahia ? 

Perdoe-me o nobre Senador : com ordens directas elo Presidente ela 
Republica ou com ordens elo interventor - a fo rça publica tanto pócle 
ser arbitraria cm um caso como no outro. 
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ao é a qualid ade <lo inlcl've11tor civil ou militar qu e dirime a diffi-
culdade - é o cri leri o, o espirilo de disciplina, o espírito de ortlem, o 
scn limento de hurnanid adr, a prud encia e o ta to do command antc de 
for~a:; que se deve ex ig'ir e 1!"ada rnai ·. 

Tambem poderia ficar aqui, se o honrado Senador 11 ão c:; lc11dcs:;c a 
sua n•spos la ao que cu di sse cm relação ao caso concreto do se tL ]Jrojocto, 
<1u0 lC'm mais incons til ucionaliclades, além ela que apontei, posto que, 
algurnns cleslas - pela sua evidencia - não fossem fofencliclas pelo hon-
rado Seuador, como é a elo arl. ·Jº, § 4º. 

Só me rc pondcn S. Ex. quanlo á füssolução cio Congresso llo Amazo-
llas, qLJanlo aos habeas-corpus concrdidos, quanto á in rxccu~iio de leis 
relativas á liberdade de imprensa, objccto dos ns. 3º, 4º e 5º, do § 2º, do 
art. J º, elo seu proj ccto. 

Smtentci qnc não podíamos disso] ver o Congres o; q11 e clcviamo:; reco-
nh ecer o lrgitirno. dada a dualidade. 

Objéctnu-mo ~- Ex.: como julgar da le0 'itimidr.de db qualquer drlles? 
Posso relorq11ir: como 11ega 1· s~a legitimidade a. um dcllcs? 
No _\mazona realizaram-. e a.s eleições para o seu C911gresso: houve 

dnplicala el e apurações e ·de reconhecimcn1os. 
Como prc,iulgm· que ambos são illrgitiruo -, tanlo impol'la mandar fazer 

novas eleições? 
Com que crilerio. con qu e direito, vamo~ nós declarar sem cffeito 

a manifestação da vontade eleitoral do J)OVO ele um E:;lado? 
Certo é que o houradu Sena.dor invocou um precedPnte nortc-ameri-

C<tno. Oh! Os l)receclcnle · norte-americanos ... 
Esle é o contido no parecer que S. Ex. leu ao Senado o que vem 

l ranscri1)to na obra ele João l3arbalho. 
Trntava-sc el e r cco nhrccr os pocl cl'es llo:; Senadores Fecleraes pelo 

Esta.elo da Lui siania, cm 1873, r foi a. proposilo desse reconhecimento que, 
no Senado Americano, foi apresentado o parecer que o honrado Senador 
aqui leu, mas n~to .Jeu na integra. Esca1 ara.m-lh e ns conclusões, que são 
es tas e que viriam cscla.l'cncr o Senado, para mostrar a improccclencia ela 
suft argumenlação . .Essas conclu sões são : 

'"Primeira. que nãq ha prcscnterilcnle Governo no Estado da J.ui-
iania; 

Sc.gunda, r1u e nem .101111 Hay, nem W. L. Me. :\lill en rs tá hahili-
taclo a uma cadeira no Senado, não lendo sido nenhum ckllc' eL·ito 
pela Legislatura do E!'laclo ela Lui siania." 
Como se vfi. não se tratava de um ])l'Ojecto de in tervenção na Luisiania 

para decidir uma. dualiclaqc de Governo; não havia a menor solicitr.r,ão 
de quem qn cr que rossr par a. essa. ele.cisão; do que se !.ratava, w1ica o 
exclusivamente, nesse parl'ccr, crn r econhecer um Senador por aquolle 
Estado, e,ou porq ne não !lonvics,;e esse reconhecimento - os honrad'.}~ 
Senadores sabem quantos f1111d amcntos polem ser invocados - ou porq~lfl 
de facto a eleição não fos~c rral, o facto é que a Commisão elo Sf'n<ido 
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se limitou a 11 ãu reconhecer o cnador pela Luisiania com eslc fundamr.'!~<l 

e mais nada. 
O honrado 'enador. que leu quatro ou inco autores de hj toria ::um:-

l'icana sobre o caso e que leu esse parecer sem lhe citai' a concl usão, 11ão 
nos di sse absolula.mcnl e nem que sorl c leve c:;sc pal'CCCJ', nem se, cm 
vir tude clcll e houve intcr vcnçf\o na. Lui~ian i a, co mo ella se Ioz e quaes 
!'oram as ·uas co 11srqucncias. 

Peço licença ao Senado para não deixai' passar cm ·ilencio este ponto. 
O precedente não colhe. E' o unico, nos Eslados Unidos, quando alli, 

rm muitos casos ele dua li dade de Governo. se tem decidido por um. d llcs, 
como acontrccu na revo lução Dor, no Rhode I--Jantl, em .18412, caso muito 
conhecido de todos o:; e tu danl.cs ele direito constitncional. 

Demais, a questão é sim plrs: o recon hecimenlo de podere:; lem normas 
JHe:;c1·iptas 11 as l ei· dos Estados, no: regi nwnto: das suas Assem !Jléas. 

O Congl'esso Federal, dada a dualidade, e lendo ele se 1n·on11 11ciar. 
apenas verifica qual a que se organizou leo-itima e lr 0 ·nlmcnlP. diante elas 
respectivas leis e rC'gimrnlos inlemos e assim cle ~ide. Foi o que se fez no 
ca-o do Es lndo do Rio deJan iro. 

Devo salientar que o prop l'io parccrr lido pelo ho1naclo :::>cnador diz: 
"Nós saJ)emos que ordenar uma eleição cm um Eslaclo ob fun-

dament o de que a outra eleição que se frz está nulln pela fraudr é o 
exercício rle 11111 poder CJLL'.) nun ca deve ser pos lo rm prali ca pelo Co n-
gl'esso sem séTia n0cessirlacle." 
Será esse o cnso ·1os Congl'essos do .\ mazonas? 
Quem o clcmon trou? 
Não, Sr. Presidente; se hn dualiclarlr ele Congressos no _\ mazonas, que 

nf\o possa . rr dirimida sem a nossa intervenção, o que no· cumpre fazer 
é, depois de examinar qual o legitimo, rcconhecel-o como lal, por lei. 

.E, se essa lei fôr dcsobeclccicla, intervir com a força fcrlera l, não já 
contra o Govern o el o Es lado do Amazo nas, mas co1üra a p1·ctençrto elos 
qllC se intil ulam congrcssis l a~. Essa é a thcoria americana , que assim res-
peita a aulonornia dos Estados r por isso é que a gra1icle nião se mantém 
forte e inclcslrucfivel desde a guerra de Srcessão . 

. Fóra dahi é o arbítrio, e quem todos o~ dia o comhale nesta tribuna 
niío tem o direito de iueconi zal-o nes la Casa. 

Não rneno3 procedcn l e é a resposta elo honrado Senador, quanto á 
rxecução el o ha.úeas-co1·pus, qu e ell • commeltc ao inlel'vcn lor. Quem o 
cs~á violando no ·Amazo nas? O Governo elo Estado? Di ri jam-s os interes-
sado ás auloridaclcs rruc o concederam e essa· ao Govemo Federal, par a 
que suas se nl enças sojarn cu mpl'iclns . Não é necessario o interventor . E' o 
Governo Feclrral que os dc;:l'espeita? Mas, nesse ca. o, não será o inter-
v ntor preposto clí'sse Govemo, demissível por elle, que os fará resp~ilw 
l\Iesmo na lrypolhcsc ele que fosse con. lilucional, o interventor é desne-
ccs·ario. 

Finalmenl c, sobre a liberda de da imp rensa, Lem razão S. Ex. As leis 
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não são cumprida. e, dahi, o excesso nolorio, o abuso dessa liberdade, -que 
não é cohiJJido e, dahi as reacções, que são outros tantos ab usos. 

Vou terminar, Sr. Presidente. Procurei justificar a minha opinião, 
quanto me permHtiam os meus ,conhecimentos j uridicos . Parcos embora, 
são suffici cntcs para que eu possa orientar o meu voto e o meu -procedi-' 
mcnto, do qual estou sempre prompto a dar contas aos qu e me elegeram. 

Não namoro governos, porque, pe soalmente, não preeizo dos governos 
lJara cousa alguma, ma tambem, Sr. Presidente, não namoro a popula-
ridade. 

o SR. YICTORINO 1110NTEJl10 - o que muita gente Jaz. 
O Sn. J o Ão Lmz ALVES - Cumpro simplesmente o meu dever, como 

o entendo e o faço com desassombro e sem pedir conselhos ou aceitar 
sugo ·Lões inclivicluaes ou colleclivas, sem ouvir intrigas, sem me queimar 
com as üonias, sem me exaltar com os insulto:_ 

Tenho fé no· destinos elo meu paiz, porque tenho confiança no seu 
povo, ordeiro e trabalhador, preso ao seu trabalho, confiante na autori-
dade, amante da ordem, alheio ás paixões violentas dos grandes centros. 

E' com clle que se consfróem as nações; é com clle que ellas se 
d cf endern . 

E' •com o seu espirita conservador qi_rn eu quero estar. 
Foi a sua autonomia T1e defendi hontem no Amazonas e que estaria 

ameaçada amanhã em outros Estaclos. 
ão se me venha lançftr em rosto os abusos da força contra os quaes 

não protestei. ·Contra muitqs dcllcs, e em outros tempos, outros mais auto-
rizados teem silenciados. L;111cern-me cm rosto - e me penitenciarei - os 
abusos para os quaes eu tenha concorrido com o meu voto, nesta ou na 
outra Casa elo Congresso. 

Não sou Governo, não ouvi o Governo - dirccta ou inclirectamente -
sobre o caso do Amazonas. · 

•Mas, se fôra Governo, diante elo projeeto do honrado Senador, que 
tanto se admirou ele que p Governo, por méra ·supposição sua, não qui-
zesse as faculdades 'tJ:ue elle lhe dava, eu exclamaria: "Tirneo clanaos et 
clona f erenles". (Afoito bem; muito bem .. ) 



CAM ARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE '16 DE SETEi\1B'R.Q (1913) 

O Sr. Luciano Pereira (*) - Sr. Presidente, como homenagem á 
bôa fé üom que, estou convencido, o mninentc ·Conselheiro Ruy Barbosa 
justifico u em a outra Casa do Congresso um projecto ele intervenção no 
Estado elo Amazonas, venho préstar a S. Ex., :cwjo nome. l)l'Onuncio sempre 
com o maior r espeito e o acatamento que me merece a individuaHdade 
inconfundivel desse brazileiro illustre, .que considero, não uma gloria 
nacional, mas, verdadeiramente, mundial, uma informação que., estou 
certo, midificará a opinião que S. Ex. tem formada sobre o Estado que 
tenho a honra de representar nesta Casa. 

Dos 10 ·considerandos que precedem o projecto, oito se referem a uma 
reforma da Constituição Estadual, que S. Ex. dá como tendo sido feita 
e cm cuja existcncia baseia o seu alludido projceto. 

Essa reforma, no emtanto, Sr. Presidente, e nisto ·Consiste a. infor~nação 
que venho prestar a S. E x., não se ultimou, te ndo o Congresso Constituinte 
se dissolvido sem votar a redacção final , e, con;;equentcmente, sem pro-
mulgar a r eforma. 

Em taes condições, parece-me, 'r . ,Presidente, que o projecto de inter-
venção apr esentado pelo omiuente Senador bahiano perde a sua razão de 
ser, por falta de objecto. 

E' bem verdade que o Congresso Amazouensc, rew1ido em Constituinte, 
procurou modificar, em alguns pontos, a Constituição de 1910, ora em 
vigor, mas, em consequencia do Supremo Tribunal Federal ter firmwdo a 
inconstitucionalidade da reforma, ao conceder o habeas-corpus preventivo, 
que lhe foi impetrado pelos membros do Superior Tribunal de Justiça do 
Estado, o Congresso Constitui11te, conformando-se com a decisão do m ais 
alto Tribunal ele Paiz, resolveu dissolver-se sem levar avante a reforma, 

-o que, ele facto fez, tendo a imprensa desta Capital publicado tclegramma 
de Manáos nesse sentido. 

Cabe aqui, Sr. Presidente, uma observação, que desejo fri ar, para 
que fique bem patente o modo pouco justo por que a imprensa aprecia 
os actos politicos de situações que lhe não merecem as sympathias. 

( •) Discurso p1·oferido 1m -hora do e:x>pedient<1i. 
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Quando foi conhecido o habeas-corptt,S impetrado pelos membros do 
Superior Tribunal de Ju tiça do Amazonas, choveram os apodos contra o 
Governador do Amazonas, accusando do modo mais violento de querer, 
de mãos dadas com o Legislativo, anniquilar o Poder Judiciario Estadual. 
Concedido o habeas-co1'ptt,S, medida, aliá , que só aproveita in specie aos 
proprios impetrantcs e cujo cabimcnLo no caso era muito discutivcl, o 
Congresso •Constituinte Estadual, dando um testemunho inequivoco do seu 
respeito ao Poder Judiciario, resolveu desde logo di solver-se, sem com-
pletar a reforma. 

Esse acto, Sr. Prc idcntc, não mereceu da impTcnsa, que atacara antes 
desabridamente os Poderes Legislativo e Executivo Estaduaes, por causa da 
mesma reforma, a mais leve re rercncia, nem mesmo as honra~ de uma 
simples noticia! 

A. consccruencias de sa injustiça temol-as ahi á mão, motivando o 
acontecimento político que tem servido de tbema oJ)rigatorio nestes ulti-
mos dias. Não fôra esse silencio incxl)licavcl e o eminente Senador bahiano 
não teria necessidade de despender a sua preciosa energia com a justifica-
tiva de um pro.ie·cto baseado em uma cousa que não chegou a ter e'xis-
tencia ! 

Dada essa informação resl)eitosa ao eminente Senador bahi-ano, apro-
veito a opportunidade que a minha presença na trihuna offre-ce para, ainda 
a proposito elo discurso ·com que S. Ex. fundamentou o seu proj ccto d& 
intervenção no Amazonas, sustentar a opinião por mim expendida na im-
prensa amazonense, e j ;í, nesta mesma trihuna, r elativa á contradicção 
em que julgo ter inconido o egrcgío jurisconsulto patrio nos pareceres 
que emit.tiu a propo. ito das destituições de que foram passiveis os Srs. Co-
ronel Antonio Bittencourt e Dr. Sá I-'eixoto, cx~Govern&dur o ex-Vice 
Governador do A ma zonas. 

Merecendo icl.entica ;.iccusação tla: parte do illustre , ena d o r amazo-
nense, Sr. Coronel Gabri~l Salgado, no seu alludido discurso, o emmente 
Senador bahiano negou aquclla contradicção, fazendo até reeditar o men-
cionados pareceres. 

Ora, cu que já havia sustentado a procedencia da critica, entendi-me 
na obrigação de a·inda uma vez sustcntal-a, sob pena de confessar tacita-
mente haver mudado ele opinião. E porque a ultima defesa do eminente 
Senador não me convencesse, aproveito a opportunidadc de estar na tri-
buna, para dar as razões ·do facto . 

Vou, preliminarmento, historiar as duas ·des tituições. 
Foi só depois do bombardeio de :\Ianáos e consequente deposição do 

Sr. Coronel Antonio Bittencourt, que se souJlC o supposto motivo da mesma: 
- a approvação pelo Copgresso Estadual .de uma indicação considerando 
vago o cargo ·de Governador, por ser o Sr. Coronel Bittencourt, com parte 
na empreza. typographi·ca, do Amazonas, inconcndo assim na prohibição 
previ ta no art. 4l da Constituição de 1895, então em vigor. 

Grande foi o a sombro que tal noticia causou a todo mundo, não só 
porque era do conhccimrnto pnhlico qur no ·dia 7 não houve . essão no 
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Congresso, em virtude .de ter coiucidido a hora regimental com a ·do des-
embar.qne do Deputado Monteiro de Souza, ao qual -compareceram quasi 
todos, se não lodos os Deputados Estaduaes presentes cm ilianáos, COJ).10 
porque tambem publico e notorio era não mais ter parte na referida 
empr eza do Amazonas o Sr. Coronel Bittencourt, pois que vendera o seu 
quinhão ao Dr. Adelino Costa ha mais ·cl<e um anno, estando até em juizo 
uma acção cO'lnmuni dividundo proposta por este cointra os dous outros 
compartes. Demais, mesmo aos mais leigos em questões constituciona•e-s e j u-
rid:Icas, não podia deixar de .causar ·grande especie qu·e esti vcsse nas attri-
buiçõcs ·do Congresso clestiluit' o Governador do Estado por uma simples 
indicação, sem !'órma nem figura de j uizo, sob a imputação ele um facto 
sabidamente falso . 

Pois, Sr. Presi·clente, não tinha de ficar ahi o assombro que o absurdo 
do facto causara a todo mundo; outro ainda maior deveria succedel-o, 
quando se divulgou a ·noticia de .que o eminente Con ·olheiro Ruy Barbosa, 
wnsnltado pelo S1>. Senador 1Silverio Nery, fôra ele opinião que tudo quanto 
se Jizera era ra.dicailmente nullo, mas que, não obstante isso, todo aquelle 
amontoado .ele absurdos e falsidades devia ser respeitado, por não caber 
do acto ·do Congresso Estaclufl.l recurso de cspecie alguma para quRlquer 
outrn poder i'ocleral ou e taidual ! 

Note V. Ex., Sr. P,í,esidente, que, quwncl:o o eminente Conselheiro Ruy 
Barbosa clcn ess'C parecer, j•á o então illustre Sena.dor amazon0nse Dr. J.orge 
de 1Moraes havia provado a inexisbencia da supposta indicação, lendo ao 
Sena:clo o protesto d.e oito Dcpntados dos treze que figuravam corno signa-
tarios da mesma, protesto, aliás, tarobe.m ;já levado ao conhecimento do 
Presidente d:i. Republi ca e Rrnplfl.mcnte ·divulgado pela imprensa desta 
Capital. 

Por ter-me sido impossivel enC01ntrar o 1)arecer que o eminente Se1lfl.dor 
llahiano deu a pedido ·do Dr. Jorge de. Moraes, no qual a inconstituciona-
lidade e consequente nullidade da destituição do >Sr. Coronel Bitten-court 
vem explanada, não JJOsso lé'ir á Camara os argumentos brilhantemente 
cxpendiclos nesse senti·do, mas elles se resumem nas s~guintcs palavras elo 
seu genial autor, proferidas no discurso de 6 do corrente: "Depois <le 
ter mostra-do a inconstitucionalicla:de -dos actos da Assembléa Amazonense, que 
dcclamva perdido pelo Sr. Coronel Bittencourt o mandato de Governador, 
cu, tendo respondi.do nesse sentido a uma das partes, a pedido elo Sr. uorge 
de Moraes, respondi á outra parte, a solicitação do honrado Scna:dor pelo 
Amazonas, o Sr. Silvcrio rcry, que dessa deliberação da Assemblóa Esta-
dual, embom nulla, qrn /J ora itrila, ernb{)lra juridicamiente sem fundamento 
nenhum, não havia recurso constitucional ou legal , já no Governo do 
Esta:do, j-á no Governo da União". 

Por que razões chegava o eminente Conselheiro á conclusão da incon-
stitucionalidade da destitui cão? 

Essas razões estão brilhantemente desenvolvidas 'ºº mencionado pare-
cer concedido ao Dr. Jorge de Moraes, e, de memoria, posso r esumil-a3 
nas seguintes palavras: 
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O motivo da ·destituição não existia, porque o Coronel ao tempo da 
destituição não era mais comparte na empreza do Ama.zonas. Mesmo que 
existisse, não poderia ser invocado, porque o momento para conhecer- e 
da incompatibilidade era o do reconhecimento, dando-se ainda a circum-
sta.ncia de .que, te.ndo o Congresso, na reforma. constitucional, proroga.do o 
mandato d.aquelle Cornncl, mais uma vez ·desconhecera a incompatibilidade 
ar'gui·d.a. Por outro lado, o ·art. 4d da Constituição Estadual esta-
belece a incompatibilidade, .sem com:minar pena d.e ·especie alguma. 
i\ías como não se aclmHte que a prohibição constasse do texto con-
stitucional sem uma sancção no caso ele infracção e como ninguem 
p6dc ser condemnaclo sinão pela autori'dade competente, cm virtude de lei 
anterior e na fórma por ella regulada (§ '1 5 do art. 72 da Constiluição 
FecLeral), a lJrohibição elo art. <\.ll ela Constituição .Estadual dc1vi a ser ·enqua-
.dracla entre os crimes de responsabilidade para ·cuja ap uração a mesma 
Con tituição no eu art. <\.J\J indica a maneira e o tribunal julgador com-
pete nte, composto elo sete membros do Superior Tribunal ele Justiça e de 
sete membros do Congresso, por cllc escolhido em votação nominal, isto 
depois do r econhecida pelo Congresso a procedencia da accusação •ein vir-
t ude ele um processo. Ora, no caso Bittencourt, ncnlrnm desses textos 
constitucionaes foi respeitado, te·nclo sido a destituição votada pelo pro1Jrio 
Congresso, sem processo, e arrogando-se uma competcncia q11c elle não 
tinha. 1 

V(}jamos agora o historico ela ·destituição do Sr. Sá Peixoto. 
R.eposlo no Governo o Sr. Coronel Bittencourt, esse senhor resolveu 

ausentar-se do te.rritorio ·elo Estado. Oito mezes antes, h avia el<le solicitado 
o obtido do Congresso um licença para ausenlar-sc elo territorio d.o Estado, 
afim ele tratar da sua sa,ude. 

A Constituição ·ele '1895 só p 1·ohibia ausentar-se do tcrritorio elo Estado, 
por mais de 30 ·dias, sem IJrévia licença do Congresso, ao Governador, sendo 
essa Constituição em vigor, quando a lic en~.a foi concedida. 

A Constituição de '1919', porém, em seu art. 46, estendeu a prohibição 
ao Vice-Governador, es tabelecendo a perda de mandato para a sua viola-
ção. Por sua vez a lei est(l;clual n. 169, de 22 ·d.e maio ele 1897, que r e,gula 
as licenças concedidas aos funccionarios do Estado, determina no seu 
art. 7°, que ficará sem effeito a licença si, dentro ·ele 30 dias p·ara a Capital 
e 60 para o interior, o fu'npcionario não entrar no gozo clella. 

Quando sie retirou d·o Estado, .a !Sr . .Sá P.cixoto communicou ao Con-
gresso ·que o fazia no gozo ela licença que lhe .fôra wnceclida oito mczcs 
antes. O Congresso, consiqorando caduca a mesma liccnçR, entendeu que 
o Sr. Sá Peixoto hovia ir1corrido na sancção .elo art. 4'G, 1e o co nsiderou 
como tendo perdido o mq,ndato. 

N.este ponto Jaz-se mi stér uma explicação, para a qual chamo a a t,1; en-
11ão ela ·cama.ra, e com o maior acatamento e respeito a attenção ·do emi-
nente Senador bahiano. E' um depoimento que vou prestar. 

A resolução ela Assen,1bléa Estadual, relativamente á destituição do 
Sr. Sá Peixoto, não foi tomada sem uma audi encia prévia de todos os 



- 215 -

amigos da situacão entendidos em leis, os quaes, com uma excepcão unica, 
Joram de parecer .que, diante do iparecer emittido pelo eminente Conse-
lheil'o Ruy Barbosa no icaso Bittencourt, do acto ·do Congresso E tadual 
que considerasse o Sr. Sá P eixoto corno tendo perdido o mandato, não 
caberia recurso algum, e, nessa conformi·dade, por ser mais summario o 
processo, acharam que o mesmo deveria ser preferido, tanto mais quanto 
para fundamentar o acto do ·Congresso Linham argumentos de ordem con-
stitucional e juriclica, iil1ex·i·s1lc111tes no caso da destituicão Bittencourt, si 
clla .de facto se tivesse dado. 

A excepcão unica a que acima me referi fui eu e isto· porque o parecer 
do eminente jurisconsulto sempre me parecera insusLentavel. 

·Primeiramente o que 'é inconstitucional, nullo, irrito, sem fnndamento 
algum, como o acto que destituiu o Sr. Coronel Bittencourt, é como se 
não existisse, portanto, não póde produzir effeito . Essa é a nocão do acto 
nnllo, dada por todos os tratadistas, sem uma unica cxcepeão, para distin-
guil-o do acto annullavcl, qu e produz effeito até a nullidade ser decre-
tada . 

Mas si o acto era inexistente, não podia produzir cffeito, não podia ser 
respeitado. E •como deixal-o ele pé era reconhecer a anarchia, consentindo 
a perturbacão da ordem em um Estado da Fedcracão, dava-se o caso da 
intervencão federal, de accôrdo co111 o art. 6°, n. 3, da Constituicão Federal, 
aliás, reqliisitada pelo Governador do Estado, Sr. ·Coronel Bittencourt. 

O eminente Senador bahiano, no seu alludido parecer, em resposta á 
consulta elo Sr. Silvcrio Nery, foi de opinião .que não era caso de intcr-
v·cncão, porqi~e o Si·. Coi·onel Bittencoiwt não era m,.ais Governadoi•! !\'Ias 
si o proprio eminente Conselheiro achou que a sua supposta destituição 
era um acto inconsLltucional e nullo, como exigir que o considerasse valido 
o Governo Fedcra.l, para não rcconl1ecer mais naqueile Coronel o caracter 
de Governador? 

Ninguem mais do que cu resp eita a opinião do eminente jurisconsulto 
patri-o, mas, ou S. Ex. está .em contrad:iccão com os •pr1ncipi·os que regem 
as nullidades dos actos j uriclicos, ou a logica deixou ele existir. 

Nullidade e validade ·ão duas expressões que se repellem tanto na 
ordem grammatical, como na logica, não podendo jámais soexistir no 
mesmo facto. 

l\Ianter a opinião de Ex. era implantar a anarchia mais elesbragada 
nos Estados, permittinclo ·que os Congre. sos Estaduaes botassem na rua 
os seus respectivos Governa:dores quando bem entendessem, por imples 
indicacões, se.m que a estes coubesse appellar para o Poder Central, uma 
vez que este não podia mais vêr nesses cidadãos o caracter do Governador! 

Seria o mesmo que não reconhecer ao roubado o direito de rehaver do 
ladrão a : ua propriedade, porque tamhem neste caso o objecto furtado 
deveria ser considerado como propriedade elo ladrão 1 

Pensando dessa maneira fui de opinião que não se devia applicar ao 
Sr. Sá Peixoto a pena de perda de mandato, por uma simples indicacão, 
e sim processal-o constitucionalmente pelos crimes que havia ·praticado. 
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Preva'1cceu, porém, a opinião da maioria, ou por out·ros termos, pre-
valeceu a opinião do Sr. Conselheiro Ruy Barbosa e o Congresso, em sessão 
plena a que compareceram 17 congressistas elos 24 de que se compunha 
então, votou o parecer ela Commissão de Constituição e Justiça, conside-
rando o Sr. Sá Peixoto como tendo perdido o mandato. 

E ·!ava eseripto, no em tanto, que ainda linhamos ele assombrar-nos 
mais uma vez! 

Dias depis •de votada a destituição, chegou-no a not.icia de que o 
eminente Conselheiro Ruy Barbosa, 1cm parecer que dera a pedido elo 
r. Sá P·cixoto, clepoi-s ele dizer do acto elo Congresso Amazonense cousa~ 

muito severas 1e clurissimas, fôra ele opinião que o roemo não se impunha ao 
re peito de nenhum poder da Republica e como consequenc.ia logica não 
devia ser rcspcitaido, para o effeito do Sr. á Peixoto continuar a ser con-
sideracl o como Vicc-G ovemaclor do Amazonas! 

A principio ninguem quiz acreditar na veracidade dessa noticia, tal 
o antagonismo em- que ficava a actual opinião elo emi1iente Scna·dor 
bahiano com a que sustentara no caso Biltencourt. A publicação em jfanáos 
do propr.io parecer veiu apagar essa duvida. 

Foi com uma grande curiosidade que li esse parecer, avido ele sa.ber 
como a for.midavel dialeclica elo grande advogado brazileiro conseguiria 
esconder a contraclicção flagrante. Tão grande era ella, no emtanto, que 
nem mesmo a força claquella dialectica pri vilcgjada cons"Cguira encobril-a. 
Eu mesmo, apezar da minha misera insignificancia, animei-me a marcal-a 
e cm columna aberta do Diario elo Amazonas, pondo em confronto os 
termos elos tres parcc1wes conocdiclos .pelo eminente Senador nos dous 
casos, apontei~a aos 11eitoros daquell }ornal. 

Mais tar.dc, quando o r. Sá Peixoto assumiu o Govcmo do Amazonas, 
depois ela segul)'cla deposição elo Sr. Coronel Bittencourt, fallando nesta 
Casa sobre o assumpto, tive occasião de a clla r·eferir-me mais uma voz. 
O ultimo discurso do eminente Senador, contendo a negativa catcgorica 
ela existencia dessa contr9-d.icção, deixa-me na contingencia de éliscutil-a 
pela terceira vez, para com o meu silencio não parecer ter nmdado de 
.opinião. 

Si o M I o elo Cong1·esso (aliás jáma.is verificado, pob que uão pas ou 
•ile uma .i!nvenção) que destituiu o Sr. •Coronel Bittencourt, apezar ele incon-
stitucional, nullo e irrito, devia ser considerado valido, porque não succe-
rler oulro tanto ao acto v~rcladeiro elo Congresso Amazonense que consi-
deron o Sr. Sá Peixoto como tendo perdido o mandato? 

O eminente Conselheiro Ruy Barbosa quiz estabelecer a diffcrcnça, 
para justil'icar as :uas 1du11,; opiniões, mas, longe ele o conseguir, deixou 
mais patente que a dcstitui~ão do Sr. Sá Peixoto tinha muito mais appa-
rencia de validade. 

P1·eM11ninannent,e. Esta ele facto se verificou. cm virtude de um pare-
ceT da Comrni:são ·de Constituição e Justiça do Congresso Amazonense, 
votado em sessão J)lena. 1manimrmcnfc, por 17 Congressistas elos 2'.ft de 
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que se compunha então o Congresso; ao passo que a destituição do 
Sr. Coronel BitLcncourt não passou ele uma burla, promptamente desma -
carada pelos proprios Congressistas .que se ;diziam terem na mesma tomado 
parte, cm protesto lavrado perante o Juiz Seccional elo Amazonas, no 
lJroprio •dia ·da .deposição. 

Muito embora o eminente Conselh eiro, quando eleu o seu parecer n..a 
CO'nsulta formulaicla pelo Sr. Silverio Nery, não pudesse ignorar aquella 
circumsLancia, por já estar a mesma no clominio publico e constar ele 
documentos oJficiaes lidos no Senado pelo Dr. Jorge de Montes, a elk 
não quero apegar-me, aclmittindo que o parecer fos se dado IJara a hypo-
these da destituição ter-se verificado. Limitar-me-hei a ·estudar o merito 
ela questão 

Já uno,trd o que era o ca::;o Bittencourt cm i'ace da Constitui~.ão 

Amazonense : A destituição claquelle ciclwclão tivera como pretexto um 
facLo que, além •ele só poder ser apuraido no momento elo seu reconhecJ-
menLo, havia mais de •um anno .que clesappareoera; mesmo existente_ a 

íncom1rn.tihili<lacle arguida, não podendo a mesma ser considerada sinão 
como um crime ele responsabilidade, só podia ser apura·da em processo 
ín taurado pelo Congresso e de·pois ele verif.icada a procedencia ·da accusa-
ção, juJ.gacla por um tribunal especial, nacla disso tendo sido feito. E' desse 
mo.do um caso indefensa vel, sem a menor apparencia de l egalidade. 

O cas·o Sá Peixoto presta-·se, pelo menos, a ser discuti'clo, havendo 
argumeiil.os ·em sua deresa, como vou mostral'. 

A pena ele pe1'da elo cargo foi imposta sem processo. Seria este neces-
sario? O eminente Senador bahi1wo p·CTnsa que ·sim, classiflcanclo-o de 
crime de responsahilifacle . De opinião diversa, no emtanto, é João Bar-
halho, o mais acata:clo dos commentadores ela nossa Co11stituição, que 
pensa ser elíspensavel o processo por importar a ausencia prohibi'da em 
Lurrn rnnuncia tacita, elo mesmo moela que a Consti~ui cão elo Imperio con-
siderava urna abdicação a auscncia do Imperador, sem audiencia do 
·congresso. Póde ·ni"w ser essa a opinião verdadeira, mas ninguem po·derá 
negar é qu·e o Congresso Amazonense acceitaiudo-a estiv1 sse ·em valiosis-
sima companhia. 

Eu , fall ando com tocla a sinceridade, prefiro-a á sustentada pelo 
emin ente Senador hahiano, pela seguinte razão: 

No art. 5'3, a Constituicão Federal cliz que o Presidente •da Republica 
será submetticlo a processo e julgamento, depois que a Camara declarar 
procedente a accusação, perante o Supremo Trihunal F~ecleral, nos crime~ 
communs, e, nos de rcsponsalYiUclcocle, perante o Senado . 

O art. '54 cliz no seu paragrapho unico que os cri:mes ·de responsabHi-
clacle serão definidos em lei especial. Essa lei é o decreto n. 301, ele 8 de 
janeiro de ,.1892, entre cu:jas disposições não se encontra a minima refe-
renci a à supposta figura criminofü ·elo art. 45, que prohibe, sob pena de 
perderem o cargo, o Presidente e o Vice-<Presiclent,e da Riepublica que sahi-
rcm do terrHorio nacional, sem <permissão elo Congresso. Ora, anele a foi não 
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dislingur, " ningucm é daclo distinguir. Logo a prohibição do art. 4'5 não 
póde er considerada uma figura criminosa, mas pura e simplesmente 
uma presumpção de renuncia, que não admitte prova em contrario, não 
podendo o emprego da locuc;ão sob pena de dar-lhe aquelle caracter, 
porque ella está alli empregada como o é nas citações judiciaes para 
depoimento, em qne a ausencia do citwdo é havida como uma confissão 
tacíta . 

~Ias si não e trata de wn ·crime de responsabilidade, é logico que 
não sie póde ap])licar ao caso o vrocesso e jitlgarnento que a Con tltuii;ão 

indica para os crimes daquella especie. 
·Contendo a Constituição Amazonense, que vigorava quando o r. Sá. 

Peixoto foi havid·O como tendo perdido o mandato identicas disposições ás 
que venho de analysa.r na Constituição F,edera.1, os argunrnntos expendidos 
com esta, tambcm se applicam áquella. 

Si o Congresso Amazonense, pois, não apurou a ausencia do r. "á 
Peixoto, em processo de responsabilidade e errou por isso, fel-o baseado 
na opinião de João Ba1'baJho e podendo invocar em sua justificativa argu-
mentos de grande força, o que ninguem será capaz de fazel -o no caso ila 
destituição elo Sr. Coronef Bitlencour[, em que esse processa era sub · 
Rtancial. 

Quanto á ausencia do 1Sr. S·á Pieixo to, considerada 'Pelo Congresso como 
tendo sido realizada, sem a licença competente, tambem lJóde ser dis-
cutida, offerecendo argumentos justificativos do allud.ido acto. 

Uma licença de seis rnezes para t1·at{(J1nentn rlc saucle póilP P il 0 vr 
ser considera.ela caduca deconidos es. es seis mezes, poT falta de objecl.o, 
maximé tendo o Sr. Sá Peixoto, depois de decorrido esse prazo, assumido, 
t:om caracte1· definitivo, or cargo de Governa.dor do Estado, o que não 
póde deixar de ser considerado como um :icto inequivoco de renuncia 
·da mesma licença. liVIas ai11da não -é tudo. A lei eleitoral que rc.gula a 
concessão de licença para os funccionarios publicos estabelece o prazo 
maximo de 60 dias para o bencficiario entrar no gozo da qu e lhe foi 
concedida, findo o qual é considerado caduco. Sustenta o eminente 'r. Con· 
selheiro Ruy Barbosa que essa lei não se a])plica ao Governador e Vjce-
Governador elo Esta.do. Essa é uma questão a discutir, porque elles tarn-
hem são funccionarios pul~licos, prlo menos na opinião de muitos trata-
tradistas de ·direito administrativo. Aos argumentos apresentados pelo 
eminente Senador bahia.no, para mo trar que a mencionaida l ei não se 
appliea ao Governador e Vice-Governador do Estaido, por não estarem 
nella designados, póde-se contrapôr este outro. Tamhem a lei não fa;i; 
referencias ás leis concedidas pelo Congresso a qualquer funecionario 
estadual e entretanto ainda a essa. licenças se applicam áquelle prazos 
supra-mencionai! os. 

Todos esses argumento:: pod·em ser sophisticos, mas nem por isso 
deixam de ser argumentos, bastantrs para darem, ao menos, uma appa-
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renc.ia de legalidade ao acto do Congresso, apparencia e sa que já,mais 
poderá ser conseguida na destituição do Sr. Coronel Bittencourt. 

Por que, ipois, achar que esta deveria ser considerada valida, apezar 
de nulla, e aquella não? 
· O eminente Senador bahiano procUJ'OU responder a essa pergunta, 

estabelecendo as srguintes differença entre um e outro caso: 

No caso Bittencourt "o assumpto era méramente pol'itico e, na 
inter:Pretação elos textos ele cuja applicação se questionava, discricio-
naria era a funcção exercida pelo Congresso Estadual. 

O que se discutia era si o Governador, tendo sido membro de uma 
associ.acão mercantil, ao tempo ·ela eleicão ·e, ·depois ainda, quando veiu 
a ·exercer o cargo electivo, embora já o não fosse, quando o Congresso 
entendeu na materia, incorrera na jncompatibilida:de estabelecida pela 
Constituição do Estado, art. 4!3, e decahira., pur esse motivo, da sua 
magistratura. 

Méramente política era a ques tão, e puramente política a attri-
buicão, pela qual o Congresso Amazonense della conhecia. Para a 
discripeão, pois, .inherente á natureza dessa faculdwde, essencialmente 
política, a ordem constitucional não nos deparava conectivo. 

no mesmo modo, accresce.ntei eu, d1esenvolv·endo a mi1nha opinião 
sobre . a especie occorrente, irremecliavel seria a inj ustica, si nos 

crimes de responsabilidade do Presi·dente e Vice-:Presidente, cujo tri-
bunal na União é o Congresso, este "revestido desta juclicatma, a 
titulo dessa autor.ida de", impuzesse ao Chefo do Estaido a suspensão 
ou privação total do seu cargo "sem o 1devido processo, ou concul-
cando as fórmas necessarias deste, ou instaurando-lhe, quando se não 
verifique nenhum dos casos - legaes de responsabili da'Cle." 

Por mai~ tratos que déssc ao pensamento, nunca pude comprehender 
por que razão o caso Bittencourt era mé1'arnente volitico e o occorrido 
eom o Sr. Sá Peixoto ·de natureza não politica. O eminente Senador ba-
hiano, fazendo repousar todo o machinismo ela sua <clualicla.de de opinião 
nessa circumshwcia, esqueceu-se, no emtanto, ele esclarc.cer o a:sumpto. 

Si a falta attribuida ao Sr. Bfücncourt era passível de pena, essa só 
podü1 ser a applfoacla ao· crimes de responsabilidade. Mas estes só podem 
ser apura-dos mediante um determinado processo e perante um trilmnal 
especial. Isto mesmo disse o eminente enador bahia.no no parecer que 
formulou sobr e o caso, na consulta que lhe fez o Dr. Jorge de 1\Ioraes. 

Que fez, no emtanto, o Congresso Amazonense? Preterindo todas as 
exigencias eonstituciona'es e armando-se em julgador summario, por uma 
simples inclicacão, decretou a destituição do Sr. Bittencourt. 

Pc.Ja leitura que acabei de fazer de um trecho do pare·ccr do emi-
nente Senador bahiano sobre o caso Sá Peixoto, viu a Camara que s. Ex. 
acha que o Congresso Federal, nos crimes de responsabilidade do Presi-
dente e Vicc-Prcsi dente da Republica, praticaria um acto iiTemecliavel, 
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si im1mzesse ao Chefo de Estado a susp1cnsão ·ou privaoão to tal do seu 
cargo, sem o devido proces~o ou conculcando as fórmas necessarias deste. 
. A opinião não poderia ser formulada com maior precisão e clareza. 

Nos crim:es de responsabfüdade o Congresso é soberano J?ara Jazer tudo 
quanto entender, alé mesmo (cha,mo bem a attenção da Camara para este 
ponto) insLama1· contra o Chefe do Estado um processo attriliuincl o-lhc 
um dos casos legaes ele responsabilidade que e não verifique. 

Ora, depois de dizer isto, o eminente Senador bahiano, vae explicar 
por-qL~e o caso Bittencourt devia ser respeitado o o Sá Peixoto não, e assim 
se exprime : 

"ú\fas desBes para o caso ve rtente ha. differenoas radieaes. 
Duas sã.o essas clifferenças. 
A primeira está em que o Congresso actual do Ama.zonas asswniu 

uma judicalurn, que lhe não pertence . 
Para o conhecer, cumpre termos em vis ta a clemonstraoão, acima 

exposta, na soluoão IJOr mim dada a:o terceiro quesito, de que, sob 
a actual lei organica do Amazonas, o abandono de logar pelo· Gover-
nador ou Vice-Govemador constitue crin?;e ele responsabilidade a que 
se a.pplica a clestiluição com o cm,cler de pena. 

Pouco importa o não estar elle enumerado entre os cas·os de 
responsabilidade na léi amazonense n. 14, de 5 ele outubro de •1892, 
que estabeleceu os crimes ele responsabilidade do Governador do 
Estado. 

Provavelmente es, a lei se havia ele insph'ar ·no conceito formu-
lado, áDerca de taes primes, pela •Constituioão Amazonense de 2B de 
julho ele 1sg2, então cm vigor, cujo texto, ali'ás, não conheoo. 

Na subsequente •Constituioão ·elo Ama.zonas, promulgada a.os 17 
ele agosto de ·1895,_ a enwnera.ção que elos crimes de responsabilidade 
do Governador nos clepa.ra o seu art. 52 ta.m])em não encerra clausula 
nenhuma. onde cail)a com esta ca.ra.cterizaoão criminal .a aba;nclono 
elo cargo por esse Juncclona.l'io, ou pelo eu subsLHuto. 

Mas a fórmula do a.rt. 54, na Constituição ele 2·1 ele março ele 
'1910, em vigor presentemente, definindo como crimes de responsabi-
liaclde "os a.ctos do G·ov·erna. clor elo Estado, que allenlararn contra a 
Consl'ituição" reduz, sem duvi·da nenlrnma, a essa categoria o a.cto 
elo Chefe ele Esta.do, ou seu substituto consLHuciona.l, que, contravindo 
a lettra expressa ela ·Constituição no art. 31, n. 10, e no a.rt. 46, sahir 
do Estaclo sem licença elo 1Congresso: isto po1'q·ue todo aqiielle que 
t1·ansg1·ide urna lei, coritra eUa "al'lenta". 

Ora, nem pela Constituição de 1895, nem pela de 191() actualmente 
em vigor, o Congresso ~m Cania1·a nnica ó a jurisdicção comp etente para 
processar e julgar o j}overnador e o Vice-Governador nos casos de 
responsabilidade. 

Pela Constituição de 18% o Congresso, mediante a Gamara unica 
de que então se compqnha, reconhecia, a110nas, em taes crimes, a pro-
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cedencia da accusação, Locando, após igso, o seu j ulgamcn to e a impo-
sição ela pena ao tribw1al mixto, que o aTt. 49 clcssa Constituição 
organizara. 

Pela Constituição de HHO, hoje vigente, art. 52, o processo e jul-
gamento ele taes dcl.ictos exig:em o concurso de duas Camaras, incum-
bindo a accusação á elos Deputados e a sentença ao Scna:do. 

Si este ainda não existe, o que se segtúrá é que subsista o sys tema 
·de processo anterior, no qual ao Congresso ele uma só Camara, tal 
qual agora. alli íw1cciona, tocaria unicamente o papel de reconhecer 
a proccclenci·a ela accusação, e nunca, de modo nenhum, que essrt 
Camara accumule, com a funcção ele accusar, a de julgar. Porque 
wnf'usão das duas funcções em uma Cama.ra só, nem a presente 
Constituição nem a ·Consl:ituicão precedente autorizam ou figuram. 

Tal é, porém, o que fez, na especie, o Congresso do Amazonas. 
Tcnclo ante si, por julgar, um caso ele l'CSponsabilidade, não só trans-
g'rediu e supprimiu a ordem constitucional do processo, mas ainda 
asswrni'li wna jiir-ischicção qice não tem., cGrvoi'anclo-se cm um tribunal 
singular, ele accusaçrw e sentença, que ·nenbU:ma elas Constituições d.o 
Amazonas conhece." 
A cont.radiccão é tão visi vel que r esalta á sim1ües leitura dos dous tre-

chos, sem necessidade ele qualquer commentario. 
No caso BHtenoeourt o eminente Senador bahiano confessa que o Cou-

gresso preteriu todas as formalidades consLitucionacs de processo e 1 jul-
gamento, mas não obstante isso o acto é valido, porque nos crimes ele 
rcsponsabiliclacle, discricionaria e irrecorrível é a acção elo mesmo Con-
gresso. No caso S·á Peixoto irnnsa tambcm que se trata ·ele um crime ele 
responsabilidade (o que, aliá , póde ser conlestado com fortes argumen-
tos, como j-á mostrei ainda ha pouco), mas o acto elo Congresso Estadual 
não se impõe ao respeito, porque este ass umiu uma judicatura que llle 
não pertencia! ! ! ... 

n_esponclendo ao Sr. Senador Gabriel Salgado, que tambem o arguiu ele 
conLraclictorio, na resposla que lhe deu, defendendo-se, o eminente Sena-
dor bahiano invocou os pareceres dos acata.elos jurisconsultos patrios pro-
fe ssores ·Cand.iclo de 011veira e Clovis Bevilaqua, accórcles com o de S. Ex. 

M:as a invocação não inocecle, porque esses dous jurisconsultos ó 
se manHestaram sobre. um elos .casos, o elo Sr. Sá Peixoto e ·O que se 
argue no eminente Senador bahiano não é ter dado parecer formal ao 
mesmo Sr. Sá P1eixoto, mas ter ·sustentado 1nesse parecer opinião absoluta-
1nente contraclictoria á que sustenta nos paroceres que fou no caso Bit-
tencourL_. 

Apostaria dobra-elo conLra singelo em co mo os professores Canclido 
ele OHvcira e Clovi s BeviJa.qua, si consuUados sobre o caso Bittcncourt, 
haveriam ele responder que a violencia de que este foi vjctima, visto ser 
lnconstiluci-onal, mula, irrita, sem .funcla:menl·o nenhum, 1não pocJ.eria jámab 
ser conslcleracla vali ela, senclo . mesmo obrigação do Governo Federal inter-
vir- -rio caso, para fazer respeitar a ordem con sl'.itucional, Tcembolsanelo 
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no seu cargo o GovernadoT arbitrariamente deposto, o que de facto se 
vrrificou, não obslante o Sr. Coronel Bittencourt não estar na corrente 
polilica a que se achava filiado o então Presidente ·ela Republica. 

Todo mundo podia aceitar a.s conclusões do parecer elo eminente 
Senador bahiano no caso Sá Peixoto, menos S. Ex., depois elo que RUsten-
Lara no caso Bittencourt. 

A fórma usada pelo Congresso Amazonense na destituição daquelle 
só foi adaptada em virtude da opinião de S. Ex. no caso Bittencourt, senclo 
para notar que aquella, apezar de insustentavel, sob qualquer aspecto cm 
que seja comparada a esta, apresenta muito maior apparencia do Jtega-
Jidado. 

l\a lJratica, a contradicção em que cahiu o eminente Senador bahiano 
foi um bem para o paiz, porque Deus nos livre U.e que vinga se a opinião 
do S. Ex. sustentada no caso Bittcncourt ! A destituição do Sr. Sá Peixoto, 
liolla baseada, veiu logo mostrar para onde teríamos do andar! As desti-
tuições de Govern&clorcs pelos Congressos esfaclua·es, sob os preltcxtos 
mais absurdos, haveriam do multiplicar-se de tal sorte, que difficil seria 
eucontrar-se dcpoi. quem ainda se quizcsso cxpôr aos ri scos de caTgo tão 
lJCl'igoso . . . 

1A equiparação feita por S. Ex. do poder discricionario do Cuugressos 
11os julgamentos dos crime ·de responsabilidade dos Chefes do Estado 
(l'·elizmente por S. Ex. 1 mesmo niegado, no trecho que tive a honra 
ele lêr por ultimo á •Camara), ao poder que os Congressos icem 
nos reconhecimentos de poderes, íl1ão lJrocede. Naquielles crimes a 
Constituição indica o prpccsso que deve ser observado e o Tribunal que 
eleve julgal-os. Si essas formalidades não são observadas o acto do Con-
gresso é nullo, não tem existencia, ·e só póàe prevalecer revolucionaria-
mente. E' um golpe ele Estado praticado pelo Legislativo contra o Exe-
cutivo, si me permittem a expressão, porque aquelle se attri:huc uma ,indi-
catura que constitu:Oiona.lmente não lhe pertence; tal qual succcdcu no 
caso Bi.ttencourt. 

Sl, porém, no reconhecimento ele poderes, o Congresso tem como ele ito 
um cidadão que o não foi, ou que é inelegível, o acto é valido, porque o 
Congresso usou ele uma attribuição que lhe é dada pela Constituição, 
porque só elle tem compctcncia para dizer elo assumpfo, interpretando as 
élis1rnsições legaes que regem a materia, desde que o facto soja feito de 
2~~ôrdo com o processo e no tempo para isso previsto na lei. 

Na verificação de poderes o Congresso é soberano para julgar si o 
cidadão A ou B ·é inelcg.ivel ou si foi eleito, 1e a sua resolução é irreco.r-
rivel. 

Depois disso feito, I)Orém, já não lhe é mais permiLtido dc:;tituil-os, 
sob um daquellos fu nd <f mentos, porque isso importaria em uma revisão 
elo verificação de manclato . 

Pela theoria sustentç1cla pelo eminente Senador bahia.no no oa:io Bit-
tcncourt, si o Congres:lo Nacional des tituísse agora o Sr. Marechal Herme:; 
da Fonseca, sob o fundamento de ser S. Ex .. inelegivel para o cargo, esse 
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acto ab urrlo deveria ser res1rnitado, constitiicioncclmenle, porque o Con-
gresso é soberano para assim decidir! (Pawa.) 

Não quero deixar esta tribuna, Sr. Presidente, e já que estou tratando 
da contradicção em ·que inconeu o emine·nte Senador bahiano nos pal'e-
ceres que formulou sobres os dous cçi,sos a que me tenho rcfoerido, sem 
dizer ainda alguma cousa sobre outra contradiccão em que supponho haver 
tambem incorrido S. Ex. ·no projecto de intervenção no Amazonas, que 
acaba de apresentar á consi·deracão do Senado. 

Quando se deu a primeira •CLeposição elo Sr. Coronel Bittencourt, este, 
nos termos do n. 3 elo art. 6º da Constituição Federal, pediu a inteTvenção 
do Governo Central, afim ele ser assegurada a ordem no Estado. 

'Ü r. Nilo Peçanha, então Presidente da Republica, considerando ser 
perfeitamente cabível a medida, realizou a intervenção, mandando recm-
rrnssar no cargo ele Governador deposto. Greio bem que, a não ser os inte-
ressados directamente na conservação -ela nova situação creacla, não havia 
no Brazil duas pessoas que pensassem ele modo contrario ao Presidente 
ela Re·publica. Digo .duas pessoas, porque uma já s•e manHestara nc"se 
sentido. 

O eminente Ser.iador bahiano, na resposta á consulta elo Senador Sil-
vcrio Ncry, sustentara ser a intervenção federal no Amazonas aosoluta-
menle incabível, o que, a.Hás, ·era uma consequ·e1ncia necessaria ela vali-
dade do acto elo Congresso, tambem sustentado no parecer. 

Que a .ordem no Amazonas estava .gravemente alterada não era possivPl 
desconhecer, pelo que o eminente Senador, paTa chegar ao seu ponto de 
vista, teve que cles·conhecer no Sr. Coronel Bittcncoul't capacidade para 
l)Cdir a intervenção, mna vez que já não era mais Govema.clor. 

Note a Camara que o proprio Congresso Estadual, no mesmo ·dia, cm 
(lLuc se dera a ·deposição elo Sr. Coronel Bittencourt, em protesto assigo1l'l0 

}10r oito dos seus membro., e lavrado perante o Juiz Federal ela Secção elo 
Amazonas, e em tclegramma dirigido ao Sr. Presidente ela Hepublica, 
deixou exhuberantemente provado que a indicação não fôra votaela, por-
que não houve sessão no dia em que se dizia ter sido a mesma approvada, 
niio passanelo tudo ruquillo rle uma riclicula burla. 

Tal ·facto, na ·opinião elo eminente Senador bahiano, era insufficiente 
para justificar a intervenção federal no Amazonas. 

A violcncia praticacla contra a primeira autoridacl·e elo Estado, o. bom-
hat'deio ele uma cidade aberta, sem aviso prévio á sua população, para 
~ó fallar nos dous factos malÍs importantes, não podiam dar logar á inter-
venção. Uma simples duplicata ele Congressos, agora, e uma tentativa ele 
reforma constitucional, são motivos sufficicntes para ella ! 

1Ainda poderia, Sr. Presidente, mostrar outras contraclicções em qnc 
inconeu o eminente Senador bahiano, no discurso com que fundamentou 
o s.cu projecto; mas jul-go isso elesnccessario . 

A minha presença í1a tribuna teve por fim tão sómente sustentar uma 
opinião por mim já cluas vezes expcnclicla, i)ara que não se dissesse que, 
com o meu silencio ele agora, reconhecia tacitamente que estivesse em 
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erro. Não, Sr. Presidente, quanto mais leio os parecer es do eminenti;i 
Senador habiano, mais me convenço de que os mesmos se cont.radi7.em. 
EsLe men di scurso, porta.nto, deve ser considerado como um clisouro de 
defesa. 

Ap ezar ela mi-nhá insignilioancia (Não apoiados ) costumo sempre sus-
tentar as minhas opiniões, mesnio com risco ele ser esrnagaclo pelr1 adver-
saria (tão grande, que, pa-ra muitos, já se tornou intangível) ; mas isto 
não sem o mais profundo respeito e acatamento irnlo genial ostadista 
patrio, considerado por mim um dos maiores motivos que me fazem ter 
orgulho ele ser hraziloiro ! (Muito bem; muito bem.) 



SENADO FE DER AL 

SESSÃO DE 8 DE SETEMBRO (1914) 

D Sr. Senaclor Sil11ei·io Nery, por indica.ção que submetteu á apre-
ciação do Senado, em sessão ele 27 de julho ultimo, acompanhada de 
documentos, solicita .que a Commissão de Constituição e Diplomacia inter-
ponha seu parecer sobre a organização elo Congress-o Legislativo elo Estado 
do Amazonas, eleito em virtude ela r eforma constitucional do mesmo 
E stado e proponha as medidas ·que, cm seu alto criterio, julgue conve-
niente sobre esta questão. 

Os do~mnentos que acompanham a inclicação são os seguintes : 
a) a Constituição elo Estado, promulgada em 21 ele março ele ·1910; 
b) a reforma da Constituição, pr omulgada cm 201 ele outubro de 1913 ; 

, e) a acta da apuração geral ela el eição realizada cm 2 de janeiro ele 
1914, para a composição elo Congresso Legislativo elo Estado, feita pela 
Junta Apuradora que se r euniu na cidade ele Manáos a rn de fevereiro 
do m esmo anno; 

d ) a acta ela sessão de 3 ele março, elo Congresso Le'gislativo elo Estado, 
cm que foi approvaclo o parecer ela respectiva Commissão de P·oderes, 
reconhecendo e proclamauclo os Deputados eleitos m embros elo m e. m o 
Congresso no biennio legislativo ele 1914 a ·19'15; 

e) diversos numeros elo Diario O(f''ic·iaL elo Estado, publicando telc-
grammas e officios elo Presidente da. Republica, i\1inistros ele Estado, Pre-
iclcntes e Governadores de Esta:do e outras altas autoridades da Repu-

blica, accusanclo e agradcceinclo a communica.ção ele in twllação elo Con-
gresso e da eleição ela respectiva Mesa. 

Instruindo a sua indicação com os dous primeiros dessscs documentos 
parece Ler sido pensamento do seu digno autor clesperbar a aittenção ela 
Commisão para a constrtucionalidade elo processo por meio do qual foi 
feita a r eforma constitu'Ci-onal do Amazonas, a. que 1clla faz rderencia. 
Pm mai interessante, porém, .que seja esse aspecto ela ·questão, fóra ele 
duvida é que o r espectivo estudo não lrnclcrá autorizar nenhuma provi-
dencia ele parte elo Congresso Nacional no sentido ele corrigir os defeitos 
que ell e pudesse apontar na elahorac;ã.o e pr omulgação desse wdigo poli-

Parecer da 
Commissão de 

Constituição 
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t.ico do Estado, não demonstrada no ·eu contexto po. tergação dos princí-
pios .cardeaes elo rogirnen ü1stituido :velo Con. tituição l<',ederal. 

Com esphera de accão porfeiLamente delineada, exercendo cada qunl 
a sua funcção distincta e separada, dentro de r aios expressamente tra-
\aclos, com prorog·ativa · e direitos que permittem, em justa e bem con-
oe.bicla distribuição, sem choques, uem conüictos, o livre f'unccionarn e:~ t c 
elas respecl vas instituições, a União e os Estados se oxclu,em reciproca-
mente, de intromissão nos negocios JJéculiaros a caida um, ou que lhos 
estejam reservados clara o precisamente pelo Pacto Federal. 

F·oi por isto que para .estabelecer o jogo regular do regirnen, em que 
se vêem dous G·overnos, o ela União e dos Estados, se exercitando parall e-
lamente, o legislador constituinte teve a prudente cautela ele prescrever 
as fórmas e as regra por que, cm casos de conflicto, seria possível resta-
belecer a normaliidade do mechanismo constituci-onal, estatuinclo no art. 6° 
ela Constitui<;ão preceitos inilludiveis sobre a intervenção dos ;pO'clercs 
foderaes 1111os negocios reservados á privativa compeLoncia dos Estados. 

De todi>.:i as prerogati vas ·e direitos que lhes foram concedidos é s'.::m 
duvida alguma a majs importante a que diz r espeito á sua consti'tuição 
interna, a.o estabelecimento ·dos 01,gãos ele seu Governo, ás normas do S·fü 
funccionamcnto , á a.ecretaçã-o, ·emfim, do SOLl cbcligo político. 

Desde que, pois, na 
1 
elaboração desse es la.tuto, não violem, não illu-

clam, não infrinj am, não posterguem pela ua.s proscripções as regras 
e preceitos que a Constituição Fecl!eral ,considera Iunclamontaos do regl~1 ! 0 11. 

licito não é á União, sol~ qualquer outro pretexto, intrometter-se na viela 
elos Esta.dos 11 ar a. modii'icar a sua Constituição e leis organicas, ou forçal-os 
a a.cloptar, na sua elabonição, rMmuJ.as e processos que lho pareçam mais 
conveni·entes ou con sentaneos com o rcgimen. 

Até ahi não vae a qCção elos p-oderes fecleraes, por mais ampla que 
seja a esphora em que ena se exfücita. 

Fóra dos casos expressamente clcclaraidos no art. 6º, ela Constituição, 
isto ó, para repellir a i11vasão ostrang'eil'a, ou do um Estado em outro, 
manter a i'órma ele governo r epublicano federativo, a ordem e tranquilli-
clado puJ)licas no Es1ado, á r equisição elo respectivo Governo, e assegw'ar 
a execução das leis e sentenças fcdoraes, não é possivel intervir nos 
Esta.dos. 

'Ora, em nenhum desses casos pódc ser ca11itulada a questão ·que, ao 
seu primeiro exame, a indicação rnggerc. 

A reforma constituci-onal do Ama~onas, .feita peil.a respectiva As sr~-. 

bléa Legisla.tiva, investicllj. de poderes constituintes, póde, é certo, ter sido 
promulgada com preterição do alguns elos Lermos do processo instituido 
pela anterior •Co:11Stituição para a sua revi: ão; mas não viola, evidente-
mente, no seu contexto, em suas presfü'ipçõos essenciaes, nenhum pre-
ceHo da Constituição da União. A organização por ella dada aos poderes 
do Estado e as regras que estabelece para o regular ex·erci:cio de suas 
funcções se harmonizam pcrJeitamcnte com o Paclo Federal. 
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Consi'derado sob este aspecLo, o estudo da indicação não des·perta á 
Comrnissão a necessidade ele propõr medidas ou provi·clencias que resta-
befeçarn as regras e normas, porven1ura preteridas ou violadas no pro-
cesso ele elaLoração rlessa rel'orma, .Falle.ce ao Congr.esso Nacional auto-

, l'iclaclc para tanlo. Só o vocler competente d.o Estarlo poderia tel-a. 
Si, encarada sob esl.a l'ace, é certa a conclusào a que chega a Com-

missão, outra não lhe pal'ece eleve ser tamhcim a relativa á organização 
elo actual •Congresso Legislativo do Estado. 

Ef fei to cm J)leHo r·egular, real izado na época propria, segundo a.s 
prescr ipçõrs da lei r.leil.ora.J vigente no Estaâo; reconhecidos O·S poderes 
elos seus membros nos ,termos elo respectivo Regimento Interno; installad.o 
no dia próviamente designado para a sua reunião, com . a presença do 
Governaidor do Estado e leH1ua ·da respectiva Mensagem; constituído pela 
eleição da }lesa e Gommissões Permanentes, e communicando-se com os 
outros don s pc.íler es no exercício constitucional ele sua funcções, com a 

. harmonia e indepenclencia qn c a cada um clcllcs assegura a Constitui{jão 
Es·taclual, como tu·do l'azem certo o::> documentos juntos á indicação, parece 
á Cornrnissão igualmente que ainda neste particular nenhuma providencia 
ha a tomar a t•espeito pelo Congresso Nacional, verificado como estâ que 
nào .ex iste nenhuma im1rnrfcição Do apparelho governamental elo Estado 
elo Amazonas, excr"ccndo carla um elos seu orgãos as suas func{jõcs dentro 
elos limites que Jhes foram traçados pela Consti1uir1ão. 

Nestas condições 6 a Commissão d-e parecer qúe, pacla lrnv.endo a 
propõr ou. sug,g.crir sobre a materia da indicação, sieja a mesma archivacla. 

Sala elas Commissõcs, S· ele se tembro de HJH. - F' . Mendes de Alrneirla, 
Prrsi·clentc. - Alencar G-itirnarães, Relator. - José Eusebio. 

1'nclico que a Commissão ele Constituição e Diplomacia, tendo em Indicação 
vista os documentos qlte ora offereço e outros que, para intcrpõr par·ecer, Si lveira Nery 
ella julgue neccssario colligir e examinar, emitta sua opinião sobre a orga-
nização do Congresso Legislativo dó Estado do Amazonas, eleito em vir-
tude da reforma constitu·cional do mesmo Estado e su.bmetta á aippro-
vação do Senado as medidas .que, no s-.iu alto crHerio, ju·lgue convenientes 
sobre essa questão. 

Sala. elas sessões, ·27 d1e julho de '19'14. - Silvei·io NenJ. - A imprimir. 

O psirecrr é approYaclo na sessão de J O de setembro . 

• 



• 



._, 

CAM ARA DOS OEPUTADóS 

lf).ol GRANDE IDSCANJALV !'~O SUJ?RF.).l') TR\Bl:'.:'-1 Al~ FEOgRAL - O nH>-1?.EAS - CORPUS» 008 
!>ESEMBARGADUl<E3 D'J A \{A ZONAS O SENADOR RUY BARBOSA. ( • ) 

0-s jornaeJ tinham annuncinr:o -~ue o Supremo· Tribunal Fed•!ra! na sessil-0 de 
hontem, iria jul•g<tr o Jv1b~a.s -co1'pus im;H,traclu pcl" Con,,;e!h~il"O Ruy Brirbosa em 
favor dos .aesemb:1.1,gaid-0res do S•:prw10 TrfünnaJ elo E.;tacl.o elo A::::iazona . 

:3ab:::i.-sc ~uc o illust•:e tl"ihuno e jurisconsulto usãria d>t palavra en• defesa 
éa med·úa ?e'C!uerida, e bastou es~a noticia para que a sala das seesõE's d<; Trl·bu-
nal, gt"ralu·entr!. rr1uito pbu::o ~on~orriic.~a. n·1,o:; ;;essões c0stumeiras, ficasse hontcm 
,·c·pleta de 'l<lvosg·1<los, iuri1,c1 n~ultos, jornalis tas e de muitas outra,;; pe-ssoas, que 
l(L ~foNtm pat·a ouv.:r -0 ·1erbo • 'letQllen~e do en"'inentc SenaJor 1bah:ano. 

•rendo d.ado ·enu·a.aa no Supremo 'l'übuna! cerca c o meio dia íl i:et'.ção ele 
lw/Jon8-C?rvus "lfoi log-o <icrois a,prernnt:'!tla ao J'resi•kr.tL· elo 'l'r ,bunal, .or. H e:·-
111lni'1 Jl1 :E~pirito ~a.nto, c.:1w, á 1 ílCJra t~ nk. n. mar.dou pal'a :l Secretaria , aflr.1 
,:e S•ff Jevi<Jamente antuacla. 

E u: s~guicla , f 1o1·am os auto$ dintri·b 'Üic11'Js ao 11\1..nistro lManoct ·Murlinho, pat:1 
·1ue L"t!httas~c o peJiclo \le «1hrl he-as-corpu . .c:.:». 

O li:iena:lor Ruy Ba,.,bc~a ch€<;"ou ao trihuna! pouco depois elo melo <lia . 
.S. ~x. VE:!io f'lll com;f!&.Dhi:1 d0 s~u fj!h1.·, de .S ::fü genro e de atgun s r~m ·· gus. 

F.<;ndo Io.go cerc~Jo ele varia.o; pP..:Sso!Í·s . 
:\e.ssa. occasi;lo, t?s t..iva sendo j1rlgada urna apiJcllaçã.o civcl, a respeito de im-

riosto esladr.al, sobre exipo!·taçã.o de !lreias monazi.til!as, no Es~~cio Ca ·Ba·hia. Corno 
advogado do Es tado <la 'B:Lh .a, fallou o Dr. :\.l exandre C:c Souza, e em GBg·JidP 
o de~ensor ée Jdhn Gordon. Dr. Guerreir-0 <1 e C:LStro, que, r.vistancc o ·Senador 
Ruy '.Barbosa no recinto, teve occasião de se referir ao eminente jui·isconsulto, 
empregan.do phras~s altamente elogi"~as. 

r.rermil1ad.o este di.SC'U!'~O. 0ntrar2.n:. o:.; rnL!1i.sLros a <lL'icutil a caus~~. tt~rtninan

do o julg>tmcnto ria mesm11 vo.1·co dcpo!s <las ~ huras <la tartle. 
Reaibertn a sessão, ás duas e meia hora1<, o Dr. Ruy Barbosa, que esperava 

Pa. secretaria a occasià-0 do Jt~·lga.n1cnto do c1 hab<.·u~corpuS>>, d e u er. tradR na Pala 
das aeEsões, indo occupar a tribuna que fica á dLreita da mesa do presidente. 

Quan<l-0 S. Ex. penetrou na S"-la, to'.ins vs prc&ntes ce !evantararr, cm .;lgnai 
.de re.;p~lto, sen t a ndo-se depois ele ter o illu stre jurista oe<:upado a ca<lcira dn 
trib.una. 

(*) Documentos ,publicnidos no «Diario do Congresso», ele 10 ele Setembro c1e 
191<6 a requerimento do Deputado Ba.r.bosa 'lJima. 
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O Dr. Hermin :q <ll• E.,pil'lto •Santo, danJ0 co;nE'.ço a~i; trabalhos do j;i;g·alllento, 
cedeu a pa!avra ao Mini\stro Murtir.hc .para relata·r o '«habeas- co1,pus». 

O Sr. :vrurtinho leu então o seguinte t elegramma: 
«~lan!áC'S, '1•9 - Sena.dor Ruy 03arbosa - Rio - A.ipezar dos poderes federaes 

11 inda nii.o terem 1·c-;olvido a dUP'licata elo l,'od ~r L<;.gislativo lor.al, <> Congrc.~•o, 

agora, frnc cio;1an{) o, com mani·f·:?Sta ·Violação das >g"arant1as d·a 1ConstHuição da 
J ~epublica, acat:oa. de votar a rt\forma eonstitucional, .:;-0nferindo ao Governac'!or am-
pla facu 1d a ci c jJfü'a conservar, apl'Ov~itar e demittir funccionarius ela jus tiça, ªP-0-
acntar, JlÔl' em d ispon•i1b1llc1ad.e e avoulsos os desembar@adores e jui·zes ae d i·reito . 
t\a 11nmine110ia <lu ique o Governador exe.rcite ·VIS po:•=J1e1·es con rferidos. pC'dhuos co.m 
urgencia in1pctra1· ao Surpremo Trilbunal ·«ha:bca..s -CC<i'PUS» u:>reventivo, pa.ra asse-
gurar o <-xerc;cio das n0esas funcções - desembargadores do 'Suprerro Tribunal -
Raymundo Silva •Perd igão, Paulino João Souza ~folio, .,\Jbel Souza Garcia, ·Lui2 
'.Fur tauo Oliveira Ca,bral, Jl:3tevem iSú. Cavalca'!l t1 de Ai·buoq ue1<que, J o.sé ..Lucas H !l-

1wso 1Ca1nara, En .. Jiio Bonifac!-0 .Alm.eiàa e Zozilno !Sever.ino \Leiros.» 
Em seguida 11essou a ler a petição d<' «l1aibeas-co1'J'US», n a qual o impetrant<· 

pintava o ·"lallla'l'uso eetac}o de anarohia do E;;tad.o do runazonas, onde impera 0 

arb itrio do Go1 ei·nador, q u ,; não 1.-albe respeitar as lei.• _ 
O S.t·. M·urtinho lia en1 voz baixa, se1do di•fficil ouvir-se o quo <'lizia. 
Comtudo, i>utlemos ope!·ceober, que em certo treohu da petição o impetrante di-

zia qac era a pri:neira. voo que um Supremo '.l'riobunal Sw:><'rlor Je um Es1:ad-0 da 
;Un1ã-O se v~a na ~onti·ngencia <1e ~:e diri.gir av mats alto t~·ib.1nal 

na imm.ini;ncia ele soJlfrer uma violen1cia innomima'Vel. 
Tendo o Sr .• \'lurtin·ho terminado u ,;eu relatorio, 'foi Idada 

tia dor Ruy fBarboRa. 1 

d? pai?., por P~ta ! 

a pala.vra. a o Se-

IS. Ex. oomeçou dizendo que, na •IJíresente emergencla, n ií.o ;podia d·eixar de 
í a1,,.er 'UtiO ela pala vr.a. 

No me.o das ruinas do reglmen. no 'lodaçal em que tudo es1iá mergul·ho.d.o, es-
lava- lhe reec1•vnid•J elevar o gri•to tl e socco~ro 1?10 naufra•gio de um dos ma.lorei; 
r::,tadoo, cu.ios !braço.~ o desespero agita. 

Pc<l ~ á Ju,tiç•, um l<halJeas-corr-us» para a ju~iça . 

·E' a u:>r imúim vez que u u' t l'iibu"lal superior vem ao !Supremo Trfounal •Federai 
i mr!)'lorar protecção con tra os .. accesaos de loucura de um Govet'no. 

Por va1·ias veze;;, ·D eoputados e !Senadores aq•1·i vieram na attiturlc d e impetrar 
a protee,;ão da j'.lstiça _ . .\ogr.ra lê a pr<1pria justiGa, a mais sagrada das cousas 
ua te1~ra e Co ,cên. !Qite vem nessa postura de mlsericor.dia, despida idre sua ma·ges-
t.a dc, pe<lir a prote.cção . 

As fações sedentas de sangue e çle rapina arrebataram 'ã. justiça a sua 
svl:>eramia . 

() facto dr: agora ·é $?.m memoria e .iem P·l'C.:ed ente;; . 
O •Jrador bem sabe oÇ(ue a justiça, entre nós, não se im;p<reSBiona com ª" ex-

plt-sões de p::i.tr:otismo . 
• Mas, atte:idei, .Sr.s. ·pia.gi;:trados. contionua o orador, não é rhetor~ca dos ad -

VO?.?-dos de :g·r anéles ~egocios, e sUm a palavra sen1 tregeUo, ·é a v.oz que eX·P'loc1ê 
d u consciencia e d o ver<Iadciro .vatriotismo _ 

M: :> ,Sr. Huy Barbqsa relemibra ao T rfouna1 os varios .pedidos de «lhabeas-
co ripus» que teem chegado a.0 .Supremo 'Tu'lJbunal, em f\a.v-0r de Depu•tad•os e d·e on-
1 rns pe.s.;oas que soff.re:n violencj:is à-0 Governo do Arnazo'llas. 

iRe'fcre-~e ao res9citQ que •Se tribut R'V>t á justiça no tempo ô.o [ mp·erio, e diz 
que, agora , só existe o TDOnopol1o dws !Posições ,para desre<'IJ)eltar as decisões da 
.ius tiça. 

P e1•gunta ~l i::o r ac::i;so o tc l~gr,unrnn qu·~ a caba de ser lldo ~ú T1+bu~n·J foi 
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~urprPza pua o me.~mo. Acha que não. Qnem vem acompanhando cs uc•Jntecl-
me-ntos ça1b1~ que no Arnaznnas reina a ma~or ana.rohia . 

Lcn.bra o~ anl·eccdcntcs: a questão da agua em 1\lfanláos, a revolta dos animOti. 
a in .rnbt•rdina<;á.<> <le alguns isoldauos de policia, mas essas praças se entregaram 
logo â.s aut<>ri'dad\~s. 

;\Ias não quiz0ram acceita;r esse a•cto de rcndimen ~o; não ;foi aoc~i·to 'Jelc; 
Governo do IEstaüo, que quiz; lbeomlbavdear o quarte'l. .As vlcti mas das lbucas ele 
fogo fo-ram 'P·rin.cipaJmente as paredes do edioficio, mas a l•gumll!s pe-'!soas que al!i 
foram prc~a-~ e outras seguras nos arraobata~s foram iharbaramente truciqada,; 
por orde;n do eommandante da terça, que teve !ogo o premio: a promoção. ao postr; 
de general. ~ão houve mais consideraçõl'S nem com as mulheres, nem com a;; 
creanças . O insp;;ctor do 'Dhesour-0, ·que hoje (oi apresenta<io ao -0rador, <' que 
devia estar no Triibunal na·q.ue.\Ja hora, só esca!Pou da morte graças â. .piedade de 
maohi.nistas de um navio que o trouxeram entre caixões de cairvão. 

lFaHa no suborno de o1ifüicia.es •do !Exereito. 
Diz •que o prazo 1para a reforma da 1Constltuição lê de 20 acnos, mas, 1laSSa-

dos rupcnas dous amnos, o 'C()ng.resso a tiobu·lo de •reformai-a , lfez a sua destruição. 
·Diz que a assemblréa mã.o era legal, mas sim um ajuntamento illicito, um gru.po 

tle crimi·nosos •q·ue ntnguem deve r·espei•bar . 
.Alffirma que o chefe do 'Poder Execu'1:ivo a nmou-se do arbltrio de disc1,iclona-

ria!Dlente d emittir os ju·iZ'es ode direito e 1desemba;r.gadores. ·Elles são vitalticlos. Só 
em cor.sequencia de sentença jud1ciaria, podem ser demissivels. 

Ncs1:e .ponto o 'Sr . iRuy lê va·nos Vrechoo da •ConsHbuição do 1Amruzonas e 
depois con•th1 ua : 

'Eím faoe do Supremo Trtbunal estão du•as IConstituiçõe.~ do •Amazonas: a .pri-
meira, a de :1910; a segunda, a sem valor; é a refo=ada fóra oda léip'oca . 

:A p;:·imelra garante a.os magis-tr·ados a. v·italic<iedarde, e a s egunda tira-lhes to-
dos os direitos ga,rantidos p.ela 1Jegitima. lei. 

O IS·u•pl·emo Tribwnal Federa-!, certo, mão sancciona;ria a crimh1osa dissoluçã-0 
do IS.uperior fl'riJll'un·aJ d·o ·Amazona.s. 

A jurispr·udenoia do >SlJipremo Tri•bunal tem s ido sempre de accõrdo em equi-
pa•ar oo dh·eitos l&a. justi~a foo·eral e o .aa mrugistratura dos Estados. 

A'llé ihoje, n-0 1Brazil , os accessos de loucura dos 1governos teern s ido ·contra 
°" !i·uizes avulsos, -0s d•®"Ll•ta-dos, •os ifntendentes .municipaes; agora a ordem se i•n-
veorte: são ·os tribu.naes ·co\Jootuvos, são os ai tos triibunaes as vict-Lmas ido arbitrio 
desses governos. 

Mas um desses poc1ero.·os •caudilhos que mandam bombardear ci·dadcs e ar -
I"atíar quartci.·, qu•an·do chegar a •sua !io;:a, ·rolando de desr.cspeito em desrespeito, 
ha de a·inda cahoir aos pés do ·Su1H·emo Trirbunal F ederal. 

'1\s 'Ultimas palavra.s do emiinente !Senador bahiano •fora.m corõadas por uma 
prolcmgiaida salva. de !Palmas. 

(IDm seg>uida 1passou a ser discutido o hª•beas-corvus, fallando o s,·. ill1urtinho 
e logo depois o Sr. OJ.iveira Ribeiro. 

Quando es·te IMinistl"-0, dirz·g:niclo-se ao 1sr. Muniz .Barirebo, di >se que o procura-
dor geral da 'Re,pulJli ca d eV'ia vela r ·pela execução dos accordãJos, surgiu um ifn-
cidente ldesagrada·bilissimo qu ~ assu•miu as proporções de um gran'<le esca·ndalo. 

O Sr. Muniz IBa·rreto resp'Onaeu ao seu 1c aJ1lega, defendendo-·se das arguições 
que lhe eram •fe•tas. O Sr. Ribe iro ·~etrucou·-lhe com a voz mais elevada, e, em 
breve, estaibeleceu-se wma forte ai te reação em que o procurador gera,] oda Republi-
ca disse com vehemencia que 0 seu co llega binha o ·habito de odar espec taculos e 
offender os seus •paires, dcswfia.ndo até os assisteirtes pa•ra :11u·gilato. 

O \Sr . IOllve i ·~a fRiibeiro. então. lrriota:dissimo, põe-se de pé e exclama : 
- Ora, ·não seja idiota. 
' ão pense que 'POr ser forte e ICOl'pulento cu tenha medo de você.» 
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O ·Sr. Mibielli, leva-ntando-se e dirjgindo-se ao pres-iden te, pede seja suspecsa 
a ~essão. 

Todos os ministros abandonam as suas cadeiras; ma,s npezar elo ruido prod·u-
zido uLnd.a se ouviu o Sr. Eldmur do Mu:niz Ba rreto, affcc tando uma calma que não 
tinha , pedir ao seu collega quç poupasse ao .Supremo Tribunal da_ .Repub!ica o es -
pectaculo d QPri.men•t e que todos estava m presenciamdo. 

Eram 4 .hot•as da tarde . 
O presidente suspendera a sessão. 
'Na sala, nas galerias e nos co r ;cdores faziam -se commentarios sobre o inci -

der. t e . 
Pou•co tempo depois, fora·m reencetados os traba lhos. 
O Sr. Espi1ito Santo pefüu aos mhn·istros -não ;prolongassem a discussão . 
tO Sr. O liveira Ribeiro, então, usando da palavra, declarou que, desde logo, 

concedia o 11a.bews- 001·1ni,s . 
'Falou em seguida o Sr . Muniz Bar r eto, cleclara,n do que, para a sua defesa, 

limitava -se a ler no Regimer.to do T r i·bU·nal quaes as· suas a ttribuições: 
·'Final-mente, colhidos os votos. r esolveu o T7ibunal ocnverter o julgamento em 

diligencia, pa.ra -pedir in•formaçõcs ao Governador do Esta ria . 
· O unico voto contt'ario fo>l o do Sr. Olivei~·a Ribeiro. 

(D'A Evoca de 21 de agosto de 1913.) 

A E'pocc<, de 2·4 d e agosto de 1913: 

A JUfi1.'J CA AMEAÇADA - O i Cll-IABEAS- CORl"'US>l DOS DEJSEMDARGADORES DO '.MAZONAS -
ll\'fPOH'l'AN"l"'E •DTSCUHSO DO SENADOR RUY BARBOSA - A ORDEM i,i"'1QI CONCEDIDA 

UNANIMEMENTE 

O Supremo Tribwr al .l!'edernl ju!.gou, na sessão ele hontcm, o pedido de hc<beas-
corpus -req ue1 ido ipelo Senador R u y Barbosa em fa\·or dOS desembargadores do Es-
ta do do Amazonas, ameaçados de serem postos em disponibilidade. pela :eforma da 
Constituição ·1aaueqlle .Est11-do, feita. a liás fõra do prazo l.egal . 

A a1lu.dida reforma ou.tonga ao Caverna.dor do fEstado amplos poder(}S para 
d issolver o Superior Tribu;nal do rn::stado . 

• A :)u stiçn, entretan to cm todos oo ·Estados da Uniã.o, está Mnr,iara.cla pelo 
P acto Federal de 24 de F evereiro de 1891, que assegura a i·ndependencia necessaria 
a todas os cidadãos investidos iln ar-:1 ua funcção publica de dec.Jarar o di1·eito e 
fazer jus tiça, sendo-lhes garantidas a vitaliciedade e a inamovibilidade dos - ~eus 

cargos. 
!Na soosão de qua-rla- fe ira , o SupTemo T1->buna l tomou conhecim en to rlo pedido 

de habeas- oorpns e convcrtr.u 0 j ulgamen to em d i,!igenc ia , para pedir informações: 
ao •Presidente ·ao Estado do Amazonas. D emos d'seo circu mstanc;aaa, not ic ia. 

Na sessão de hontem , foi, a fina l, julgada a medida impetrada, tendo os tra-
balhos corrido nOTmalmen!e, sem os incidente.:! ve rgonhosos c1ue se verificaram na 
ses.são :passa d a . 

rum teleigramm:a. - O Senador Ruy Barbosa recebeu, do Dcscmbangador Per-
di·,;ão, Presidente d o Superior Trilbuna.l co Amazonas, e um dos pacientes, o se-
guinte telegramma : · 

t«Ruy '.Ba11bosa. Rio -- Texto a,PfProvado e:i1viado r d acção seguinte : «Para 
bôa a dminist ração Juetlça, regula rização attribuições Executivo tocante nomeaçií.o 
maJgistrados. funccionnrios .)udic ia.ri<'6 conrc rc govcrnadm· amp l3. faculda·lc, D•Pro -
' ' eitar, dem ittlr ditoo funcciona rios, ·bem como considerar avulsos disponibi lida-de 
aposentai - O(! magisti·ados de primei-ra e senrnda i:-stn ~ eia. Saudaçõ<!6. 
Per<liqcío. » 
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Como "" vê deste despacho, 1pa ssado •pelo ca·bo s u·bmarino, a d-is·posição il a 
nova Consbitu'.ção, foita á'óra, do prazo, dá rl i rnHm discricionario5 ao G overnador, 
arbítrio esse que vae corit·ra a Constituição 1Fedcral. 

N-0 Supremo Tribunal a affluencia de curiosos ·na sala das sessões não era 
tão gran :'.: o .con10 TI<:l ultima qruarta-!feira . 

1Passavam a·11gu1115 mi.nu.tos do 11neio dia, q uando foi a1bcrta a sessão estando 
,presentes ·os IY.litüstros 'H·erm ' nio .C o .Es;ptrito Santo, 1Y.l a.noel Murtinl10 , Hibeiro de 
Almeida, .Amaro Cavalcanti, Gu ima·rães Natal , Pedro Lessa, Canuto Saraiva, Mu-
niz •Barreto, Enéas IG.aJ-vão, ,Seibastião d.e Lacerda e .Pedro .Mibiel'!i .. 

F oi jul-gado em •i;> r imeiro logar o ha1becis-corpiis do jomatk; ta Ped-1-o .Maga,lhãc:,, 
de Matto Grooso, que quer [prestar fiança [pa.ra se defend·er so1to e não lh'a que -
rem arb'it·rar. 

O T r'.lb una l concedeu a medida irn1pc.tTada. 
Em meio desse ju.Jigamento , JJenetrou na sa•la o Sr. -Ruy lBa11bosa, tcndo-oo 

levantado os presentes, em si,gnal ·de respeito. 
O julgamento - .Pelo \Presiid.ente do 'l'ribunaJ 'foi dada a palavra ao ''Ministro 

Manoel Murtinho, relator d·o h a beas - cor1n1-s. 
S . 'Ex. cc;meçou a lêr a.s 'info r mações enviadas •pelo Governad-or do Amazonas. 
,E,9sas in f ormações são longas e 1V·lera111 pe'lo .cabo su1bmarino. 
10 ,qiue disse -o .Sr . Pedrosa - O .tele.g-ramma do Governador do Amazonas d iz, 

e1n rCBumo, .o . se.gui1nte : 
•Que • di11pceição t ransito r ia ela lei permitte limpar o Tribunal de ekmen~os 

dcsabona1dor0s, por incontinencia ha·l:litua1, e que essa medida, ·parn a bôa admi. 
nistraçã.o da justiça e sua regularização, não alca·nça t.odos os juízes . 

D iz ,a-inda que a .a•isposição .nã.o permitte demiHlr os magistradus, . mas remo-
vel -o·s e aposenta·l-01>. 

1«1Nessa disp-0<9Lção, continúa. o S r. Ped·r-osa, não estão ev1111Pr iohendi•dos os 
De6"mba1,gador·es Raymunc1.o 'Perdi1gão, ·Paulino IMeHo, JThstevão de Souza, LUJiz 
Crub.ra l, Benjam-in Ru:bim, 'BonLfacio de A tmeida . Os un icos desembar.gad-ores, cuja 
a,posentwdori.a <forçada i!JÓde SN' feita,. em v irtude d.a, diSJpOSiÇãO transltoria, sert1am 
Albel Garcia, Ra.poso 10am>ua, ê bi·ioe -ha.bi{uaes, jlá 'Vi.climas ela loucura a1coolica, 
com o é pufb,lico e n ot orio, tcfülo mesmo ·o Tr~bunal do lEs.tado cog.ltado em tempo 
d·e pioi~ove.r a aposentadori.a, .forçada el e um 1delles, que tem em seu pod~r ia.utos 
para re'latar e accórdãos para Jaivra:r lta• mal& de dous annos. 

O Desembargador Armindo 'Pontes, ferido de demencia senU, dá escandalos 
com p.rostitutae.11 que o desacatan1 purbilicam.ente, ar,ra>S tando -o á 1policia, em con -
sequenda. de letras v1u1tuosas, .que inconsciente "lhes assilg.nou. » 

IFalla e; Sr. Ruy .Bar.bosa - '.Em segutda, o Sr. Ruy '.Barbosa :Pronunciou o !<c-
g-uinte discurso: 

·C<·Perdôe-me, -s'i ouso,- ainda Ql:rna vez, alterar com a minha impo.r-tuna .Pr~enç;a 

a quietude desta excelsa .trJ.buna. tA. imperturba-bi'lidade com que me escutastes 3 . 

eX1pos ição de ·um attentado sem exem:Plo na ·historia d-0s tri'bunaes, e ª' frie>la com 
que respondestes ao grH-0 de miseria da justiça brasileira, <l'eixan.do entregue aü 

verdugo a . eorte da ;viotima, e1nibora esta !fosse tl · 1nagistratu1·a inteira de um do~ 
Estados da União, vos dava, talvez, o direito de ter por certo •que eu não insis-
tisse em arrostar as dece;pções ·deste ,posto, ·CJulia ex.periencia tantas amarguras tem 
cus tado lá minha ·1'ê JLbcral, <l ..sde o dia e m •que, ha vinte annos, aqui me vi a eú" 
com o voto de .Pisa e _"'1lmeida, a tie ao em que, não .ha d-ous annos ainda, transpu-
nha estas ,por.tas com as Jrugrimas a l'e.bentarem-me doe olhos, s em conseguir inte-
re~ar-vos n a •sorte do mm1 Esta·do natal. 

.M.a.s, senhores, parece qu·c, assim mesmo deve ser na d istribuiç ão dos quinhUes 
deste mundo. Para uns, o -Oever é a fragoa, em que o cond'emnado tressúa de-
bruça'Jo SO'bre a forja, malho em pun·ho, a 1bater n a· incudc rechi-nante, as mãos 
q.ueirn aid as e no metal ew •braza, n egro da· fu!Lg·em o rosto e a vi s ta a;meaçada );'els 
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chispas da ·bi!;'o.rna. Para outro: é a bemaventurança das alturas, cuja inacessL 
biliJ ade aos ruaies cá d<é 1baixo, r e.'ioo os hurrores do eO!ffl'iruento humano, vistos 
dooses longes, e mugas tão sem interesse a-0s Q';hos dos deuses, como aos nossos a€ 
'bugiarias de um theallrHo de bonecos. 

Qua.ndo se está entre oo numes, vend-0, lá nesses infin itos, rolar o a1'gue1ro 
da terra QJelas immensidades ethereas, como um gão ele pô em um raio ele luz 
- qu~ difrerença de aba l·o se podcwa sentir entre o cah1r de um pomo, que "" 
doopega ido BCU rarno 1 e o tom!bar ele um serro.1 eri.go'l t·jo por um cataclysmo 1 cntr1.• 
o fragor de um muro, que d'esaba e as tormentas- de uma revolução, que submerge 
um lmperio, ou a,:3 catastrophes de uma· guerra, que muda a face de 1u.m continente? 

.As <:reaturas do nosso .valle de Jagrimas, porem, não se resi•gnam a essa i11 -
sensibHidade, em.bora el'la ;seja, para os viventes deste planeta, velha como o mundo, 
e, ,para os brazileiros, tão antdga quanto oote regimen. Eis .porque não <'Iesanlma -
mos de vos bater ás portas com a voz d'Os opprimiclos, como os engeitados da for-
tuna, 11or mai.s que ella os repulse, não desacoroçoam de bater ás do céo com o fer-
vor da ·prece, que se exalta a·o recrescer do& soffrimentos . 

IMas a º 'ração mesma, sem se reb~J.lar. nem lblasphemar, sláe, ás vezes, da sua 
humildade, para se 1qu eixar, pa!'a sangrar, .para 1nterpellar, nas grandes crises 
da al ma, a juatiça <Mvina . .Pel'dôe-me, pe>is, a dos homens, .si, hoje, ·della me ven.ho> 
queixar, .si a desconhc90 nos seus actos , e ·llroco a· <voz. el e quem imp'Jorava, na cfo 
quem !Protesta. 

A Constltui.ção Ida Repu.blica, lneum,bindo-.v.os de ampara'!' o d'ireite> contrn " 
violencia, ou .a coa.cção, JJOr ille.galid>tde ou a1buso de poder, vos poz nas mã.0;; dua, 
garantias, uma reparadora, outra acautelade>ra; o hrobeas-co1,,11s remed·iativo e o 
hrobeo-s-corvt/,S ipn~ventitvo. O u.>rirnelr·o, em faivor dos ,que sotifre§sem a citação ou 
v·to'lencia. O segull!d00 em ªf.x ilio dos qu e se aoharem s.e>b o 'imnünente per!·go de 
soffüer a <violencla ou .coacçro. 

Jl':videntemen.te, ·O campo de acçãe> daquene tem J1mite6 estreitos, e apJ!Jlos 11-

mites o do ou•tro. !Quando o lrnpetra.nte se queixa de uma coacç!l.o ou vlo1enc in . 
que .o es'b<ulhou do seu d'ireito, e su[llplica no 1"wbeas-co1i)11•s um meio oe reintegnt-
ção JJo aeu .goso, como o "teto do trlbunaJ im•portará, na restLtuição do direito suo-
trailiido, não o deveriá o tf~buna,1 ·OU•tongar s inão depois que a/Verilgue a alle1garda 
e>Jlfensá, ao dfreite>. :Ma:s .quando o ,que se a11ega, é, simplesm ente, um l"l6CO, uma 
ameaça a contingencia imminente do attentado, o elemento pred'ominante do caso 
es·tá na urgencia d·o appe'llo, e, entre a '11lternativa de ser escudada, a precaução. 
pe>r não ter ·funda.menta o reccl·o, e a emeng.,en.cla. ld.e se consoumma,r o crlme, por 8C 

<haver drnegado a precauçãp, os jui·zc.s não ipodom hcsitaT na escolha. 
Por.que, si conBcntiriem .na g·arantia ~ed-ida, sen1 que o p0rigo rea lm·en lc exista . 

o 1m>tis a que se expõem , é a 1•i:beral'izarem urr\a pl"olecção inutLI, no que não vae 
mal nenhum. 

'Mas, sl recusarem a 'fleaida tutela•r , em razão cl,c não crer0m no risco a!Je-
gado, e a vi()]cncia se rv er~·ficHr, entram na c o nslhmnulção desta co111 a sua cu1n -
!llicidade, collaborando no attentado, que não se ultimaria, si os magi<>trados fos -
sem menos avaros na ou torga elo resguardo preventivo. 

iVôs, pa11éim, aigo ra , Srs. t:Wi nist1·os, clando ás justiças inferiores, nesta êtpoea 
v ioknta, um tNTLvel exr,mip.lo 'ele usura na occusião clm•tc r emedio Ji1beral, inver.teis 
cs~a.s noções de evid 0ncia 1 G·cn.so comn1um e eqLü<J:.1cl r f''lcmpnta;·. A i·ntervir cm 
vã:o, acudindo co·m habec1s - 001•piis . onde n1Lo aconera a violenc;a rcceiada, pref~

ris <!!TaJr , <deixando que ella s·e rca.liz·e, po1· vos não .11a1verdes interposto a t0111po 
com o .soccorr-o imiprtrado. No ipr.irnc-lro cfü~o havr ri.H a.penas urna Hcção ociosa . 
No segundo, ha oumr, omis<;ão fatal. O clirrito vale /bem que a justiça n nteponl · ~ 

o lance de uma intervenção cl esnecessaria ao risco ele uma recusa dcsa&trosa. E' 
a mesma lei ele ()lj)ção, •Peh: qoual mais vale, na duvida, a1bsolver a cem criminooos. 
do qu e condemnar ·Um só innocente. Aénte~' conceder em vão mil habeas-oonnis. do 

que clenegal-o, por descrer qo perigo affirrn3.clo em um sô ç:wo ele neçessiclacle. Si. o 
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golpe não cahiu sobrn quem o temia, não ·Se perdeu nada em ter coberto o individuo 
com o escuüo lega,!, !Peor mil vezc.s seria, si, 1JOr não .admitti1,des o soccorru da lei 
na incerte11!! da ame&çu, .v le«tie a sua conswnmaçll.0 a encontrll!J.· :indefeso ú 

ameaçado. 
tl.>o consentimento no habeas-corpus, 1pvemunHorio, quando usado por excessv 

d.e JPnudencia· ou med.o a.o peri.go, nenhuma perda resuita1'á nunca. !Da sua dene-
gação, a,o contrario, quando os .fa.ctos clesmcntiu:em a incredulicladc, que a Inspirou , 
a co·nse.queneJ.:a. terá ~l·tl o, Jüsta 111cntc , .a verllrtcu.ç~Lu du 1111.ll, LlUC cllc deiver.ia 1H'C-
venir, e foi i·nsti.buido para evi-ta1'. 

!Mas, na ,hyipothooe wertente; seriá de UJtn slm1p.les ris00, será de uma· amea1;u 
que se tirate? ,::\Tão. ü mal já se aohruva em consummação, a.deanta·da, com a ,fam0€n 
reforma constituciona'l do Amnzonais. 

iDella eis aqu·l o tex.to, ;por mim reclamado ante-ih.ontem , e nnte-.hontem m esni1> 
r ecebido, rned'ian.te despacho telegra,phico do Vice4Preside:nte do Tribunal, a'lvejado 
na tra.ma. dessa. ;perseguição: 

«'Para a 'bõa a,dministraçã,o da. jus:ti.ça e r egiu'1a.rt11a1ção elas attri<buições elo 
Poder Executivo, no tocante á nomeação dos magistrad·os e funccionarios elo 
P.odAr Judiciarlo, o Congresso co'.l[ere ao Governrufor am1Pht f.,1c1i<dadc, para con-
servar, ap roveitar e dcm'ittlr os ditos .funccionario.s, bem como Jla.ra considern r 
aivu lsOs, em dispo'nibil!d·ll!de, •ou a.pooenta•l-os, os magistra.a.os ele .pr!mdra e Sl)gunda 
i netaincia . '' 

\Essa deHberação jegislativa .i1á su;biu á sancção do !Governador, e ning.ue111 
acre:litaná que, sem o pr.êv'io consenso deste, fosse el·la 1P roposta, d iscutida e 
app1,ovaida na'I! duM casa3 d·a·quell e Congresso. ü acto deste reflcclc, evidenk-
mente, um _ tlCcôrdo m.utuamente estabelecido entre a•s duas ;issem1bJ1éa·s deMJ!JerantrF 
e o Chefe cTo Poder Executivo do Estado. O attenta.a.o, portanto, está om meia 
gxecuçil.o . Ten.clo recCJbldo, ~l'or .Jnnegia1ve l mancommunnção entre o g;ovcrno e a 
legislatura, a so•lemne a.utorizaçã:o desta, a sua execução ê virtualmente um facto 
COill'•ummado. Aperrado o r evó lver a queima-r-oupa, não faltava sinão ·que o ga-
til ho cahisse sobre a espoleta, e o guarda não interveiu, 1Jorque, antes de estender 
a mão protectora, achou de bom aviso ·pedir inf<lrmações ao aggressor. 

!Eis a vos."ª attitude, cg.re.gios ministros . Com tt ma1::; prc;funda verir.a , com a 
mai8 .genrnflexa reverencia á vos·sa autori<la1de s01beraina, vol -o d'i1go eu . . por.que f1 
juf:itiça não seria Hei-to falaa· sinão vcr:dade. O telegr.amma, q1ue HCa1bo d.e ler, não 
innova cousa nenhuma ao que ·d'ocum entava a minha .petição. Nesse o Tribunal 
Sujperi'Or do .Amazonas e o ,p.rocurador geral elo !Estado me clarva m conta el a su.IJ-
\'Crsão constituci<Jna·J alli votada, r me ~ncarrngarva.m de vos 'impe trar o h«bea&-
oor1rns preventivo. Ora, ou este era o caso de não poder e·IJ e deixar de ser conce -
dido iimrn ecl iatnmente: ou nã0 t:•c concC'bc cnso nenhum, en1 ·que não seja rccusavel. 

Como, entretanto, lhe deferi s tes•? Requisitando informações. Mas por que? P or 
não confiard es no Supe.rlor Tri•bunal elo Amazonas? Po1· clcsconfiarcles <lo te1egra-
;lho? 

.Suspeita•r ci·o t clegra•pho, não S<"r ia a.ll cga.ção que se pudesse artic ular sêria .. 
lnen te . T e J.cgrn m11Hl. S an tcriorcs1 não contesta dos, a nnu·ncia va1n que esse Cmt-
gresso estava .manipula·nd·o u refor.ma constltucional. üut.rüS, nos davam notici a 
ele q•ue quatro, 1Jclo mcncs elos membros cl~quell c 'rribu·na'l, tinham .as suas casa ~ 

cc rcaclBs ele bayoneta.s, vendo-se tolhidos a ssim, não .só da siua Ji1berdadc indi!vi<Clual. 
mas, a.inda, e sobretudo, no exercicio da sua nmgis·tr.a tura. ·Pr'ivanclo-·o material-
mente de quatro elos seus 'juiz·rs, essa mu.t\.la·ção j1á re>duziu o 'S u1Jcrior Trubunal 
do Amazonas a 'J)ouco mai s de rn cü1d.e . O t~1-rcno es tava. athanado. com essa rnedid:i 
IH'epa.ratoria., ,para o gol.PC da s ua diõipel'São. 

Nem elle se.ria estranhavel em meio ao ·éli<lu·vio da anarchia , qu e al arga aquellH 
t~rra clP ma·r n mai 



'Depois, o desJ)acho felegra1ph'ico se revestia d.e uma solern nid ade extraorfün a,ria. 
S,ubscrnvlam-no os nomes d.e seis desem1b.arga.c](}res, aos quaes a om k.são dos dot1s 
r~stantes não vi·nJ1a 13ü1ão c01rrob-orar a autJ1entici d.aide. C.:0111 e1!es, assig11 1.1rva , ]g ual. 
mente, o procu.rad.or geral do ·Estado. Para m :a.ior ele sicerklade ain.d.a, 0,3 t el·eg;Ta- · 
pha·ntes, cleixanC:o a via terrestre, hoje tão desacreditada, t inham ido buscar a do 
caibo sn.bmarino, conhecido pelo escr·upulo 6 segurança d o. seu ser viço . 

Na concor rencia el e tocl'Os estes abonos, ·qu e 'é '° que se havia de presumir?· 
Um conluic, ·dt fa,Je.arios? 'Nu·da rnais •ri diculo, mal<l A'lcsconehmvudo-. :Com .que :fim? 
Com q ue interesse ? .Pois, .ganhava •alguma cou:~·a a opposição do Amazonas em 
engen~.r!lr uni a 1patr.anha, COJTIO essa, de (1uarenta -e .oito horas de vida? Lucravam 
a1.gu1na cousa os a112i,gos -clo Superio1r 'Tr i1bunal do .Amaz•onas, em lihe g rangea r tnn 
habeo.s- corfYl-1.s, de qQ1c -e1de não necessitaese? 

,Pelo telegrapho, actualmentc, se praticam actos juridicos ele maior r elevancia 
e do maximo alcanc.e; celebram-se accôrdos, outorgam-se mandatos, expedem- se 
certidões, communic.anÍ -·se c11'l i~Jcrações QJffióaee, e a té .poderes d·e mernb<roa do 
Con gresso Nacl on·al, se têm 'Verlfica·uo mediante a fé em documentos assim trans-
mittidos . _ Com isto se acha ·el e accôrdo a jurisprudenci·a de>Ha casa . Mas, tudo iSS'!._ 
cabe ,por t0rra, ru.J optacla a·gora esta ou.tl'a praxe, ante uma commu nicação telegra-
phica não co n lestad.a. e: rev&Sti1da com tod.Q'S os signaes cxteri o.res de regulari·dadc, 
se 6U•bt3tituir a con<fia.r.ça pel.a su1'1Jeita . 

-Não pod ia tc1· si•fo, p oiB, elo te,Jegrn'J)ho q ue descl'{isseis. Mas, en tão, foi do 
Su periOT Tribunal ªº Amazonas, que auvidasfes? !Seria o su premo ultrage, não só-
ª essa magistrwtura, a mais alta de um 'Estado, mas ao nome geral d a m agis tratura 
braúleir ,l. ·UJtracg·e sobre tad os v11ipenclio<õo para 05 offendi:dos, quando se consi-
derasse que vinha do mai_;:, elevado tribunal da R epublica . Pois, que paiz inver-osL 
mil ser'á este, on-::l e a m>li.s ~minenre ma·gistratu·ra nacionaJ t;Je julgue obrigada :i 

põ.1· de .quar.entcnn o testemunh o coHectiivo e solernne dad o ,pela mais <ilta magistra . 
tura d<i um Esta.do? 0-nde, quand·o os memib ros <l o T1'ilbunaJ .S•uperjor elo Am azonab 
se declaram ameaçados por uma 'lei, votada pelo Congress.o Estacl oa l, o T1'ibu nal Su-
.premo -O.a - União inanda ,p.roceder ·a cliliigenciai::J, l_Para sa.be.r si, com efl'cit·ô, o Con-
gressc, E~taaoa. vote>u semelban te leL 

Pc::doac-me1 Srs . Mi:-1istros: Nesta ati11oiS1p.her·ttl que re&J>irarnus, ha um coti. . 
tagio moral: ,que nos e·nveneµa a logica, e paralysa a razão . Pois .. então: aos no-
ta r ios f-e attribue Dé ·pu·blica, attribu e-.z•c fé pu'blica aos m eirinhos, a qua.lquer ado 
de uma se~retaria a r econh ecermos, confiantes e pr essurosos, maB em .quem nã:o se 
tem :l'é ju.i·i.cliea é em um trhbunal inteiro, em um Tribunal S'u/j)e1ior, no 'l'r iíbuna: 
Su pr-erno ele um 'Estaido ? 

.S.i uma a'1ta cor poração judiciaria em peso, i·ncorre, aos olhos d e outra, em 
suspeita •õ e faJta,r prnblicamente <á .verda·de, qual ee t•á, entr e nós; o crit erio ela ver~

flcação d es ta, a sua dclesa contra :a fraude, a vedra de te>q,ue j udiciaTio, contra a 
impostura? Que f icarão val~ndo, agora, as sentenças dos nossos juizes, quando 
apreciarem a prova .dos autos, julgarem da veracidade n'Os depoimen t os, fu lminarem 
o do1o , e punirem o 1falso testemtmho? 

,perdão, perdão, veneranpos Minis.tros. Mas, essa d·uvid'a exautora, humilha e 
d.en:igrc a maigL-$tr~tu,ra ib rasilci.J:a . IO ivosso. acto voará nas aza·s d•a f amia 1 ele pai~ .. 
em ,paiz, C(}!11 0 certidão au1Jhentica cfo que a· j uetiça braziJei·ra não acred i ta na 
jus tiça bra ziJ.eira . O "s,pcctacu.Jo de um tr iJbu nal requerend·o 7wiecis-cor;P'ltS a outro 
j·á era urn facto uni.co no mundo, uma 1ncomirJa rave1 ~gnon1in ia nac·ional . Mas, n 
scena do tribunal sol icitaclo, j11anda.ndo o trtbunal postulante a;guarclar á porta, um 
inquerito so'bre a sua veraci-::lade, clobra o relev-o -ã, aberração d ess;i. nefa nda ano-
rnali.a. 

<O· certo é,'- porém, que, emqu·anto o 1Suu:> rcmo Tdbu.na 1 do Ama.zonas, súspenso 
o voz:ao .iuizo sohrc a exacção da. S<Ua pa,.Ja.vra. aguarela tl soluça.o da vossa austera 
syn cli cancia, quem tripudia alli -é o Governo e o Congresso, de cnio con-tubernto, 
com elle, se gerou a nullissill'\a reforma constitucio·nal, E quem V•em a ser es·s·e Con-



g.rnsso, a,ssirn por vós •f"1voreci·d.o? Aquel!e mesm·o, que, no JUl·galll'en to de um dos 
dous l•c•b eas-ao1'viis, wqui r equeeidos ;pelo D r. Ba1'bosa LLma, cornsidernstes illegiti-
mamente eleito, asseg'Lll'an:Jo ao seu corrupetid·or aa ganintias da nossa Co~stituição, 
para funccionar . E quem é e·~ ·se Governo? o Governo; que, desrespeitando com 
flagrancia e sobranceria, ambos ·esses 'lowbec'8-co·1-pi•s vossos , E•em ~1u e a justiça 
pUlblica se .mexe.sse, nem o ministerio pubhco descobrisse nenhumR ,providencia que 
requerer, a bem da lei, da Constituição e d·o Supremo Tribunal, está despovoando 
o Am"1zonas, clelle banjiu um .p·a rticló i:n teiro , tem le'V{l'ntado contra s i tod·A a:;; classes 
soci.aes, e ensopou a s llllãOS, tal qu'fles os hedionclos assassin:os ªª il)l.a das Cobras e do 
SateZ!ite, no sangue de vinte e um prisio·neiros cobard emente fuz'iln.dos, 1,niseros sol-
dado.s policiaes renc1 ic1o s, inermes e in·d'efcsos, que a indisciplina, com ~ujo contagio. 
os ccmtaminara a politi.ca do A mazonas: a.Trastou a uma sed ição momcnta·nca, 1que 
a sua capitulação immeclin·ta não sal'Vou de pusL1a.n ime camif-icina, e cujos restos 
mortaes encont raram_ por sepultura, um forno de cremação, como nos su pplicio.s 
antigos onde a crueza elos matadores n-ão se saciava, antes de aonvertidos em cinzas 
os corpos dos executados." 

Eis a quem -apr o·vbita a vossa dilação, . excelsos 1 Ministros. Um día, um 
gru:po de creaturas ]1 uma.na.s: assecUrud.as, alta noite, c.m si tio remoto e sem 
r ecursos, por uma alcatéa ele sa.lteaclorc>:;i, correu ao t c.Iephone da casa, pa,i·a cha -
mar em se u socaorro a policia distante . Mas., os prepostos á manutenção ela ordem 
publica, homens reflexivos e m adu.ros, e:x,porhnentados e lacl·inos, receando que a 
commu nicação electrica exprimi~se tão sómente um gracejo, ou urna pa tarata, não 
qu'izcram accorrer a-0 rebate aos sitiadcs, antes de son-:Ja r, pel·a m esma <v1a, os 
moradores e visinhos das im mcdia·çõcs, pfhl'a não f a·tllgar debalde os qua'C11~il.h eiros 

da g·uarda . Nc.~r:JC entr-etanto, os siUantes, anin1 ados pela iSoHdão, c1n que se de-
batiam os a tacados con€egu'iraJ11 vc-ncer a re.s istenc ia das portas, i n'Va dir o cd1ificio 
e ccvar nos seus l1a·bita·n.tcs, a·té a ul'tim·a, a sanh a criminosa . De ~o~·te que, Ho 
chcg•U•l', por fi>lll O EOCCOl'T'O, c•eba,!'Cl e esperado. Cffi{]Uanto era temll01 não encontro ·~ 

s inão ' os vestígios do crime e tileat ro db a ttcntaclo . · 
Muta,'tis nwlft.atn)[l'i.l:J, tues são, p,m mateda de garan.ti.as JH'·Ccautorias, as cons.e-

quencias no ;palliat ivo .d as inform açõC>S, a•pplicado a ·casos des ta naturez·a. Esse 
cautelos~isim o processo tem apenas a ·leve in conven iencia de ludibriar, em pro-
veito da violencia, as cau teln.s que a lei instituiu em beneficio cl·o direito. C-0m 
este processo, tergiversante e negatorio, se annulla, de todo em to·do., o habeas-
co-r•1nt.s preventiv o, nos easos c1n q·u c mais i1nsta11te se 01110,,gtra a sua n ecessidade! 
N•estes t rcs dias m ed iantes entre a.s vossas clua:s r.w;sões, c1 a:c1n. a celeri.dacle em 
que está de ·mão ass.c·ntc, na-s suas cn11prei1:aclnrS1 o 1Gove1~no do Am11az0naa, 1p oderi a 
clle, prom u1gAndo Jogo a · rnsoluçi:io legislabiva, já .suibmetUcla a. sua .s:l:ncção, a1J: 
plicai· a m edida: quando chegasse, a passos tard igrado. a reclaunada garantia 
prc·lllluniti.va, OtZ1 novo6 m ·a1g istra1dos com a ·investidura ela. C()on.s.tituição no'Va, ns 
costas .q-Úc·nt~s ela occru•pn.ção militar n. que está su·jeito o Amazon•as. t'Íriam da 
vossa au torrcla·j e, vrcclaros 

0

ministros, a ,bom r'ir .. corno aquelle compadre do mare-
c1rn'l P'rc.s id•ente, cuíjo bom humor lhe .commcn.ta, no b illT~rí·, ás tacadas de ti'L1', 
füurçoloo.ndo : «·Esta ,p0gou em cl1eio no Su pr emo Tr·ilbuna l F edern.l>i . 

Prrdão. ~ 1· s . M ;,n:iStrp,·11 para a rustiiqu eza da minll'Hl 1ig 11 ora1ncia, aipenas com-
1pa·parvel á .grosseri a ela 111 inha a.fífoiitcz;a . Mas, co1110 se diz 1quc, áLS vcz1es, não faz 
mal ao sabi clo o conselho do tolo, não vos occultn.re i o ·q,ue o ineu rude inist inoto 
juridi co encara, neste ::i~s1u1npto 1 c00110 a exvressão n.x.iomaticn ao ·bom ec·ntSo, ouctos 
dictam•es, na minha estreita m aineil'a <le ver, são irnvariavelmente a ex,p rcssão ela 
boa juetiça . 

Na rud'e e acanhada Ol) inião do velho libera l e do velho jurista que eu sou. 
a nonnu., nrstas !ln atcrias, 'é .cGta. : ProvculO o <lirJ'eiitoJ a 'lnecUJd,a, 211·oventilva clesti-

na(la n resg1.L(IJl~r1.al-o , se.fa, o'n não cm·fa, o) 1,rJW·mi1n.m1ci1ai <to m,a.z (j'l/,e ci.lliega 01nea,çci i- a, 
eleve s<Jr ·ir1MnecUe>tc111n.onte orâe.nciclu, ~rnlos tri.bima,es, àasll.e Ç{'lie ·c(o se1• i•so não 1i.ossci 
clerin1wr r·isco e p'rejiiizo a oi•tros cUrebtos , 
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Ora, a JWagietmLul'a elo Amazooa6 .f!J v!taNcla p ela .cons tituição elo a.:>a iz e peia 
Cun8tituição elo :Estado. Ainda qua·nd0 a Constituição do Ji;stado a <lecla1'!1s.sc 
agora demiss ivel, a Constitu ição da Republica o não consent iria . Mas a C-Onstitui -
ção du Estado não põde ser r efo l'mada agora ; porquanto ella mesma se decla ra 
it'l'Cfo rmavel dura.nte vinte annos decorl'ente6 de 1911'0 a 1930" lLogo, p rovado ,,, _ 
tava, no .proprlo 1rooto da •questão, o direilo do~ impetra ntes a s·er legalmente es -
cudados no exercicio da s ua magistratum, e a se i-o pclia. justi:ça fedel'a 'l, desde 
que federal era, a lém de estadoal, a garantia, que lh'o assegurava. 

Sendo affiim, a prevenção do hwbea.s-corvus não 111ofüa sei' r eousada, i11cm cJ c-
n1orada . Não ha1v-ia n eigaU -a; iporque da .sua ou tor.g-a a n1i1ffguem 1pode ri-a aid1vir 1e -
~ão ou damno. Nem era licito retardal-a; porquanto com a m enor lentidão podia o 
dLJ'CJito a.os lmpetrantcs soffrcr o esbuLhu, de q ue se tC111iiam . ·Com a concessão ne-
nhum di:reHo .poderia soflftel' . :Com a ·denegação, ou a dtla tação, .pod,ia se r lcrvad o 
rt oHeito o assa'lto ao malior dos direitos so.bre que rnsaentam os 1:ágimens livres: " 
i·rtv.iolabi'lidadc da. magistratura i'udiciaria.. 

!Proorastinamdo, a.:>o i:s, o vo-sso· d·e&pacho com uma d·iligenc ia ooiooa, e subo1 -
di nando a interposição d garantia irrecusavel ao r eq,uisito de uma averiguação 
inutil, a vossa alta sabedoria, mer itissimos mini&tros, não acertou. Queira Deus 
qu·e o desacel'to venha a sei' inn occntc, que o ma:!, cujo rem cdio se vos supplicav~ . 

j[L se inão ache con1suul!ma1do, ou não se cstej1a consummando, e que, si chcgãrdea, 
1tf lnal , com a reclamada a&Sistencia , a fraqueza do sU'btcr.fug io te n tado não ani -
me c,3 ~tventu rci roa a d·esacatarcn1 out iia vez, e desta mais enton ac1os· alnd,a, a vocssa 
au to.ridade . 

1rn• por ella .que eu estremeço, neste momento, i·nclitos ministros. Si al,guma 
~ousa a inda p•rese rva es te re:gimen, como a u'ltima •fa tcixa de um chaveco cl>isp u tacl 1, 
pelas v.nig.as revoltas do alby4mo ao ma.n e.i o da costa a.br i.g1ada, são os reatos r1 11. 
nm:;sa· crençrt nessa .i usit iça innm·a.ou la vel , de que sois os guardas suprcmoe . Deantc 
c1c•ht, .sl não soub'e.rdc.i af.fcrFUl"VCJI:! >• rnc·ha 1de v osso dever, ca.rregarels, 1me tem-
pestades .que aM veem, com uma responsa1b i'1idadc su1pcr ior 1ás forças 'humana s . 
Não permi tt:l Deus, :poi<s , que voe ·deixeis invad i r pelo am1b ien te <l a é1poca, ·e que 
cm torno da vossa m a.je&tacl~, \)U~aes mul'murar, um a.ia, as qudxas da Nação, cujas 
cl crrajeirns esperanças ainda yos acO'lll<p&nham. 

'l'enrlo o .Senador R uy •Barbosa terminado o s eu cliscurso, é aberta a d•iacus-
são, sen do dacla a p11 lav ra ao relator, Sr. Murtinho, para dar o seu voto . 

s. Ex . rn anifei-;ta - sc ra v·oravcl á conces.~1íto elo hcibecis-corp·tts . 
. Falia o D1·. P edro Lessa - O Dr. Peclró L essa ped iu a P<Uavra e di sse que, 

an tes de elar o seu voto , ia responlder ã,s queixa.s formu ladas coutra o Tribunal ·pelo 
Senador Ruy Barbosa . • 

•:\"ão es tando o tr~bunal per.reitarnente esclarecido ~obre o caso, U·S strns inf·or-
n1açõet!I e.r.am opportuna·s . 

Acha, tambem, que o cruinen tie Scnndor bal1tano não tem razão cum a queix·a 
~ou1·e o habeas-cor1nts elo Estado ·:"!ê.1 Baihia. 

O Dr . Pedro L essa ]la.ma, então, a ler a justificação d'O seu voto, que é u m 
estu do sc:>bre a op1portunidad·c da conocssão elo ha,beCbs- co1-vus. 

Em cer to t l'echo do seu voto, rHz que, <lo.sele o ·pri me i.ro el esrcs.pclto ao Supre-
mo ~iri!Jn1nRJ .. comeÇou essa sê1~ic -ele crim es e h~Mrnbooha tHe a <1u.c o pai% ten1 1ass1s-
tldo. 

'!'ratando-se el o caso vNtep lc, el1iz •q ue não tem val idade a rciform11 ela Const. i-
tuição feita fóra do prazo legal e con•tm o principio bas ico ela Constituição Feder a l 

Concede a ordem, .porque os pacientes não foram dest ituijoe legalmente de 
suas 1f,uncções. 
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Terminando, lê o Min·istro Lessa o treolro f inal do seu voto, no qual diz que 
o pessoal q,ue nos governa é comparavel ao q ue Horacio descreveu na Satyra H. 

Aind.a sobro as queix as 1'ormu'lach1a contra o tri1bu11al pelo .Senador oR uy ·Ba,t·-
bosa, .faHou o IM1nistro Enoéas Ga.Jvã;o. 

A chtt 8. T~x. QU t! u telegnumn& ern que o~ cl esenll'J a .rgac.Lo.re~ ·pecUa m n h1l7Jcns-
r 01·p1os podia ser apocr.y.pho, e cita um caso em qu·e isso se veri.f·ie()u. 

!Portanto, acha que as informações ped idas pelo Supremo Tribunal eram ne-
cessarias . 

\N.o cn;;v verbE:nte, o tl"irbuna'l do Amaz,onas era 11Yarte e não tr·ibuna,J e, assim 
;endo, não m e.recia o c recJ.ito illim itaclo q.ue pretena.ia o Sena d·or Ruy iS.arbosa . 

O •S r. Ené<as fa llou :Jongaomente, tendo o seu discu rso causado boa impressão 
na nasistencia . 

.S. . Ex. recordou que tambem .foi 
po is esteve ·S·uspcnso d.as sua.s .funcções 
.!1t Republica . 

victtma de uma .preopotencia gov0rnmn cn ta.!, 
ele preto r, nesta C&J~i ta'I, no,;; ,pl'imoiros dias 

. ,.l\.icha .qu e a •n11argiist1·atura :b.raz·i1 eir.a é um.a sO, sej a 1'.ccl er a.:l', seja retacloal, sen-
rlo as garantkts as m·et:m1a.s JJa0ra amlbas. 

Profliga, em termos vehcm entes, o attentado e conclue concedendo a ordem 
de h<tbeas -c or2nis. 

iF1a:llarn.m, a inda, os Srs. ::V!Lbi·elli e Sebas tião ele Lacerda, °" qunes, depois de · 
aJg.umas consideraçõ~~. votnrn rr. ~ &tvvJ: do ordem lm·petrn·da 

A decisão - Colhicloo tocl·os os votos, foi, a:flnal, concedida, vor unanlmi<lad<o 
ele votos, a ordem <le ha.bea.s- 00111.ns p1·evlln tiv'a em favor dos m·embros do St~perior 

Truburnt'J. de •Justiça do AmazofülE• e do min istc rio ,publico aa.quelle rnstnclo. 
::IDra 3 horns cl1a tard e:: . 

SUPREMO TRIBUNAL FE!:lE'RAL - 45" S·EJSSÃJO, El•M 23 DEJ AGOSTO DB lffl3 

N . 3. 20r5 - .Am a zon as - Relator, o ,s .r. M ini10tro Man:oel 'Murt in•hO; impe_ 
trnnte: o ConseHleiro IRuy 1J3oar,bosa, cm (a.vol' 'cl0i3 rpacien1:cs, mcmbrns do &ur~crior 
Tribuna'! de .Justiça d·o Est.acl o elo A~ms.zonns e do M'ini·,,te.rio Pwblico do mesmo 
Estado. - Concedeu-se o lwb e<ts- co1'1n"s impetrado, unanimemente. 

IIDm vi·sta da decisão do Su•premo T·riib.unal Frd.eral, .profrrid11 no~ autos de 
ha.becis-cor2ms impetrado pelo Conselheiro ·Ruy Ba.rbosa, cm fa1vo1· elo,; magistradr.s 
ao Amazonas, o a juntamento que faz naquelle Esta do as vezes de ·Congresso re-
fo rn1ou a sua refor.ma, 1fa zcnc10 in od ifi ca,çõcs nos {l is positivos referentPs á, nu1.giis-
tratura, sendo em seguida promulgada a reforma que, extinguindo o Senado, re-
duzia o prazo elo ma ndato , dos D eputados estaduaes, e supprimia o do Vice-Go-
vernaàor. 

'Prejudicado , a~sim, no seu direito, o Coronel Anto ni'O Guerreiro Antony, que 
é o Vice-Governa.dor, a•pp·enou iJJlllra 0 'Supremo 'J.',rubunal, im petra.nclo urna ordem 
de ha1b ea:S - 001'PUs que J,he foi conccdtd.a •sob o fundmnento de que é n:u.l'la a re-
forma vota<la pe'Jo Gan·gresso amaz-onenõ'c em d.u1plica ta . 

O accóirdão tem o n . . 3.4•5 1 e foi promulga;do em 1° de )l'ovembro de 19'13 ("'') . 
Apezar d'O pronunciamento claro e insophismave l do !Supremo T r ibuna l Fe-

deral no accórdão n . . 3 . 4151, •d'e .i de novembro de 19,13, que mand'Ou fosse « O Co-
ronel 'Guerreiro Antony assegurado .no cargo el e v0ice-governa·clor do E stado do 
A mazonrus, com todas as funcções do mesmo decorrem te, .in cl us ive a de presi-
dente do rSenado estadual , ex-vi do >tl't. 29 d·a Con st ituição ·Estadoal, el e 12,1 el e 
março de 1910», o .Q•overnaclor ·P ed rosa co ns id erou ext incto o Senado e mandou 
fazer novas eleições <l e deputados para consbtu ire m n. Assembléa L egis lat iva, 
que até hoje funcciona no E stado do Amazonas, 

\ *) Vide .pa,g, Amiexos. 
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F 'ieis, entretan to, ás <Ieterminações da Constituição el o Estado, de 21 áe 
· março de 19 10, a inda em vigor por força das decisões elo Supremo Tribunal os 

partidarios do Vice-Governador do Estado não se afastaram das normas traça_ 
das na mesma const i tuição e, asi;in"l,, em julho de 1915. oirigiram - se mais 
uma vez ao Supremo Tribuna l iFederal, pcd•indo fosse r equisitada a força federa l 
parn que puckssem ser executadas as suas sentenças até então desrespeitada.; . 
A petição endereçada ao !Supremo Tribunal e que acompanha este memori a l. está 
instruiJa com varios documentos offcrecidcs ao conhrcinwnto do Su prem o Tri-
bunal pelo juiz da secção do Amazonas . 

D esses documentos, e ver ifica que o juiz secoion al r equisitou .f orça fede r al 
sem ~1uc o •Ministro da Justiça, que era então o Sr. Ul:1d isláo ele Freitas, l he 
desse a conYenientc resposta. 

E' esta a petição : 
A E'voca. 7 de julho de 1915: 

«O A.MAW1'AS NO SUPREMO - O CONGRESSO E O VICE-GOVER:-IADOR DO A~fAZONAS 

PEDE'!\ f O AUXlLlO DA FORÇA FDDER.AL PARA FAZER CUMPP.:Tíl O <tHABEAS-CORPUS)> 
qtJE LHES FCHAM CONCE.OIDOS EM 1 913 - EM SESSÃO DE HOJE O SUPREMO TllI-
BUNAL D) SCU'lTRA-' O CASO : 

Informaçõe.o off i ciaes, transmitlidas do Amaz-0nas ao Presidente do Supremo 
Tr ibunal Federal, noticiam que o Governador daq u elJe Estado está se preparan do 
para mais uma Ycz golpea r a alta a u toridai.:le da m ais elevada corp·oração judi-
ciar ia do paiz, oppondo-se, pela violencia. a que sejam cumpridas as ordens de 
habens-oorzms. que asseguram á Camara dos Deputados, ao. SPnado e ao Vice -
GoYernador, Coronel Guene/ro . .\nlony, que é o presidente t: o Senado. o direito 
de 1•xcr ce r as fu-ncçõe, q ue l hes são con fer·iclas na Co nstituição do Esta elo. 

Ka d 0 fesa dos seus direitos concu lcados, agor a que pa csou o r egímen da 
Cl\nga e que o p. l . c. pão rnais pó 'e me:rnscabar d os julgados do Su;iromo 
Tribunal. os represen tantes do Poder J~1·gislativo e o Presidente do Sana:lo ama-
zonen.oe voltam ao Supremo, solicitando a r equisição da força fe'.'leral, para Q.ue 
seja o Governador Pedrosa obrigado a r espeitar cs aresto: que lhes garantem 
J~gitimos direitos, espesinha~os pelo de ·potismo official . · 

E' esta a petição q ue sel'á hoje discut i tla no plenario do Supr emo Tribunal: 
«Exms . Sr~ . M inistros do Egregio Supremo Tribunal l<'edera 1 - Devendo 

o Congr esso am azonense i-naµgura r no ,proximo dia 19 a tcrce i1·a sessão legislativa 
da l eg islatura actual e sub i stinclo em toda sua fo1·ça - ei;cercida pelo Gover-
nador do Estado. '.Dr. Jonathas de Freitas Pedr·osa-a coacção material que vem 
impossibilitando desde 1913 o livre funccionamento das duas casas em ·que se des-
dobra o m esmo Congresso-a Cam ara dos Deputados e o Senaido Estadual, apezar 
de est arem ambas amparadas pelo v enerando !iccórdão de.~ a Egregia Côr t e de 
Justiça, ns. 3. 347 e 3. 348, de 16 de abril de 1913, corroborados na sua pleni -
tude pela sabia decisão de 19 de novembro do me,mo anno, proferida nos autos 
do habea.s-corpus impetrado em favor do Vice-Governador, Col'Onel . .\ntonio Guer-
l't}iro Antony (nccOrclão n . 3.4.51), para que possa xcrcer livre de qua l qu er 
conRtrangimento as fun cções de presidente daq uelle Senado, inherentes á sua 
qualidade de vice-governador, cumprem os abaixo assignados o de,·er que lhes é 
impost-0 pela outorga recebida ao Congresso e do Vice- Governador do Amazonas 
- de Yoltar m a.is uma vez á vossa presença· para ped·ir-vo~ providencias no se·n-
t ido de ser r equi si t ado ao qoverno l< ederal o el emento da força, n os t ermos elo 
art . 6°, n. 4, da Consti t u ição da Republica, para compeli ir o Governador do 
Amazonas a cumprir as doutas sentenças do collendo Supremo Tribunal , eviden -
temente desrespeitadas . 

No di a 21 de julho do anno passado, depo is de se l er o Gover nador do Ama-
zonas, pela segunda vez, opposto com a ajuda da torça armada a que os con-
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,gressistas se reunissem e a que o Vice-Go,·ernador presidisse as sessões do Se-
nado estadoal, os supplicantes endereçaram ao conspicuo presidente do collendo 
Tribunal uma circumstanciada petição, na qual denunciavam o proposito em que 
estava aquelle Governador <le não cumprir as ordens de ha.beas-co1'!)'1ls concedidas 
aos pacientes e concluíram por impetrar em favor dos mesmos as proYidencias 
que agora voltam a solicitar. 

Houve !J'Or bem o venerll!Ildo Presidente ouvir o Exm. Sr. Procurador Geral 
da -Republica sobre o conteúdo da petição e ao pa recer deste foi a mesma sub-
mettida, no :'lia 22 de julho de 1914 . . Em 121 de ago to do mesc.no anno S. J;;x. 
emittiu a respeito ·o seu parecer, 01)inanc10 '110 sent ido de serem ouvidos, sobre 
o relatorio feito pelos suppl-icantes, o Governador elo Esta elo e 0 Dr. Juiz Fe-
deral ela secção do .~mazonas, afim <le que, diante elas informações ·obtidas, o 
Egregio T1-ibunal resolvesse sobre o pedido formulado na petição. De accôrdo 
_com -o parecer e por despach'O de 27 de agosto, o Exm . Sr. ·M·i·nistro Presidente 
·mandou q ue se expedissem officios e não telegrarnmas, como o caso urgente re-
queria, áquellas altas autoridades, o que foi feito no dia 29 d·o mesmo mez. Se 

·o Governador elo Amazonas attendeu áO objecto do officio do Exm. Sr. Presidente 
do Tribunal, os ~upplicantes o ignoram. Podem, entretanto, affirmar que 'O Dr. 
Ju·iz F ederal prestou sobre o caso ampla,s informações, em officio enviado ao 
Exrn . .Sr . Ministro Presidente, no ·dia 216 de setembro de 1914. 

Approximando-se agora a data constitucional do funccionamento ordinario 
d6 Congresso e persistindo 'O Governador no proposito de o não permittir, por isso 
que já mandou occupar pela policia o ed ifício •destinado ás sessões do Legislativo 
estadoal, suscita-se evidentemente a necessaria opportunidade para a ad-opçã'O 
de medidas conducentes ao cumprimento das sentenças acauteladoras dos direitos 

·dos pacientes. 
Em seu parecer de 2 de agosto de 19 14 o Exan. 'Sr. Procurador Geral da 

Republica opina no senUdo de ser submettido o pedido de intervenção no Ama -
zonas ao · julgamento do collendo Tribunal, depois de ouvidos o G'Dverador do 
Estado e o Dr . Juiz Fecieral. E' isso preciza.mente o que os supplicantes vêem 
requerer, dada a situação Yerdadeiramente angustiosa em que os pacientes se en-
contram no Amazonas, tolhidos por uma violencia inqualificaYel em um direito 
incontestnvel que lhes é reconhecido e assegurado por tres arestos da mais alta 
Cõrte judiciaria d o paiz. 

No intuito de bem orientar na sua resolução 'Os egr.egios Srs. Ministros, os 
~upplicantes pedem venia para transcceverem aqui a petição endereçada -0m 21 
de julho de l!Jl4 ao ·venerando Ministr.o Presidente do collendo 'l.'ribunal, e bem 
assi•.n, como itTecu1savel documento da fidelida:de de tudo ·quanto nella vem 
relatado, o officio enviado ao m esmo Exm. Sr. Ministr.o Pr·esidente pelo integro 
Juiz Seccional "do Amazonas, Dr . Francisc'O Tavares da Cunha Mello, ()m 24 de 
setembro de 1914 : 

•«Exm. Sr. Presidente do Egregio SupremoTribunal - Ainda no desempenho 
da outorga que a Camara dos Deputados, o Senado estadoal e o Vice-Governa- . 
dor do Amazonas lhes conferiram para defender parante o Egregio Supremo Tri-
bunal os seus direitos esbulhad·os pela prepotencia do Governador do Estado, D.r . 
Jonathas de Wreitas Pedrosa, os abaixo assignados vêe.u relatar a V. Ex. os 
factos que se seguem e que põem na mais flagrante evidencia o propo.sito em 
que está a.:iuelle Governador de não cumprir as sentenças acautelatorias dos di-
reitos a·os seus constituintes, proferidas pelo Egregio Tribunal nos autos de 
haberos-o01'pus que em differentes datas lhe impetraram. 

Desses habeas- corpus foram julgados na essão ·ordinaria de 16 de abril de 
1913 os de ns. 3. 347 e 3 . 348, que asseguram aos senadores e deputaidos o direito 
que o Governador arbitrariamente lhes nega de se reunirem nos edificios do Se-

.nad·o e ela Camara e rle ahi deliberarem livres de coacção, no pleno ex.ercicio dos 
seus mandatos. 

Era d1! ver que em face dessa decisão da mais alta Cõrte de Justiça brasi-
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sileira cessasse o constran.gimento material que imposs ibilitava os pacientes d~ 
exercerem suas funcções constitucionaes. Tal, porém, não se deu. O Governador 
do Estado, longe de acatar os venerandos accórdãos do Egregio Tribunal , se ex-
tremou ainda mais na 1)ratica de violencias contra os pacientes., ora man<lando 
postar força embalada ás portas dos edificios da Cat1lara e do Senado, cú1J10 

r esposta ao officio em que o integro Juiz Seccional do .·\ mazonas .. Dr. 'Cunh'\ 
Mello, l lle deu -sciencia elo trainsu mpto dos accórclãos, ora ·obr igando pe la ameaça· 
os deputados e senadores a a barlclons,rem o Estado nas vesperas ela r eunião or-
clinaria elo Cong;resso, afim de q ue nos seu s luga res funcc lonasrnm como r e1Jre-
sen tantes do pnvo os representantes ela farça eleito1·a1 com que elle forjou, com 
o auxilio elas bayonetas ela policia, uma pseudo-duplicata de senado res e <de pu-
tad-os. 

Exautoraclo ass im pelo poderio descom edido do Governador elo A rnazo nas, 
o Juiz l<'ecleral claquella secçao se a·eu pressa em comm u n icar a V . Ex. o grave 
attentaclo , ped indo instrucções para ag ir no sen tido de fazer valer a autoridade 
menosprezada do Supremo Tribunal Fed·eraL ·Por sua vez, os impetrantes dos 
ht•becis-co1•111vs assim insolita m ente desrespeitados, em representação documen -
tada em favor dns pacientes, dirigida a V. Ex., relataram o succedido, solici-
tand:O em favor d os pacientes as providencias de direito , 

!Apezar desses e de outros recursos legaes empregados para faze r cum-
pr ir a dnuta decis [to da augusta corporação ju cl ici'arla ele que V. Ex. é digno 
~ res idente, ·o Governador se tem obsti.na:d'o sys tematicamente cm desattende l-a . 

Afastando pela violencia os representantes do Estado do exercicio dos seus 
mandatos, conluiou -se cll e com o ajuntarnen to clandestino ao qual emprestnu 
fóros e qualidade de corpo leg.slativo e no in tuito ele dirimir as difficuldades 

.que lhe cr eava a existencria do legitimo Congresso ampar a do pelos arestos elo 
Egregio 'I"ribunal, de 16 qc a bril ele 1913, reformou a Constituição do Estado, 
que, havia dous annos apqnas, t inha s}d'o reformada, su pprimindo a Camara dos. 
Deputa.dos, 'O .Senado esta(lua l e o cargo d e vice-•governfldor, a quem cabe pre_ 
si dir as sessões do S enado. 

Não podendo se confo1•mar con1 esse act.o que caracteriza a violencia a mais 
grosseir a, o V ice-Governapor, Cor'On el Antonio Guerreiro Antony r ecorreu ao 
Egregio T ribunal, impetrando em seu favor uma ordem de ha.beas-cor1n~~, que 
lhe asscgurasse não só o cargo de vice-governador, de que pretendiam esbu... 
lhal - o, mas, snbretudo, o l~ l e no exercicio de sua funcção de presidente d'o Senado, 
decorrente daiquelle cargo, nos termos precizos ela Constitu ição, qu e o Governador 
do Amazona..s pretende ter reforma.d.o. 

Conccdicl·o o ht•bea.s - corpus n os termos em que foi requerido, sob o funda -
m ento da ins ubs istencia da reforma con s tituciona·l, pela illegitimidade do orgão 
que a p.r omoveu e executo\.\, manteve-se ainda o Governador atrabiliario no capri-
chn de não se conformar com esta nova sentença do Su premo Tribunal Federal, 
ma ndan.d·o proceder no Estado a um .simulacro de eleição, de cujo processo sah i-
ram investidos das .fu n cçõ~s de r epresentantes do Estado 30 ind iv id u as dos que 
c-o nstibuiam a suppos ta duplica•ta <le senadores e deputados e •q ue passariam, com 
a dissolução desta, a constituir um terceiro Congresso . 

Transcrevendo agora q periodo const itucional d'o fun ccionament o da Camara 
dos Deputados e do Senad·o e-stadual, cuja presidencia compete ao Vice-Governador 
elo E stado e lhe está asse&'urada pelo hab eas-cor1ms n_ ·3. 4·5•1, ue 1 de novembro 
de 1913, oppõe-se o Governador p ela violencia, como d·as outras vezes o t em 
fe ito, a •qu e os deputados e sen adoPes se reunam e a que o Vice-Governador, Co-
ronel Antonio Guerreiro Antony, presida o Senado . 

Na alçad'a da competencia do Eg.regio !Supremo 'l'ribunal Federal cabe o m eio 
efficaz de compellir o Governado!' do Amazona..s a cumpr·ir s uas sentenças. E 
é por isso que os abaixo assignados vêem á presença de V. Ex. solicitar as 
pro'vid'encias ,preclzas no sentido de ser pedida ao Governo Federal a s ua inter. 
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venção no Es tacló el o Amazo:ias, nos termos elo a r t. li '', n. 4, ela Constituição 
ela Hepublica, para faz er cu rúprir os accórilãos ~1S . 3.347, •3 .'348 e •3. 451, que 
assegu;·am á Camara el os Deputados, ao Senad·o estadual e ao Vice-Governador 
ciaquelle Estado, Coronel Antonio Guerreiro Antony, o direito ele exercerem as 
funcções que a Çonstitu ição de 10 ele março de 1910 lhes prescreveu. 

•Hio de •J aneiro, 24 de julho de 1914.-Alexanclre José Barbosa Lima.-Victor 
H ugo A ranha . » 

São estas as informações prestruclas pelo Exm . Sr. Dr . J uiz Fed eral d'J. 
secção elo Amazonas : 

f ópia - Juizo Federa l do Amazona!S - Manáos, 26 de seteo11bro el e 1914 
1Exm . Sr . Ministro Pres idente elo Supremo Tribunal Federal - Em ·obe-

diencla á determinação de V . Ex. contida no officio n. l .•366, de 29 do mez prete-
rito, recebi-elo a 18 .cio corrente, pa sso a pr estar informações sobre ·os factos 
a llegados na pet ição, que me veio por cópia, na .qual o Dr , Alexandre José Bar-
bo8a L ima e V ictor H ugo Aranha , p·or parte da «'Gamara, Senado e Vice-Gover-
nador do Am azonas, soJ.icitam da alta autoridade de V. Ex . provld'encias que 
tornem poss ível o cumprimento das ordens de l•ab ec•s -oorinis concedidas ás pes-
soas .por elles d·ou s representadas, fazendo - se <!ffectivos, dessa arte, os direitos 
que foram r econhecidos e assegurados aos pacientes na fúrma dos accórdãos sob 
ns . 3.347., 3 . 348 e 3 .451, até agora sem execução, 

Verdade iro em suas li nh as gerae.s o minu cioso relato elos .supplicantes, que 
noticia ma-is um caso ele clesobedlencia ao Poder Ju·d'iciar io, limito-me a trans-
ladar abaixo algumas peças de caracter o.fficial, pertinentes ao assuo:npto e ar-
chivadas no cartorio desse Juízo, cuja leitura, quero cre r, bastará para leva r 
a V . Ex. a certeza de <1ue, fi el ao m eu dever, envidei tod'os os esfo rços, dentro 
ela lei,, .no sentido de evitar o desrespeito que na da obstante se consummou, aos 
j ul gados da· augusta assembJ.éa a c1ue V. Ex. d·ign amente ~Jreside. 

,Peço venia para esclarecer - com'O elemento a ser levado em conta n a apre-
ciação elo modo como me conduz i no questiona·d·o caso e na sua qualidade de 
executor cln<; ordens do Supremo Tribun a l - que, anteriormente ás mencionadas 
decisões, tive por acertado reconhecer e proclamar a minha incompetencia, para 
defe r ir identico pedido el e habea s-corpus, em favor d'os m esmos pacientes, dando 
como razão de direito tratar-se de assumpto meramente político, fõra da a lçada 
j udiciaria. 

D e posse cl'a communicação telegraph ica do digno Ministro, Sr. Ribeiro de 
Almeida, en tão na vice-presidencia do T'ri bunal, e -0.ue vai annexa como do-
cumento n. l , dirig i-me, a 212 de abril do anno passad·o .. nos termos seguintes, ao 
Exm . Sr. Dr. Governador do •E stado : «Passo ás mãos cl'e V. Ex ., por cópia 
que a este acompanha.. o teôr do telegrarnma que hontem , á tarde, r ecebi do 
Exrn. Sr. Min istro Ribe iro de Alme ida, conspicuo V ice-·Pres idente do iEgregio ,Su,... 
premo 'l'ribunrul Federal, transmittin d'o a este Juizo os termos em que foi con-
cedida a ordem de habecis-co1·1ms aos p•cientes, cujos nomes figura m no all udido 
despacho. Cabendu- m e compet encia para a execução desse aresto, em face do 
decreto n. 3. 084, ele 5 de novembro de 1893, ·parte primeira, a rt. 64, b, espero 
que V. Ex., ele accôrdo com os honrosos precendentes de sua prudente e honesta 
administração, acatará, como ·é dev ido, a autoridade do mais alto Tribunal ju-. 
diciar io elo paiz, faciHtanclo assim a missão do Juiz Federal t11a secção des te E s-
tad.o. Espero, pois, qu e V . Ex ... prestando fiel e prompta obecliencia á decisão1 
da collenda côrte de justiça, immittirá os pacientes eles.de logo na posse dos ed i-
fícios d'es tin a:dos ás reuniões dos dous ramos legislativos do E s tado ; não tur_ 
ba.ndo, outrosim, por .qua lqu er fórma, o direito que lhes foi reconhecido e asse_ 
gu1•ado de livre reunião e consequente exercicio das funcções proprias dos seus 
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mandatos. Grato m e é saudar a V. Ex . co.m a minha maior consideração. Sau -
dações . » 

Está refüg-ida ass im a resposta Que, ctous d-ias depois, recebi: 
«•Accuso o recebimento ·do officio de V. Ex., sob o numero 498, de hoje da-

tado, que acompanha a cópia do telegramma do Exm. Sr. Ministro Ribeiro de .~1-

meida, Vice-Presidente do !Supremo Tribunal Federal, contendo a summula d'o 
accórdão d:aquelle collendo T·ribunal, de 1'6 do corrente, 11elo .qual foi concedida 
uma ordcm a·e ha.beas-co11nM aos Srs . Manoel .Francisco Machado, T'ristão Salles 
e outros, que se dizem senadores e deputados ao Congresso do Es~ad'O, para se 
i•eunirem, como representantes, nos ecl'ificios da Camara e Senado, e livres de 
coacção exercerem os d'ireito,, decorrentes do mandato que se arrogam. 

Deputado Barbosa Lima - Levo ao conhecimento de V. Ex. que o meu go _ 
verno até hoje não cerceou o direito de locomoção e de livre reunião que têm 
os impetrantes e, permanecendo no mesmo prnposito, respeitar·á a decisão profe-
rida pelo Supremo Tribunal, facultancl·o e garantindo-1lhes livre accesso no re-
cinto destlnad'o ao exercicio dos representantes do Poder L egisl.ativ.o do Estado. 
Outrosim, releve-me V. Ex . ponderar-lhe que., tratando-se de poderes indepen. 
dentes, escapa a este governo competencia para desalojar os m embr.os do Con-
gresso que actualmente se acham funccionanclo nos alludid'o.s preclios. Saudo a 
V . Ex. - Dr. Jonathas Pedrosa." 

A' vista da ponderação ·encerrada n.o final do officio supra tmnscripto, que 
me pareceu contrad·izer o so'1emne e formal compromisso contido no periodo que 
lhe é .anterior, julguei de bom alvitre levar ao conhecimento a·e V. Ex . as pala-
v ras do Governador e, ao mesmo tempo, pedir instrucç\jÕes a respeito. 

Neüe sen tido telegraphei incontrnenti a essa pr.esidencia, despacho que até 
agora nã:o sei si chegou á~ mãos elo seu honrado destinatario. 

Ausente que estive de9ta secção, em goso a·e licença, de 26 de maio a 2r7 ele 
outubro de ,191'3, não me veio a noticia ele qu e, .nesse intervallo de tempo, tivesse 
s ido permittid.o aos portad·ores do mandato de habea·~- oorpiis o livre ingresso e 
funccionamento nos efüficios ela Camara e do Senado, occupados sempre e ex-
clusivamente pela turma "j.clversa á daquelles a {)Ual levou a. cffeito a reforma! 
constituci'onal do Eshtdo, extin.guindo o segu.ndo elos ramos legislativ os acima re_ 
feridos, além do cargo ele yice-governa-d'or. A este, Sr. Coronel Antonio Guerreiro 
Antony, concedeu .o egregio Tribunal a ordem que V . Ex. conhece e cuja sum-· 
mula me transmittio em tplegramma ele 3 ele novembro, a que res11ondi com o 
o.Jificio n. 60i5., de 18 do mesmo mez, juntando cópias da ·co.rres~Jond'encia trocada 
com o Sr. Dr. Jonathas de Freitas Pedrosa. Esse paciente, dada a impossibiJ 
Jidade dos entraves rele toa·llr a ordem creados pelo chefe do Poder Executivo local; 
não t em podido, é obvio, desempenhar ws funcções •que lhe foram .ass·eguradas 
ex-vi do accórclão n. 3 .r4.51, do presidente desse Congresso. 

Nas ves·peras da abertura cios trabalhos legislativos do corrente anno, a 10 
ele julho, chegou-me uma requisição elo teôr infra: (( T endo de realizar-se amanhã, 
8 do c·orrente, a primeira ,sessão preparatoria füt actu.al legislatura do Congresso 
do Estado, do qual tenho a honra de ser presidente, na qualidade de Vice-Gover-
nador do mesmo Estrud·o, venho solicitar a V . Ex., peJ.o presente, as necessarias· 
provudencias no senticl'o de ser effecHvamente cuouprido .o habel<S-corviis que o· 
Supremo Tribunal !Federal concedeu aos deputados e Senruclores ao mesmo Con-' 
gresso «Para o fim elos mesmos se reunirem como representantes d'O Estado nos' 
cdificios destinados il. Cam;i.ra e ao Sena.do, e, bem assim, .para que possam, li-
vres de eoacção, exercer ps direitos d ecorrentes de seus •nandatOS)) e de cujo 
ha.beaS-CO?'Jit!S tomou V. Ex. con hecimento em data a·e 22 de abril de 1913: 
Saude e fraternidade. - •Antoni'O Guerreiro Antony, Vice-Governador do Es-
ta.do.» 

Retorqui na fórma do o'fficio que se vai ler: 
«Faço ch ega.r ás mão"l de V. Ex., sob a f6rma ele cópia., clevicl'amente au-
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thentica da, o offici:o de 23 de abril do anno passado, no qual o Exm. Sr. br. 
Governador do Esta:do, em r espos ta á communicação official que en tão eu lhe 
fizera, ·de haver o Eg.regio Tribunal F ederal concedido habeas- aorpus aos mem-
bros da Camara e do Sen ado amazonenses., t eve occasião de d izer o seguinte: 
«Levo ao conhecimento de V. Ex. , que "O meu governo atê hoje não cerceou 0 
direito de locomoção e de Hvre reunião que têm os impetrantes e, permanecenclo 
no mesmo proposito, respeitar.á a decisão proferida pelo Supremo Tribunal, fa_ 
cultando e garantindo-lhes livre acce&o no recinto destin ado ao exercício dos 
representantes do Poder Legis lativo d'O Estado» . Diante do for mal compromisso 
que o trecho supra tran·scrLpto encerra e traduz, e no ·presupposto de que 0 Go-
verno., a bem da respeita·bilidade del·le proprio, saberá cumprir e honrar a sua 
palavra, empenhada no caso, sõ me cabe aguardar que factos posteriores e p0 _ 
s itivos de desrespeito á ordem judicia ria, destruind·o a mencionada presu mpção, 
autorizem e legitimem m edidas legaes, que tomarei, no sentido ele prestigiar, como 
me cumpre, a decisão da m aiis elevad'a côrte judi-ciaria da Repub lica. Fica as -
s im respond ido "O officio de hontcm, de V . Ex. Saudações . » 

V. Ex . bem vê, sem perder de vista os anteceden tes histor iados que não 
era passivei m aior prud'e ncia de conducta, ·nem mais obsequiosa co;fiança na 
empenhada palavra elo Governo . N o m esmo di a da r eunião do Congr esso, ás 1 3 
horas, d'.ui procurado no ed-ificlo deste Juizo por diversos d os senad·ores e .depu-
tados que obtiveram hctbea:s-oor1nis, ·os quaes, incorporados e seguidos de um 
grupo de populares, me fizeram en trega da r eclamação que passo a traslada r: 

«Confiados na promessa do Exm . Sr. Dr. Governador do Estaido, de facuL 
tar aos membrns do Congresso, cujos trabalhos tenho a subida honra de dirigir 
neste momento, o liv re ingresso .nos ed"i fi cios dest inados á reunião do mesmo Con -
gresso para o effectivo exercicio de seus mandatos, consoante o offi cio do r efe-
rido Governador, que V. Ex. t eve a gentileza de enviar, por cópia, ao Coronel 
Vice-iGovernaidor do Estado, dirigi -me ás 11 horas de h'oj e, para o proprio es -
tadual, s ito á .rua Barroso, desta cida de, destinado ás sessões do dito Congresso, 
acompanhado de diversos d 'os seus membros. Ahi chegando, para a installação 
solemne dos trabalhos da ·presente legislatura, ·foi~nos obstada a entrada do edi-
fício pelos d"elegados de policia Drs. José ele Freitas Bastos e Tuaias Bevilaqua, 
que se acompanhavam de varias individu-os, a rmados, e q ue nas immediaçõ,es 
do mesmo se achavam, ha dias, e os quas nos a:fifirmara-m ps ta r desse modo 
cumprinclo ordens ·d-O Exm . Sr. Dr. Governador do Estado, qu e não podia, de 
fórrna alguma .. consentir .na entrada d'OS m em bros do Congr~sso na 1uellc edifício. 
no caracter de legisladores a m enos que não o fiz essem no caracter de particula -
res, tomando assento apenas nas galerias . Tal acto é tanto mais lamentavel 
quanto, além de patentear publicam ente a falta d'e cumprimento da palavra do 
Governa-dor, empenhada á alta a u toridade judiciarin de V. F;x., tr.aiduz u m in-
acredltavel d·esrespeito á incon testavel au toridad·e do Su premo Tribunal de Jus_ 
tiça da R epu blica., que nos garantiu e assegurou esse di re ito. E , assim, levando 
ao conhecimento de V. Ex. t aes acontec im entos, que dem onstram o grão de 
anarchia a que chegou a ordem cons titucional do nosso paiz. reitero a V. Ex. 
as provi d"encias immediatas assecuratorias d·o nosso direito e as quaes j á teve 
a honra de solicitar de V. Ex. o Coronel Vice-Governador do Estado e P residente 
do mesmo Congresso . Saudações . - Manoel Francisco Machado, Vice-Presi dente 
do Senad'o . - Heliodor.o Balbi, 1° Secretario do Sena.do. - J oaquim de Barros 
Alencar Presidente da Camara. - F1·ancisco Ferreira de Lima Bacury, Senador. 
- ,B er~ardo d"e Paiva, Senador. - Bento F e rreira Marques, Senn.dor. - P e.dro 
Luiz .Simpson, <Depu tado. - !Francisco Laurentino do B omfim, .Senador. - Carlos 
IStuda,rt, Deputado. - J ·os·é Go·nçalves Dias., Deputado. - Manoel Ji'rei·re, Depu-
tado. - T ristão de .Salles, Depu tado. - ,_.\drião Ribeiro Nepomuceno, D eputad'o . 
- Benjamilll •Ferreira Valle, D eputado. - Vicente T orres da Silva Reis, 2° Se-
cretario da Camara dos Deputados . 
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Os factos r elatados nessa peça e confirmados na s ummaria sy nclicancia a 
que logo procedi levaram-me a ln•nça r mão elo remcclio que a Cons tituição auto-
riza no art. ·68, 

I equisitei elo poder competente a intervençã:o, passando o seguinte telegram_ 
ma, ele que de i immed'iata sciencia a V. Ex. : 

«<Requisito Che'fe N•ação intermedio Min·istro Justiça, accõrclo art. 6°, n . 4, 
estatuto 24 fevereiro de lo"4, intervenção f ederal nes te Es tado, afim de ser as-
segurada execução accórdãos !Supremo Tribunal Fed'eral, ns. 3. 3 4 7 e 3. 3 4·8, de 
16 de a bril anno passa·d·o, concedendo habeas-conms caso qualidade assembléas 
legislativas a uma das turmas el e cleputados e senadores, cujos nomes e'S tão r e-
feridos mencionados acc6rclãos, aos quaes reconheceu Tribunal melhor situação 
juridica, que declarou manter até ulterior definitiva snlução Congresso l?ederal. 
Hoje, dia abertura traba lhos, autoridaoes policiaes, agindo nome Governador, 
imped iram pacientes exercitarem direito lhes foi assegu rado livre in.gresso edi -
ficio sessão e •clesempenlrn funçções decorrantes diplomas. R equerendo medid'a 
constituciona l, intervenção, viso apenas cu mprir dever me impõ,1e lei 2121 , de 1894, 
ar t. 1'7. Saudo a V. Ex. »· 

O Governo Federal, que de outras vezes se tem dado pressa em attender a 
certas rnq·ui sições cavilosas para intervir nos Estados, não raro com lnutil e 
deshumano derrame de s·angue, não quiz, desta fe ita, cumprir sequer o mais 
rudimentar dever de cortezia oUicial, e d'eixou sem a mais ligei ra resposta a de-
preenda legal que lhe fizera um magis tra:do da Republica, cuja toga - mercê 
de D eu s - jámais servit'á para encampar cl esmanclos ou S'Ophismar a lei, em 
proveito dos magnatas q ue a def.raud'am. 

O Sr. Secretario, encarregado da pas ta do Interior e Just iça, não .se aper-
cebeu talvez de qu e o seu !descaso envolvia e envolve menor offensa ao juiz de 
secçã·o do Amazonas do que mes mo á propria e elevada a u toridade do Su premo 
Tribuna l 'Feder a l, de quem ema•nára o aresto que aquelle procurn.va prestigiar 
e cumprir, como era elo scl\ estricto d ever . 

rResta-me, ao concluir, dizer a V . Ex. que., se tiver por aspera e rude al-
guma palavra ·ou phra se qas que graphei nos dous derradeiros períodos deste 
officl'o de .info.rmações, gueira com as suas ben evo las excusas, rel evar a incon-
veniencia da fórma, para sõ ter em v ista o espirito .ciue a s ditou , de protesto 
energico e justo contra o menoscabo do Poder Judiciario, de que é expoente ma-
ximo a s .u prerna Côrte de Just iça., a que V. Ex. p ertence e preside com saber 
e honra. 

R eiteiro a V. Ex. a segurança da minha ma is elevada consideração. -
F1·an cisco Tavares da 1Cunnf1. Mello, Juiz Seccional . >> 

Têm, por certo, os s upplican tcs, E Nm S. Srs . Mimistros, que a simples lei -
tura dessa importante p eça official firmada pelo integro Ju iz Dr. Cunha e Mello, 
servirá de mostrar- vos que a si tuação material dos seu s constituintes é, neste 
momento, igual á de 191'3, guando, pela primeira vez, opprirniclos pela prepoten -
cia governamenta·l, comparecera.m perante vós, impetrando, n a defesa dos seus 
direi tos espesinhados, a protecção da lei. 

E, se ainda hoje é essa a situação material d'os pacientes, mais nitida elo .que 
era então se tornou sua situação juridica. 

As ordens de habeas-cor2ms expedidas em favor daiq u ellcs que lh es assegura m 
até que o Con.gresso Nacional r esolva o caso da duplicata, 'O direito ele penetra -
rem nos edificios destinados ao funccionamento do Congresso Legislativo do Es~ 
tado e ahi exercerem as funcç~jes decorrentes ·dos seus diplomas, por isso que 
o E gregl·o 'Supremo Tribuna) F ederal lhes r econheceu m elhor situação juridica du 
qu e a ela outra parcialidade da quplicata. Ora, essa ou tra parcialidade desappa _ 
r eceu pela renuncia formal elos· que a co.n s tituiam, 1Jois, cc.reformand'o» a Lei Orga-
nica do Esta do, considerar~m estes dissolvidos os ajuntamentos que fot:1mavam · 
a duplicata ele senador es e deputaJclos e, em fins de 191'3 e prlI)cipios de 1914, 
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se investiram <das funcçõe. de membros de um terceiro Congresso, que se cllz 
ele ito, e se ap'Dssou ele ed ifícios do Congresso, Hm embargo d'os hcib e(l}s - cor1m11 
que, garantem aquelle que fôra eleito e empossado em 191112 para o perioclo que 
finda, para a Camara dos Deputados, em 31 de dezembro ele ln1•5, e, ]Jara o Se-
nado, em 19~1, em relação aos senadores eleitos )JOr nove a.nnos . 

Está fóra de qualquet' duvida - 'is.s9 o collendo Tribunal o a ffirmou na 
douta sentença •proferida nos autos de habeas-co?'Jli's conccdid'o em 1 ele novem-
bro ele 191·3, ao Vice-Governador do Amazonas - que aos representantes da du-
plicata legis lativa protegidos pelas bayonctas da ]Jolicial estaidual faltava qua-
lidade lega:l ipara decretarem a reforma constitucionM que supprimiu 
a Camal'a e o Senado amazonen.!;CS e com o cargo de vice-governador o mandato 
elo actual Pres~dcnte elo Senado. Nessa situação evi·dente ·é que os citados repre-
sentantes daquella duplicata renunciaram a'O pseudo-mand'ato de que se diziam 
in vcstiel'os e com o qual funccionaram irregularmente, apoiados na policia es-
tado a!, até que se dissolveram. 

Ass im sendo e tendo- se em co.nsicleração: 
Que o Congresso N'aci'ona l nunca se pronunciou sobre a supposta du]Jlicata 

ao Senado e Camara dos Deputados .no Amazonas, e 
Que actualmente alli não existe senão uma turma unica de senadot'es e uma 

outl'a de deputados csta•doaes, que c01rntitucm ·o Congresso dos Representantes do 
Estado do .\mazonas - nos seus dous ramos, Carnara e Senado - cuja situa-
ção juridica o Egregio 'l''l'ibunal l'econheceu ser melhot' do que a da parciali dade 
da duplicada hoje <:lissolvida, inexistente pela l'enuncia e&po,ntamca dos , <cus 
membros, concluc-se, necessariamente, que 11 s ituação dos pacientes é, sobre o 
ponto de vista do di1·eito, absolutamente liquida, não .obstante o Governadot' do 
Estado insis tir no capricho ele não dar cumprimento ás sabias dec isões do alto 
Supremo ·Tt'ibunal de .Justiç~ que os m<W'dou in1 ui itt ir na posse dos ediôcios da 
Camnra dos De]Jutados e d'O Senado esta:doa.I, como l'eprescntantes que são do 
Estado do Amazonas. 

----· .. 

Confiantes na a.cção elo Egregio Tr1bunal Federa.! •que, ce rto, ni'i.o perrni ttirà 
que o Governado" do Estrudo per ista rro affrontoso propos ito de desrespeitar os 
seus julgados, os supplicantes r eiteram o pedido feito para que sejam solicitadas 
do Governo Federal urgentes e decisivas Pt'Ovidencias que imponham á!quella 
a utoridade l'ccu Jcitran te o cumprimento dos venerana·os accórdãos ns . 1. 3'17 e 
1 . 348, de 16 de ab l'il de 1913 , e 1. 451, ele 1 de nov1Jmbro do mesmo anno, como 
é de dil'eito e de justiça. 

Rio de J aneiro. 5 de j u lho de 1915. - .Alexandre José Barbosa Lima. 
Victor Hugo Aran l1a . n 

,Etu sua sessão elo dia 10 de julho de 1915 , o Suprcnv Tribunal Federal re-
so lveu o ca.so suscitado com o pedid'o de força, a ,que se n~ere o documento qu e 
foi lido. da fót'ma que se segue: 

SUP!rn~to H IUDUNAL l"EOEHAL - 36ª SIOSSÃ.0 , J!l'l 10 DI> JULHO 0·8 1915 

O Sr. P residente mandou ler para conhecimento d·o Egregio Tribunal uma 
representação subscri•pta pelos Srs. Depu tados Alexa.ndrc .Jo,é Barbosa Lima e 
Victor Hugo At'anha, pedindo que fossem solicitadas do Governo Federal ur-
gentes e decisivas p1"ovldencias 'CJ'llC imponham ao Governaõo1· elo Amazonas o 
cump11imento dus venerando~ accórcl ãos ns. 3 .. 347, 3.3 ,18, ele l 'G ele ;ibril de 913 
e 3·. 451, de l de novembro (l o m esmo 'w no. >> 
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'Procedida á leitura pelo sub -lõecretario e submettido o caso á deliberaçã·J 

d'os Srs. Ministros, usaram da palavra os Srs. Ministros Munlz Barreto, Procura-
dor Geral da Republica; Sebastião de Lacerda, Viveiros d e Castro, Guimarães 
Natal, Pedro Lessa e Oliveira Ri·beiro . 

Depois de longo debate, em que o a.5.Sumpto ·fo i minuciosamente ven t ilad-o, 
deliberou o Supremo TribunM remetter a representaçã« ao Sr . Ministro Procura-
dor Geral da R epublica, para o fim de apurar-se a qu em cabe a responsabilidade 
do não cumprimento dos alludid·os accórdãos. 

Os Srs. Ministros Manoel Murtinho e Oliveira Ribeiro votaram no sentido de 
dirigir-se o Sr. Presidente do Tribunal ao Presidente da Republica, solicitando 
as providencias necessarias para o cumprimento dos m encionados accórdãos. 

O Sr. Ministro Pedro Lessa entendia que ao Sr. Presidente cabia providen -
ciar no sentido da effectividadc dos mesmos arestos . 

üs Srs. 1\1inistros Godofredo Cunha e Coelho e Campos votaram pelo archi-
vamento da representaçã:o, sendo essa tambem a opinião do Sr. Ministro Pro. 
curador Geral da R epublica . 

'O Sr. Ministro Mibielli não esteve presente á discu.<são. 
Tendo o Governador do Amazonas mandado proceder á eleição de deputados 

á sua _\s:.embléa e findando o mandato a os deputados amparados pelo ha.bea.•-
corinis :n. 13 . 34'8, e do primeiro terço do Senado, garantido pelo hcibea.s-cor1ms 
n. 3 . 347, procedendo -se no E üado á eleição da nova Camara dros Deputados e 
elo terço do Sena:do, ele rigorosa conformidade com a Constituiçã'o el e 1910 e leis 
postas em vigor em vir tude cle lla, e per.ante mesas eleitoraes, eleitas pelos Con-
selhos Municipaes que não aoeita.ram a reformia e que se mantiveram e se mantêm 
d'entro das normas estabelecidas na lei organica dos municipios e Constituição 
de 1910. , 

Ponque o Sr. Dr. J onathas Pedrosa considere insubsistente o mandato d·o 
Vlce-Governaelor, apezar, do accõrdão 3. 4'5 1, de 1 de novembro de 1913, 1l em 
consequencia de uma supposta tentativa contra as vidas du chefe ele policia e 
do GovernaJor, mandou ins taurar processo- crim e contra o Vice-Governador, Co-
ronel Guerreiro Antony, perante a justiça el e Manáos . 

1Sionultaneamente foi o Vice-Governador denunciacl o perante a justiça fe_ 
dera!, s uscitando-se um COJ:\flicto de jurisdicção. 

•Para o Coronel Guerreiro A.ntony, foi impetrado um ha.bea.s -cor7nis, con-
forme se vê ela petição e dp m emorial juntos, sendo o mesmo julgado prejudica~o 
porque já havia chegad'O a o Tribunal e aguardava julgamento o conflicto ele 
jurisdicção. 

O accórdão do Supremo Tribunal tem o n. 3. 861, e foi ,proferido em 10 de no-
vembro de 19!1'5 . 

Segu em- se a p etição, q memo rial e o accórd il:o . 

AINDA O AMAZONAS - O GOVERNADOR PEDROSA PERSTSTE NO PROPOSITO DE N,\.o 
ACATAR A AUT01UDADE 110 SUPRE::.!O TRIBUNAL - O VICE-GOVERNADOR, AMEAÇAD:l 
DE PRISÃ!O, PJ!:'DE «HABEAS-CORPUS>l 

O Sup1·emo Tribunal feclcn~l julga rá, . na sua sessão ordinaria de hoje , o 
hab eas-corvit'S impetrado, !')m •2·7 de outubro ulti11110, para o Vice-Governador 
do Amazonas, Coronel Gu crr ei1·0 Antony, que es tá a m eaçado de prisão . F u n-
dam enta 'O pedido o facto Çl e estar o Coronel Antony sehtlo processado por duas 
jus tiças: a federal e a estadoal. Por esta - pelo crime, que se lhe attribue, de 
t entativa de morte na pessoa do governador 1P ehosa; por aquella - p elo delicto 
{1e con-'Piração contra o s;overno d\l ®sta<do, que tambem l!l'!e é a,ttril;rn(dQ . 
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/Na ·petição •Que aqu i transcrevemos, teem os leitores detalh a.ida.;; i.nformações 
so·brn esse caso, que não ê mai.s nem menos do que uma consequencia logica, 
da impunida.de ean que tem fica,do o gover·nador do Annaze>nas 'Pelos seus repetidos 
ct,e.;; respeitos ás ·delcisões do Supremo Trfüunal .Federal, ,que, :pa1'a ell e, nã,o va-
lem naJda. 

«Egregios .Sr.s. Ministros do .Supremo Tribunal !Federal: . 
iReinci-dindo com Q.esrnarca·d.a violencia nos ataques á liber,dade e demais di-

reitos de >CJua.ntos, no Amazona , se wpõean aos seus desacertoo, o govern ador 
·deste ·Esta,do, Dr. J onatha.s de .Freitas IPe°'rosa, <llá ensejo a que o a.baixo 
assig-nado volte a :bater ·ád .portas deste ·cOllenJo :S U'premo T.rLbunal pa1,a inv.ocar 
em <favor ·do vice-,govern a!dor, •Coronel Antonio Guerreiro Antony victima 
principal dos excessos claque1.1a alta autoridade - a .protecção legal elo hcibelas-
corpiis de fórma que elle .possa fJcar •W abrigo de uma im1ominavel perseguição 
que .se lhe omove e que v.isa, conjunctaanente com a privação d·e sua l>beir·cla\',e 
individual ameaçaJda, o esbu.Jho , mais ele uma vez tentado, do man.d.ato político 
que o eleitorado amazonense ·lhe conferiu e .lhe estjá pJ.enamente assegurado 
pelo venerando ·a.ccórdã-0 ijest e coJ.lendo Tribunal, n. 3 .45'1 , de 1° ele No-vembro 
de 1·91•3 (docunnento ·n . 1). 

•A especie 0°ra trazicl.a a o alto julgamento dos e,gre.gio s ISrs. Ministros pres-
cinde .de quaes·quer comm t•ntario.s, .por isso que a f.igu·ra ju rídica da vio lenc'n 
cm .perspectiva r esalta num relevo superior ela s impic.;; e.x1)osição elo factJ que 
o impetnwte ,p•assa , a fazer sem outrà prcoocup·ação que a de ',·1izcr a verdade 
em toda a sua ·pu·reza. 

No dia 18 de A.gosto elo a,nno co.rr.ente, o c)lefc de policia elo Esta.do do 
Amazonas, Dr . J oão II.,o.pes LPereira, deu publiciclf1clc á noticia ele qu~ , naquclle 
1•iesm·o ;dd·a, tivera .scierucia iLe que se tramav·a um a conspiração na cidrudc de 
Man'áos tendo .por fim sua e limtnação, a elo iGovcrnaclor clo tl~ staclo e a do 
Commanclante ·d·a 'POiicia anilitar. ·mm .conse.quencia c1 ilSSO, fora.m ('ffectua•das va-
rias iprisões e, a,cto continuo, •abrio -s·e um inquerito policial pa,ra a apuração elo 
r.~cio clelictuo.so . 

Sob pressão exerc ida contra os detentos, dclles foram cxtorqu>rlas declara -
ções que •ait tri•bu ern ao v:.ce-.govcr.nador, Coronel Antonio Guerreiro Antony, a 
autoria .ao imovinn cnto cri~ninoso, razão po-r •que tfon1.m o 'mesmo vice-igovie1ma..c1'or e 
outros cLjadãos denunciados 0pe1•ante a justiça federa l pelo p ·ocurador seccional 
ela CRcpU'blica. 

lI0niciado o summario ele rculpa no juízo federal , evidenciou-se para logo a 
lmproccd encia elas declarações tomadas aos presos na IC a ~a ele DetençãlO tt<• 
Manáos, por isso que, inquiridos pelo juizo summariante, ·des disseram el lcs qu11nto 
const·ava dos autos .ae perg·u·ntas e •roopostas enca rbado.s no inqueri to policia!. 

·Mallogruclo, assim , o .proposito cnn que cs·tava o govermrdo·r elo .&mazonas de 
inutilfaar 'P<' la a,cção judicial o vicc-govcr.naclor udversario , deu prompta s pro-
vLdencias para que inici'asse um segundo processo, •perante a j ustiça e.s tacloal, 
por tentativa de morte 'Cont.ra u .pc soa .ao governa.dor Dr. Jo.n athas ele Freitas 
Pedrosa, ten•clo sido o ,coronel Anto·nio Guerreiro Antony dcnu.nciaclo pelo 1)1·0-
motor .publico pe1wnte o jui?Jo elo 2° clistricto c t·imjna·l ele Manlli.os., ao qual o 
chefe ,ele policia enviára origlnal ,j o inquerito a que proc"dcra, conforme n ci;z 
no seu officio .ae 25 ele agosto deste 0anno (documento n. 2). 

Pelo Advoga•do, Dr. rRayanundo Thomlé Bezerra, foi e1~.tão requerida au 
S upremo 'Tribuna,! ,a,, \Just iça elo Es·taclo uma orclca:n .a e h cubociH- oon1nis em fnvol' 
elos accus•a·clos ·que .estavam illc,gal mc,nte cleüclos. :Fun°damenta.ndo sua J)('tJção 
esse Advo,gaiclo allegou a ;nsubsistenic1u elo processo instaura· o p()rante o juiz 
municipal, na p>trte rnferrnte ao coro·ncl Antonio GueJTei ro Antony, que é Vicc-
Govema'<'lor elo Estado e que , por i~,30 mem10, c1 conforonida·dc com o d'sposto 
no art. M, ela 1Çons·tituigão iEstadu(ll 1(c1ocu111 ento n. 3); sô pô le ser su•bmcttido 
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a processo e julgn men to pelos crimes comm uns pera n te o Super ior TribU·nal de 
Just iça depoi s que o iSena·do d eclarar procNl ente a accusação . 

Fosse leg itima 'ª r eforma aa .Con ·tJtuição de 19 10, j ulgad a nu !la pe:io 
collendo ISupr• ruo Tribunal, no venerando accõ r.dão n. 3. 451, que manda ma -
n u ten it· o Coronel Antonio Guerreiro Anto.ny no m n·n,dato de Vice-1Gover n.a·dor; 
fosse extinc to realnwnte esse mandato e ex1:incto fosse tambem o se.nado es tadual, 
e não res tar ia duvi.da que, no cas"O ele oruis.~ ã.o sobre ci fôro do Vke-iG0•1~mad•o r 

para o pl'occsso, C' j ulgamento id-OS • cl'i.mcs connmuns, que porventura cotnmct tesse 
no prazo em que houvesse de concluir o ma·ndato, esse fóro se ria prec 's :; rucnte 
aqu elle odcterminaclo ·para o governadür n a refe>rma que vies se a 'dgorar, cabendo, 
.po-rta,nto, não ao Senado, que não existi r ia maiiS, mas lá Assembléa 'Leg·i.slat iva, 
declarar a procedcncia ou a imprnceclencia ela accusação . 

Obstinou-se. por.é,<11, o Tribunal .ao Amazonas em não att•·nder a consi dcr.;1ção 
alguma e concedeu a ordem impetrada, r esolven·do, .p relim ina rment e, com abe r-
ração ele todas as .normas do direito .e violação o&tensiva -elo art . . 62 da Ce>nsti-
tuição F ed eN1 l, .que ;declara defeso á» jus tiças dos IEstado.5 «ann ullar, a lt c<rar, 
ou suspender as ·sentenças ou ordens dos tri•burnies ied·eraes», q ue 'é co 1n peten,1:c 
r1. jn.::;ti~a elo Estado para proscg·uir 1no processo contra os s uppos tos ind i ci~h.lo.s, 

inclu s.ive o •Coronel Antonio Guerreiro Antony, «que deixou de ser Vicc-Gover-
rntdor, .perden do, assim, as suas immun i<lades , e<n vi rtude da reforma constitu -
cional que lhe sup1Jl'i mh1 o ma.nd•a t0>> . 

Aliá» - vê- se - 'O T ribu nal do Amaze>n,as nãio pôz crn .duvida, um insta.ntc 
si quer, que o Vhce.JGovernaclor tenha fôro priv1legia,do . !Sua preàccu1)ação ca-
pital, para .bem servir aos cap r ichos elo Gove rnado 1" que h ontem o ag.g rc1d li10 
com tanta furin, ln•juriamdo-o tão cruelm ente. e com qu0m hoje canünha ele 
mãos dadas, fqi calloca j' o •Coronel ·Antonio G ucrr.ei ro 1A,ntony ao al cance <la6 
p el'Seguições, elas vlolencias elo Gove r no, cl cspoja.n rlo-o ·de uma mandato, que, 
ai:nd a que <'StivC'ssr- reguJannente supprlmiclo, não .retroagiri a a Jei pat~; 1 o attin -
g ir a cllc, qu e, além el e tu<lo mais, tem os seu» direitos soberanamente ga rad tt.clos 
contra qual qu e r extors ão que se pretenda levar a cff<'ito pe la .aou t ·1 sc n·te.ncH 
do col0len·cl·o •Suprem o Tr\.bunal \Federal cont ida no lum inoso accórclã o n. 3 . 4<51, 
que concede hc•beiM- co1•1nM, «a fim el e que seja asseigui·ado o pa cientr, . Coronel 
A·ntonio •Guerreiro Anto·ny, n o man.dato de IViceJGovernndo r do Estado do Ama -
zonas . . com todas a s funcçõ es do mesmo .:lecorrentcs», <'te. ! 

A a nnullação ·dN~a decisão peremptoria do mai s alto Tribunal da Hcpublica, 
pelo "rri·bunal do Amnzona 1<, teve corno i•ntu ito fa'Cilitar .a marcha elo proce,:;o 
crim ina l instaurn clo no .fqi·o como.num de :Ma.nráos, contra o Coronel An tonio Guer -
reiro Antony, qu e é um pr<'stigioso ad·ve1·sario político ela situ ação Ps ta.doal e 
que, por € SSc motivo, s e procura, pela. privaç.ão de sua libcrd , cl e, nfasta1', cl·o 
pre.lio rl e itoral pant i·c-i1ovação elo !Con.gT~sso Atirn zon e nse, prcst<'r3 a r 1• nlh~ar-iS:c . 

Dada, co n~rgui n tc rn on tr , e.ssn situação, <' tr.ndo-se c111 v i::;ta qu e Sl' ('Stá 
ultimando co<U incr!vel 11çoclamento o p rncesso c1·iminal instaurado. ev idente é 
que o :Vice-1Govcrna,clor do .-\.n1azonas, Coron"l A·ntonio Guerrr iro .1..\ ntony, «BC 
acha em ionm:ncnte perigo de soffrer vioJen'Cia ou coa.cção pot· illegaliclacle, ou 
abuso de 1Jo-de1·)> . 

·Sendo ela co mpetencia do co1Jendo !Supremo Tribunal !Federal o conhecimento 
do pedido, pela;; r a zõc · ex11ost'hs, cl·:is q uaes se ev icl cmcia a ' ituação lega l i1n dis-
cut iyel do paciente e o perigo irn111in °nte cm que es tá. {!e soffr C' r uma vio.Jen.cla, 
o a-baixo assignaclo requ~r ·que seja expel ida or<l c.n1 .de h abeas-cor pus que fa~a 

cessar cs.<e constran p; ii nenf.o de que e'tá am eaç.aclo o CVi1Ce -IGove0rnac10 1· elo ·A ma zonas. 
Coron el A.ntonlo Guerreiro Antony. 

Invocando os doutos supplcmcntos elos egre;..;'io.; •Srs . 11inist ros, pNle " es-
pPra ju<tiça . 

Ri o ele Janeiro, 27 ·cl\' ou tubro ele J.915. - 1Tio l o r Fl"ngu 1L'ru:11 /w,, » 



- 251-

Os docu1iiento.s a que se refere a petição acima, são: 
1N. 1 - Certidão d·o a<!cór.dã·o n. 3. ·4'51 , de 1 de novembro de 1913, concc-

õendo habeas-dorpus ao Coronel A:ntonlo 'Guerreiro Anton,y, s~b o fundamento 
de que é nullo o acto qu e extinguiu o seu m imdato de Vlce-.Governadori, porque 
era il!egltlmo o Congr€sso qu e promoveu a reforma d.a Constituição d e 19 10 , 
sendo porta·nto, essa reforma Ig ua lmente nul!a . Esse ruccórdãio estlá assl,gma.dQ 
J)elos Srs. ;MI,n is troa HermJ.nio do Es·pirito Santo, Pr.esi'a. cnte; Oliveira !Ribeiro, 
Relator ; ICanuto !Saraiva, 1Mnnoel Mlll·tinho, 'Pedro ·Lcssa, 1Ené.as Galvão, Sebas-
tião ·c1c fLacet'da e ~Guíma1·ãcs Nata·l. rJ:'aanb ecn 'O assignara m, venci-dos, os S·rs. 
)íinistro.s Amarn CavalcantJ, !Pedro 'Mi.bielli e Coelho e · Campos. 

iN. 3 - Officio do 1Chefe de Policia elo Amazonas ao Juiz F'cderal ele.sisa 
6Ccção, corn municando que 0nviou o origina! do inqucrlto policial ao juiz muni-
c! pal de 11\![anáos, afim de que, pera.ntc este juizo, fosse <!l Vice-Governador pro-
cessado ·p~l o c rime ele tentativa d e . morte cm1tra o govcrn1a.c]>{}~. 

N . 3 -- Um exemplar da ·Constituição ·do Amazonas, de 10 de 111 arço de 
1910, para documentação da affirmativa de que o Vice-IG overnador elo Estado 
tem fõro privilegia.dQ. 'Ü disposi tivo 1nvocado pelo impctrantc é o do at·t. U 
da Con ·ti tuição, ·que diz : "O >Governa<lor e o V icc-IGover.n rudor serão su bmettidos 
a processo e julgamento pelos crime.:; conrnmns, perante o Supremo Tribu·nal dll 
Justiça, .d.epois ·de eleclaracla !Pelo Sena.do a procClclcncia ela accusaçãoll. 

·Assim , contr·arian<lo o p1·ceito cons-tituciona l da União (a rt. 62 d·a Consti -
tuição Fecleral ) que veda lá s justiças dos E.staelos accu mu!arem, altera·rcm ou 
GU&penJcrcm a.s .sent~nças ou ordens elos tribunaes federacs, os juízes do 1Tri-
bunal do Amazonas, •que, ;:iu.ando o Governado r Pcel r osa pre tendia a!ij-al-os, con-
sideranun .nulla a reforma co.ni:stitucional e, 1Jara n.ão pe·rdercm seus t.argos. 
pedira m e obtivera.nu uma. orJcm de lvaboas- ca1·p1b8 elo Egregio Supremo Tri:buna: 
Fceleral, RESOJ,VE~M AQOR.A, 10EP01s os GARANTIDOS, que o hwboa-s-ço·1')J1t..s conde-
dido pe.10 mesmo Egrcgio ·Supr('mo Tri·bunal ao Coronel A.nton io Guer reiro Antony 
perdera seu 'Objecto pel'a 1.ega liclairLe da rerorrna ! Isto é, os juize.; am azonCJlSl'<I 
usaram de aous p esos e duas medldas: - a refonna · 6 foi nulla qua.n-·1\õ 

0

IJ/5 
11rPjudicou ! 

IEss.a eloutrtna ·«sui gcnerisn, aberramte do ma is elementar bom scn6o, fo i 
~ustenta<la ·no 'Tribunal do Amazonas, pelo Dr. Sá P~lxolo, ex..:.V1cc-.Goverr~aaor 

elo ~staclo, com as.sento h oje naque!la. cõ rtc de justioa por el etcnninação da 
reforrna de 19·1 3, :post>t em vigor a golpes ele força pelo GovcrnadoT. 

·Filho espurio <lesse mostrengo to rnado lei .fundamental elo Amazon.a6 pelas 
i mposiçõ~s da violencia , o Dr. ·Sá :Peixoto o d efende com todas as .forÇa.s; ;so. 
;1hi s111 a11Jo a ve1·cladc ;:los factos, a<lulterando textos de sentença-· irn;o;pJ1l sma veis. 
Foi a;,-sicn que elle affirrnou, e a I11aioria do Tribun.al do Amazont1s o acccitou, 
que o hnbeas-cor;1nis concedido ao Coronel Gueneiro Antony, para o lllanutcn !r 
no cargo de íV icc-Gove ima<lor, ·foi todo condicional e elepe.nden.te, s uborclinaclo ao 
Poder Logislativo 1Fcclcral ! 

Para que s-0 'Vej·a, no seu r elevo, o ele. plante dessas palavras, não se h a 
mister maia elo ·que ler o v enerando accórclão a que ellas se referem. O que ac 
diz nesse dücum'!mto, o que estâ. escri.pto rnelle é que os Eg'rc~nos ~Hnistros conce -
deram a ordem impetrada pelo Vice~Governador do _-\rnazan:1s - porque nenhum 
é o acto que c~tinguiu o seu man dato, dada a ille,gitimidade do Oongresso quf• 
promoveu a reforma constitucional - CongTesso que se foTmou em duplicata 
com outro e qu e é ·tão nullo •qu a nto este, pai· isao que o Legislativo ~dc.ila.J 
ainda não disse da l egiti n1i claclc ele 1rnnhum dellcs. !Sendo, porta·nto, tal C'on-
g res~o um ·a.iuntamento sem fórma lega l cl\' <Congresso ;Lc.gis!atlvo re.prcsentan t e 
do voto llOPUlar, nã·o pod in dimanar cl()Jl e rn~m urna lei ordinari J , Ullla lei coru-
urnrn, qua.nto mais a r eforma ela lei fundaI11ental do E s tado. 
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)fossa situação assim, não tendo nunca o Congr€6so Federal, que intervem 
no.s !Estados por uma .lei feita e acaba.da, com a sancção do \Presidente da Repu -
blica, resolvido o confllcto político, oriundo da duplicata de Congressos, como 
se legitimou a reforma ce>nstitucional do Amazonas? 

Allcgam os que defendem o regimen da anarchia implantada nes.se Esta·do 
que o caso politlco da duplicata de Congrc sos e, portanto, o da reforma conslL 
tucional, com a extin.cção do cargo de Vice-Govcr·na.dor, está r esolvUo, porque 
o Senado 'Federal ma.Jldou archivar uma lndlJcação cm que se -p('(]ia que a :União 
ln tervlesse no Amazona.s para normalizar o funccionsmento dos seu poderes 
consoante a fórma republiocana federativa alli ,grosseirame.nte perturbada . 

1Não procede essa allegação ·destitulda de qualquer fundamento jurídico, 
tanto mais quanto em caso s;miliar ha jurisprudcncia firniacla pelo :Elgr<'gio Su-
primo Tribunal. 

' ão o Senado !Federal sóm ente, mas o Senado e a Camar.1 dos Deputado,;, 
cada qual por sua vez, mandaram archivar as mensagens., nas quaes, no a1I1<110 
pa sado o Presidente da R epuhlica pedia a i•ntervenção federal no Esta•d-0 do 
!Rio de Janeko, para resolver o caso da duplicata de chefes do Executivo Esta-
doal que se havia decla;rado .com o reccmhecimento do IS r. Senador Nilo L?c.çla.nha 
e do Tenente Feliciano Soa ré . Entretanto, apezar do <i rc'hivamC'll to dessas mensa-
gens, proposto cm uma e outra !Casa do Congresso Nacional. Pau extensos 1~a

receres, lllos quaes se dizia que era perfeitamente normal a s' tuação no Estado 
elo Rio, porquanto funccionavam rngularmen.tc os tres poderes 1· o Cong.ress-0 
Estacloal já havia apurado a eleição presiden>Cial (o IPrcsiclentc, neste caso, era 
o Tenet1te F eHciano ISodrê) - o Egregio Supremo Tribunal tomou conhec'mento 
de um pedido de habeas-corviis cm favor do Senador iNilo Pcçanha e conoed.eu 
a ordem que provocnndo a i·ntervenção federal, o f <' z ca:rnpossar - como era de 
direito - n.c Governo f·lumlnen e . 

Nilo valeram, no ca•o flumin1'n.se, p al\a fulminar os ha.bea.s - c:orJl1""1 elo I!:greglo 
Tribunal , an•teriormcnte concedidos á M"sa e aos Deputados de uma ' as facções 
cm que se dividiu o iPodcr 'Legislativo do Estado do !Rio, os pareceres corn 
que as 1Commissõe.s de 1Constituição e 'Justiaç da 1Camarn e. 1Jo 'ena·clo mandaram 
al'cltivar as m ensagen ecu que -0 \Presidente da Republica. para servir a um 
J1luno precancebido, po ' ia n intct·venção 1w IEstaclo . 

E não valeram: 
l. 0 , porque o Con.g-resso ~acionttl não é i1n tan.ciU. rcvi:-;o ra d-as decisões t1u 

Poder Judiciaria; 
2. 0 , porque não são dclibcraçõc.s do Poder Legislativo os pronunciamento., 

isolado· d1i uma ou de outra das duas Casas do Congresso. 
!Sendo assiJ!ll, como ad mittir que no caso do Amazonas uana simples i•n~licação 

mandada archlvar pelo Senado .FeJeral possa ter r<'solvido o conflicto politico, 
mitre d-0us Congressos que se disputam o direito de exercer o Poder Legislativo 
Esta<loal - um apoiado na força armada e -0utro arn1)arado por um aresto do 
Egr<'gio Suptemo Tribuna.! Federal que lhe reconheceu mcllhor situação juri-
dica? 

'l'al conflicto, indiscutivelmente, subsl~tc. E .;c subsiste, porque na rcalidad., 
não se verificou a inrtervençil.o federal no Amazonas por uma lei do Congresso 
Nacional que dirimisse o conflicto político, di:?lPndo, ao fim de cuidadoso cstm:'l-0, 
qual dos dous 1Congrcssos Estadoaes é o legitimo - o que, aliás, mesmo• qu1e 
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se tivesse verj.ficad-0, não im.portaria enu cons id erar extincto o mandato elo actua i 
Vice-IGovermrelor do Estndo - sõ se .poderia aelmittir que e.; tivesse norrnalizaua 
a sit uação es tacloal ee se quizesse proclamar pre!Lminarmente a theoria j.n noml-
navel ele que os abusos .e os crimes quando repetidos e não refreados fircna,m 
principias e fo rma.m leis. 

Rio ele J a•nei r o, 3 d e novembro ele 1.915. - Victor !Hugo A.ran•ha. 

Supremo 'I'ribvnal Fed·era l - 71• ;;essão, em 10 a.e nov~mbro de 
1 9.115. 
', • •. • •,' •, •, . • . ,., •, • • , , •, , •I • , . • 

lN. 13.861 - Amazo.nas - Relator, o Sr. i\!Hnis t ro. Ped ro ::Mibi eJ Jl ; 
impctrantc, o paclente !Co ronel Antonio Guerreira Anton.y. - lNão pas-
sando a 'Pl'e liminar ele se 'Pedirem novas informações ao S r. Juiz secciona l, 
contra o voto elo S r. Ministro Sebastião el e ace rd a, canhcceu-se do 
pedido, contra os votos dos Srs. Ministrc.s Pedro Mib lelli, Coelho e 
iC am.pos e GodofreJ o C unha, e con-sidero.u-se o mesmo prejudicaJclo, co.ntra 
os votos elos Srs. Mini15tros !Pedro iúcssa, Oliveira Ribeiro e .M~ 1n o.e'. 

Mwrtinho, c1ue co•ncecliam a 01·dem, e elos Srs . iMin is tros VivelTos d!e 
Castro e 1coeH10 0 1Ca•npos que ,. negavam. 

'No dia 22 d.e dezembro de 19.J.5, o '8 u1premo T ri•bunal '.Federal julgou o 
conflicto ele jurisJ icção, declarando una n1fone1nente a competencia ela Justiça 
Federal p•ara processar o Vi.ceJGovern ac1'or . 

'O s au tos teem o n. 338, cl•e 122 de d·ezc tnbro el e 19115 , co•nforrne se vê .n{; 
1·esumo qu e se segue e qu e foi publicaiclo 110 D i.c.i"'º O ffüovc•l, ck 23 d·e dcze111b1rc. 
ele 1915. 

1Suprerno Tribunal Federal - 82 " ses.são, em 22 1J c dezembro ele 
191'5 : 

. d · .' •. 

Conflicto de ju ri sc1icção - N . 338 .~rnazU"nas - .Relator, o Sr . 
:Yiin:lstro Ancli'é 'Cavalcanti; .suscitant<', o \Juizo '.F dera!; su ·citado, o 
Juizo Municipal elo 2° Districto de Man·áos. - Julgou -&e p roceden te o 
conflicto e co1rll'petenlc o Juizo íD'ederwl, una·nimemente. 

O documentos que aqui f J.carn, se rvem ele mostrar qu e no Amar.onas, h a 
~.ctualfüentc : 

.Du~licata de 'CO'llstitulção : 
Duplicata ·de Congresso; 
Duplica ta ele conselhos municl pacs em todos os rnunlci.pios do Estado . 

E ssa situação anormalissin1n. pel'cl ur a.rá l1 111 qun.nto o iCon.gres:-:;o 
diss1'r qual cl us duais hssEmblléas co•nstituicla s em duplicata cm 
legitin:na. 

l<'ecleral não 
19.12, era a 

Dessas, cujo ma•nidat0 j á fi111dou, uma reformou a Con'3t ituição, extingu ia ü 

seu Senado e rP.:luz io o m a nela 1·0 dr sua ama.ra, tendo sido logo em segu~·d1a 

or(;'anjzada unia A -er.nblén co~n 30 m"mbros p'll'a completar o 11Ht11dato do Con-
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gresso vo_tado em 1912 . A outra, representada pelos seus dous ramos - Camara 
e :senado - .Completou o triennlo, sendo eleita nova 1Camara e renova.do o pri-
meiro terço do •Senado, e.stando ambos esses ·con.grcssos funccl<>nando - um, 
sob o regimen de uma .Cons tituição illegal, o outro, sob o regirnen da Consti -
tuição que o Supremo Tribunal 'Federal considerou legitima. 

SUPJll'Jl\IO TRJBUNA.L l•'l!:DEHAL - O 1«HABl!:AS-COHiPUS» 1-'AílA u V LC!!:-GOVERNAUOH Dü 

AMAZONAS •- MEH\IORlAiL 

O Coronel Antonio Gucrrei·ro An.tony foi eleito, reconll l'CJdo e proclomaclo 
Vice-Governador do Amazonas simulbanl>amente coou o Governador, Dr. Jonatha.s 
de Frcita-s Pedrosa, no an11,0 de 1912, para o pcriodo de 1 ele janc-íro de 1·013 a 
31 de dezembro ele 1916 . 

lNo primeiro a nno do periodo governamental - 1913 - o Gover-11aJor do 
Estado con.seguio lJUe um -Con,gresso il1rgiti1110, por rneio frregulares, procedesse 
a uma reforma ela Constitui~ão esta.doai que dous ann,os an.tcs havia 1;ldci 
reformada e, dest'arte. fez supprirnir o cargo ele Vice-Gove"maclor, que ·fo i 
declaraJo extLncto clesck então por urn dispositivo transitaria ela pseuda re -
!orma . 

1Pi1éljudicad o ·assim po1· esse acto illegal e violento, em urn direito incon -
le.stavel que lhe .a. ·sis.tia - de concluir com o Govc.rnador o ma111dato para o 
qual fõra eleito no rn·'.~wo JJrocefülJ eleitoral, com a circumstuncia ai.nela de que 
o ajuntamento ele ci<ladãos que o destituiram desse man•dato nt\.o era o Poder 
Legislativo do IEstado, por is,;o c1ue não tinlm fórma regular, n,em {Juialidade 
legal de Congresso cstadoa l r<',presenta.ntc do voto do povo , o Coronel Antonio 
Guc-t,reiro A0ntony impetrou ao JJ;gre.gio Supremo Tribunal l«eciera.l, UJUa 01· -cm 
de habf')(L•-0011111is, af'11\ de ser ma111utcniJ:lo no ca1·go elo qual o clespotiSmo gover-
namental 1n-etendera afastai-o. 

•Sob o fundamento ele que, sendo nenqlllma a reforma da Constitu ição <lo 
,\111azonas, 1irla ilkgitjmicla dc de orgão que a promoveu, nullo er-a o acto que 
o:tinguio o mandato do paciente, o Egregio Tribuna·! c<>ncedru a orclern i1TLpe-
tra .l'.l, cm 1scssão ele 1 de novembro de 1913, tendo si:do rcJ.ator do vcncranuo 
aoec0rdão, que tem o -n. 3.'·151, o Exm. Sr. :l.fini •tro Oliveira Ribeiro. 

Tal era naquelle tempo, tal é ainda hoje 11 ituação juridi ca do Viec-Gover-
naclor. Coronel Antonio Guerreiro .'\ntony. 

Não ol>t~rn.ntc isso, o Governador (lc A~nazonas, mancou1m una:llo con1 ·a l·guns 
membros elo ·superior 'l'ribunal clr \Justiç;i. do Estado, acaba de vibn1 r contrn. 
o direito do Coronrl .~ntonio Guerreiro Antony um novo go lpe, que Ja. ngoora 
não o attinge sómente a rlle, mas tambem ã ·alt" autoridade elo T•Jgregio 'Supremo 
Tri•buual Federai. 

O pretexto par<1o a novn vlolencia clc11-o o chefe ele poli ela llo ~ta do, Dr. 



João Lopes Pereirn, attribui.nclo ao pac iente a autoria ele uma. conspinlção qu.i 
diz ter descobe 1·to e ,que visava su:t cll mi nnção, a do Govcl'ti:b iot e a elo com-
nia.1~dante d:1 poll•cia. militar cio Etitnclo. A be rro um !nqucr:to na policia civil , 
deu-se como verifica.da a. ·responsabi·l idade do Vice-1Gov<ll'nador, que rol .,:cnun -
c1rudo pern,nte a j ustiça federal e, logo en1 scgu ~da., pL' ra.nte a justiç·a Ci:itadoa1. 
Perante a justiça federal -- po·rquc se trntava de uma ~on;;p i ração com r:n.s 
politicos; .perante a 'ju.stiça cstacloa l - pot•que não estavn b <' m ciofindda a fi-
g-uni de lictuos>1 d a conspiração, cabcmlo, portanto, ú j ust iça locnl a.gi r contra 
r pacien te pa.ra promoYer sua punição pelo deltoto corn mum de ten tativa ele 
morte con t ra ·a pessoa do Governa.dor, Dr. .J oniatha, iPedl'Q.;a . 

A ultima cl c·~sa.; denuncia~ foi dai.ia no d ia. 2.4 ele ag-onto do anno corrente 
pelo prom otor publico do 2° distri.cto crinünal de :Maná os, Dr. Ca rios -~·lberto de 
Mello ::Re,,;ende . 

Documcrnta. esta affirma.tiva um 1nünucio.c:::.o telcgram.ma do procurador secciu-
11·al do }~-•n ~tz,o n a.s ao J:Dg regio Su1p re mo Tübu.na.l, c111 cuja se-cr{!tar1a se erncontra, 
pedindo solução para o conflicto .de jurisd icção assim su<>c ita'do. 

Chnmaelo a j u lgar uma pet içf<o de lvaibews-oorpns em favor de diversos su•PPU•-
tos manclatn rios da tentativa. el e homichlio, d e .que é accusa•clo, com o manfü~nte, 

o Vicc-IGoverna:dor do Amazonas, - man1clat,wi.os esse.s que estavam ill e,ga.Irn entc 
presos - o Su.perior Triburntl d·c J us tiça do ill:staldo, concedendo ·a ord•em ! m-
petmda, reso.Jveu p rel'. rninarmente que o juiz mun1ci:pa.I prosegu isse no summario 
ele culpa, ,porquanto liquida é a sua com1petcncia p .. ll'a. tM, vic:;to como o «ICore>nel 
Antonfo Guerreiro Antony j á não é Vice~Governador, não tendo por isso mesmo 
o fô ro priv i!egiwdo ·Que lhe ctá o a r t. '5·4» ela Co ns t itúição d.o Estado, de 1 0 
õe março ele 191 0, qu e assim diz: «V Governador e Vice-IG01·ernador serão sul.J-
mettidos a processo e jul.g-amcnto pelos cr:mcs conH1rnns pcrant1• o Superior 
T1·ibunnl el e .T u.stiça. depo is de clecln rn<la pelo Sen ai..l o a proccdenc ia ela nc·cusn -
cão». 

SESSÃO DE 'l':í DP: SETEil1f•B•Rü DE 11916 

O Sr. Agapito Pereira - Sr. Pres1den~e, na sessão de 'i do cor-
l'rn i c mrz, o Sr . Deputa.Ci o Barho'Sa Lima, meu prc.sado ::Lmi g-0 e i·epre-
sentan le do DisLrido ·Federal, requereu a puibHcac:ão no Diai·io do Con-
gresso, el e uns l.antos docnmc•ntos relativos ao qne S. Ex. denominou o 
"caso c]n()cni.co flo Amazonas" . A.ccrcscento n S. Ex., na. occa.si5,o, cru1e, pa-
recendo 'lUC esse caso viria <lcflagrar <lo mod'o mais wicloso do que alé 
cnlão snccedera, julgava ~er um acto d1c sa.beclori a fornecer á Comm iss! o 
ele Jm li ça os ·cloc1m1c.11;tos nc.,ccssa.rios para a. recons1itnic:fío ·do cn•so el o A•ma-
iona.s. 

o sn. COSTA H EGO - Ta.mbcm ha disso lá? 
O Sn. AoAPITO P EREmA - Sr. Presidente, creio CJ llil' ha por pnrte elo 

nobre Dcpu la:flo, Sr . Barbosa Limn, um Jamen l a,~c l cq.u ivoco a respeito 
disso qu e B. Ex . chamou de "caso chronico dü Amazonas"; essie caso não 
existe, não cxisl"lo, n~m poderia mesmo exi>stir. 
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E' verdad!e que o pwrticlarismo, por diversas vezes, itento.u crear esse 
casu, já por via jll'dic;a1, requerendo varios habeas-c01·pus, quer éllO Juiz 
Feclcral do Amazonas, quN' ·ao 1 •up:riemo Tribuna:l Federnl, já por via lé-
gislal.iva, ob o patrocirüo do ·eminente Sr . H.uy Ba;rbo·sa, crue chegou 
m esmo a propôr, na Cam:i,ra que S . Ex. h onra, um proj.ecto de il1terven-
ção no .E tado a.o Amazo,nas. 

··ão ob. tantc, porém, as manobra1l postas em prati.ca pe.la politicagem, 
a i nda,de, Sr. Presidente, é que o regime.n polltico constitucional estabe-
leci·clo no Amazonas, {:m vi•rtuclc da reforma all.i op1ernda cm '19''13, esM 
ern pleno vi.gor. A Constituição e as l0eis elabondas ipaira cumprime111:to 
della, estão sendo fielmcnbe observadas pelo Podler Jufil.ciario e por to-
dos aqueUes que têm interesse nas relaçõers ·de clireito qwc neBas se f·uin-
dam. 

Como, 1entretanto, ela pubhcação dos cl.ocwne'1lt0\s a que :i•á me re>fer.i 
se {kprehende cü'rno que uma ameaça de ~·erwvação das tentativas ten-
denciosas que visam alterar a ordem ;publica elo Estado que rnp.resie.nto, 
cnlcnclcu a representação amazonen e que :cl1evia ir aio encontro ·elos d1ese-
j os de S . Ex. •não só requerend•o que a Commis•são de Justiça s•e proi11w1-
cias:: c lambem .sob:rie .a caso, corno f'Ü·r.ne.cendo á mesma Commissão º' 
elrmentos que ella julga p·rcciasos para a s-o1ução elo p1,oblema constitu-
cional. 

P<Lrece, ST. P-reqi-clente, que já . é mais do que temp.o de po1,mos rum 
paracleiro a ess•es incidenlies da vida ·polfüca ela Naçã:o, que tanto têm 
rn-ej uclicftdo o regímen presidencial e, assim pensando, foi que a rep.re-
sentação amazone.nse me delegou a ~ni:ciativa da apresie•ntação de uma in-
·dichçã.o visando pôr termo a essas aventuras ela :politicagem crue tanto 
tôm clesacr0editado o Prancle Estado do Norte e não só o grarncl1e Est1:11do do 
.norte qu e represento como tambem os credito.s ·da Nação. 

Passo 1:11g.ora a ler a indicação. (Muito bem; muito bem.) 
Yem á Mesa, é licla e enviada á oQomrnissão de C0'11s.tituiçã:o e Justiça 

a cguinte indicação : 
Indicamos que a Gommissão ·de Constituição e Justiça, teirndo em vi<Stc1 

os .cJocumenfos pubHcaclos, a reque.rimemto elo S·r. Deputado Barbosa Lima, 
no Diario do Congresso, ele 10 do ·CO'rn'e.nbe, }Jem corno os que a esta éllcom-
panham, ernitta o seu pareceT e pr.oponha á Camara dos rs. Deputados 
as mcdiuas que porventura entenda necessaria•s em i;eil.ação á or.ganização 
conslitucional / elo Estado •do Amazonas, i1nstitui1da pela Tefiorma que <la 
respectiva .constituiçãp alli s.e p-rocecleu em '191.3. 

Sala ·elas s·essões, '15 de Setembro de •19'16 . - Agapito Pereira. 
Epltigenio de Salles. - M.onteiro ele Souza. - Antonio Nogueitr·a. 
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SESSAIQ DE 13 DE NOYEl\'IB-RO 

Opina pe lo drchivam.eento da indicação do Sr. Agapilo Pereira e oufros, 
corn os clociirnentos qi&e a acornpanham; corn votos em sepaa'aelo elos 
Srs . Pnielente ele Mo1'aes Filho, Pedro Moacyr e A•rnolpho Azevedo 

1Em sessão da Camara c1os Deputados, de 1 de Setermbro do corrente 
a,runc, o illnstr e Sr . Barbosa Lima reque-reu que foss em tran~criptos no· 
Diai'io elo Congresso os seguiintes documentos: 

'l º, petição .de habeas-c01'1JUS, dirigi·da ao Supremo Trilmnal Federal e 
subscrip t.a pcl:os cidadãos Tristão ·ele .Salle:s e Pe;dro Simpson , impetra:ndo 
elo citado trlbunal aquelle r·emedi·o jurídico •em fav.or dos mesmos impe-
tr&ni.Ps .e dos ci·dadãos Joaquim de Ba-rrns Alen<iair, .t\,de;üno 1Ca.Jlral da 
i\1sta, Vi·cente Torres da Silva Reis, Carlos Stu·dart, Joaquim Francelina 
.ele Arauj o, J>o1s:é Gonçalves Dias, <Alberto Botelho C.o eB10, i\!Iano·e1 Ramo'.S 
·ele üliveira, Victor Pujol, José Alves de Souza ·Brasil, Manoel Freire, Be1n-
jaimi;1 Fei1rciTa Yalle, 11\'i:anoel Antonio CJ.rang.eiro, ,,\ velino Augusto 1\1.artins, 
Valentim -Gonçalves Pinheirn e Adrião Ribeiro Ncpomuoeno, que; alle-
gando a qualidade de representantes á ·Camara dos Deiputados do E tado 
elo Amazonas, se diziam ameaçados ·de co rucção em seus dirnitO's :políticos; 

2º, Aecó1'dam 111. 3. 348, do Supremo Tribunal Fe·cleral, def eri•ndo o 
rnencion ad•ó irndtdo d,e habeas-corpus; 

3", .\ccórclarn n. 3. 347, elo mesmo Sup11wmo Trihunal Federal, conce-
d·rndo habeas-corpus aos cidwdãos &\fanoeil Francis·co Machado, IJeliocloro 
Bnlbi - o :primeiro ·como Vi:ce-·Presidente e o g.egu.ndo como Secretario 
do Sena:lo elo Estaido do •Amazona'S - em S(llU favo·r 1(! no do.s cida.dão·s Se·· 
cuudino ela Silva Salgado, Francisco Ferreira ·ele Lima Bacm·y, :via;n oel d-0 
Nascimento Per.e.ira de Araujo, B011to ·Ferreira iVIarqucs Brasil, Pedro Bo-
i:Plho da Cunha, Luiz da Silva Games, Fran10isco La:urentino do Bomfim, 
Bernardi!10 Adaucto de Pniva e Alfre·do Augusto da .Motta, os quaes, a.lle-
gandu ,.,, qualidad·e de Senadores ao Co.ng-resso do Estado .supra-menciona-
do. e clizeincl o-se ameaçados d1e coacção nos s0us direitos :politiicos, im])e-
traram oiquelle r.erne·dio jurídico, para que, ces·sacla a coaieção, pudessem 
rlks penetrar Uvremente no e·dificio onde funcciona o Senado do Ama-
zona.' e alli eX<e1·citar as funcções de.correntes dos seus diplomas ; · 

4º, ,\,ccórdam 111. 3 .4.-015, de 23 de ·.J.\Jgosto de '1913, d o Sup'remo Tri-
bwrnl F·e•deral, cO'llc0clendo hab.eas-corpiis aos Desembar.gaidores do Su-
perior Tribunal ·de Justiça do Esta:d:o 1clo Ama;i;onas: - Raymundo Silva 
Perrligão, P:mlino João S•ouza M·e.J.lo, Ab eil Souza Garcia, Luiz Furtado 
Oliveira Cabral, Estevam Sá Cavalcanti ele AfüuqueTque, José Lucas Ra-
Pc'W Cama:ra, EmiHo Bonifacio Almeida e Z·ozin:o Sev.0riano Leiro.s .-
ameaçado1l ele s.erem postos em clisponfüilidade, piela rof.o.rma da Consti-
tuição do referido Estado; 

5º, Accórdam n. 3.45'1, de 1 de Novembro ·de '19:13, concede.ndo ha-
úeas-corpi~s em favor d-0 Coronel A.intoni-0 Gtve1'1'eiro Antony, Yice-Gover-

Parecer da 
Commissão de 
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n:icfol' do Estar1o do :\mawnas, nara cruc lhe fossC'm asseguradas as fun-
cçõ~s de te ca rgo, .inclusive a de presid.i1" o Senado e. tadoal, v.i-sto ser mllila. 
a,' reforma conslil ucional, qu.c extinguio o cargo de Yi·cc-Govcrnador do 
.Éslado e o ena.do esta.doa!; 

Gº, Petição ao Supremo Tribunal Federal, as ignada pelos Srs. Ale-
xandre Jo é Barbosa Lima e Vict()r Hugo Arnnha, denu1nciando a recusa 
do Gc:verna·dor clo E~tadlQ rlo A rnnz o1na no cumprimento dos accór<laJrns do 
Supremo Trirlmnnl Ji'.ederal, e rectnercndo, nos termos do art. ôº, n. 4, 
da. Cons~iluição da íl ep·ublica, a in lervenção federal para o cm111n·iimento 
e PXl'cuçftc dos ditos accÓI'da.ms; 

/º, Officio do Juiz Federal d.o Amazonas ao Governador .do E:;ta rlo. dan-
do-lhe scieincia da.s d·CCisõe. citadas do Supr.emo Tribunal Federal, e ccm-
citando-o a acatar prompta e fielmente os accórdams da collcmda Côrte 
·da Ju·sti ça, immittindo os IJ&cientes desde logo na posse dos ediiicios d!es-
tinados (is reuniões d:os dous ramos do Pode-1· Legislativo do Estado; 

8º, n.esposta do Governador, dcclarnrndo que os ditos edifícios est:l -
van1 cm po-rfor dos unicos r legHimo~ rcprcsentaintes ·do povo amazonens·e, 
;e que rile Governador se não jul0 ·ava com direito •de desa}ojal-os dos 
edil'icio» em que, dnramte duas sessões· legislativa", vieram a f.unccionar 
-- para dar icntrada a ontros que tamhcm se dizem Senadores e Depu-
lttrlo;;. mas solme cujos rliplo:mas ain•da se não pron unciou o poder com-
petcnl.e, isto é, o Gongr'esso Nacional; 

\-/", Tclcgrarnma elo Juiz Federal elo Amazona:., rcquis.Hando do Pre-
sidente ela Repuh1ica, por interme·clio do i\íinistro ela Ju>s tiça, a i·ntcrven-
<;ilo J t>clernl, afim de sei· asscgurnda a execução dos accól'Clams mcncio-
1nados ; 

·10º, Dcci ão do Su·premo Trilrnnal Federal, mandando enviar ao Sr. 
Ministro Procura.dor Giepl da. Rep uhlioca uma reIJrcsentação contra o des-
;respeito dos accórdams referi d.os, ])Or IJ arte do Gover.nélldor do Amazonas; 

·11 º, Documentos relativos ao IJI'Oc0s.so crrme instaurado contra o Vice-
Govcrna·dor .\.ntony .perante a ju. tiça local de :\Ia111áos, o0 a,ccór·dwm do Su-
premo T1·i.brnn°al f1cdera1, decidin cl.o o confl.icto de jurisdicção entre a re-
ferida ju. li ça local e a federal, pa.ra o pr.eparo e julgamento do crime 
c.orn'11 iJm a:ttribuicio ao dito Vice-Governador Antony. 

:\ l 5 de etcrnhro do corrente anno os illuslres Deputados federaes 
pelo hslaJdo do Amazonas - Srs. Agapito P·ercira , Ephi.genio ele Salles, 
l\lontciro de Souza e A nl on io Nogue ira - apn. cntara.m á Crnmra a se-
guinte .indicaçfüo : 

" Indicamos que a Gommissão de Constituição e Justiça, ten-
<lo cm vista os documentos publicados, a reque-rimento do Sr. 
Dc.puta·clo Barbosa Lima, no Diario elo Congresso die '10 do CO'l'-
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rente, lwm como os que a esta acompanham, cmitla o seu 11a1e-
ccr e prnponha á Cama.ra dos Srs. n epulados as medida. que 
porventura cn.t•mda neccs·sari as cm r clac;ão á org;w:r.a\'.iiO consti-
tucional do Estado elo .-\mazo·nas, i·ns li tuida IJela reforma que ela 
re-pectlva Cun. litu;çãJ alli e lJI'OCCue.u on 1913. " 

Antr~ de l' millir o ~eu J19.l'ccer . ob1•c o asfümpto, precisa a Commis-
são de Constitniçãu e Juslica oc fazer o hislorico da quiestão elo ,\.mazo-
nas, para que, clns facto s eomplcx.os que constituem esse caso polHico, 
·~. possa ter urna idéa de conjunto, de modo a 8ju izar--c da pro·:icclen ia 

juricliccr das conclusões deste paTc-cer. 

OS Al\TECE DEN'l'ES E OS FACTOS 

Yigorava q10 Eslaclo elo Amazona-, cm 1912, a Constit ui c;ão prnmul-
gada a .2 l de :\farço de 19 10, cujo art. Jº elas Disposições Trai11.s ito1·ias dis-
punha que as primeiras cleic;õcs para Senruclores e Deputados se l)rocede-
riam a 30 de Outubro do dito c~11'llo eh.: 19 12, devendo a elita lú.gblatura 
terminar a 3 1. de Dezembro d1e HH5 . 

Pelo § ·Jº ·elo citado artig;o, o Congres:oo deveria reunir-·>c a J5I ele Dc-
zeml.1ro d.aquell c anno, cm se são ex lraorclinaria, inu a o fi m especial ele 
reconllcce1; os lJOclcrcs rlc se u membros, devendo a jfosa do Scnaclo, a 
20 do ml'smo mez, fazrr publicar pelo Diario Off icial elo E-stado as lista5 
do3 Senadores, cujo m::mdat.o deveria cessar no termo -do primeiro, elo 
cgnnclu r. rlo terceiro triennios . 

. A 3J ele DezernJ)]'O elo clibo anno cl1e l9 J2, Lcr nliinava o p12riodo go-
VL~rnamc11tal elo. Srs. Antonio Clemeiüc H.ibeh'o BHlencourt e Dr : .. \ ntonio 
C.onçalves Pereira de Sá P•eixoto, rcspiecllvamcnte Governador e Vi cc-
Govcrnailor elo Eslado. Para o período governamental . eguiutc, a come-
çar cm l de Jaon.r.iro de l0 13, tinham sido eleitos os Sr>. Dr . Jonathas 
Pedrosa e Coronel Antonio Guerreiro Antony, respectivamente Gcwcrna-
-clor e Vicc-G.ovcrnador, 1rm eleições realizadas a H de Julho ele 1912, na 
fórrn:i do a:rt. 48 § 1º ·da Constiluicão mencionada, tendo s·i·d.o feita a apu-
ração pelo Congr e-sso no dia 5 ele Scl! mbro do mesmo anno, consoante 
o texto do artigo constitucional citado. 

As eleições para a constituição elo Cong1,esso elo E tado realizaram- e 
effer. liva men!c :i. 30 ele Outu.bro de Hl'l2, mas, tendo surgido entre os 
parlicl o.; locaes uma duvida sobre a organização elas mesa· clcitoraics, fo-

. r am organizadas duas séries ele mesas, correndo assim cm .duplica ta o 
processo e J ei toral . 

. \ lei eleilor~l vigenfo era então a ele n . Cl!l3, de 15 ele Ouluhro ele 
1911, cruc, em seu airt. 33. <li·pwnha o ~egui·nlc : 

"Vinte uias ante· ela eleição, o Presiclculc de cada. uma •la<i 
IntenclPncia!l Municipacs, e, na falia, o seu substituto legal. con-
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vidará os membros ·da respectiva Intendencia })ara ·-comparecerem, 
cinco dias depois, contados da data elo edital, na sala das s1essões, 
parn o :fim ele proce·der á divisão do muni-cipio · em se-cçõ•es e ele-
gerem-se as mesas elei.torwes, etc. " 

iG Vice-Presidente ela Iintenclencia de Manáos, Dr. l\'Iarçal Ferreira 
eia Silva, no -exerc~cio d[t J)rie.si·clencia, fez publicar a rn de Outubro, n0> . . 
Diario O(ficia.l elo Es,fodo , o edital ele convocação, e, contando o prazCP 
d·) cinco dias ·de momento a momento, rieunio o ·Conselho lVIun1cipal a 1'.4-
cle O·uLulJro e, com este., tomo-u as providencias ordenadas piela cita,do ar~ 
tig-o 33 ela lei eleitoral. 

Entreta11l;o, .os I1ntenclent1es Domingos de Q ueirnz, Aprig'io Q\1arttns der 
Monues, Raymundo Rodri.gue.s elas Neves e o supplente Jo s'é Jorge Vleira, 
allcgand0 qne a te.união do Con:>efüo deveria ser no dia '15· ele OutubrCl' 
(e não 110 dia '14),, e que a organização das mesas tinha sido feita por ac-
clamação ·dos prosent.es, 1e não ·por votação, conforme pres•creve a lei elei-
toral, rntiraram-s·e da mencim1ada. reunião de t4 de Outubro e impetra-
r arn ao Sup•1Wior Tribunal· ·ele Justiça do Es.tado umn. or.dem ele habeas-
cvrpus, i1ara o :fim de, liv1,es ele qualquer constrangimento, exercerem :a.& 
Slta.s funcções, fazendo nova divisão do municipio, nova designação clB' 
prr•,d ios o nova organização das mesas clieitoraes. 

O dito Tribunal ,co
1
nce·deu-lhes .a ordem impetrada, cüjos tc"!:mos nã°' 

porkm, comLudo, ser a)Jreciaclos por -esta ·Commissão, porcruc o document°' 
referi-do ::ião veio nos pa,peis que acampanharam a indicação . 

A 30 de OcLtulJT:o J1'ealizairam-se as eleições ·para o Congres•so, v.otandrJ· 
pa.rto elo 0leitoraclo em mesas organizadas a 14 dJe Outubro, nos mcsmog. 
livros .que tinham .servtdo, a 14 dJe Julho antccerlente, para- .as eleições de 
Govemador 1e Vice-Governador, e i)arte nas outras me•sas organizadas tt. 
15 ü::tquclle mez, votando cm outros livros, não aber.tos, nem numerados:. 
e 1cncerrados pelo Pres·idente da lniendencia 1e que não foram remettidos. 
a esta antnrirladc para o proce·sso ela apuração geral . 

A Junta Apu.radora, compo.sta do •Presidente. e ·hrbenclentes menos vo-
tado;; das Intemlcncias, que constituem ·o '1 º clistricto 1eleitoral do Estado-
- junt.a -composta de sete membros - r.eunio-se a 2'5 de Noviembro _em 
,M:ariáos, r 18S termos dq arL 4.16 ela lei eleitoral n. 6193, combinado cmn 
'o art. 2º ela 1-ei n. W'I, de 27 de Setembro ·de 19"1•2, 1e, por una.nimiclade-
dc voios, r esoivcu não 11;pnrar tod11;s as eleições procedi'das ·perante as mc-
S'1S organizadas a 1-5 de Outubro, sob o f!nrnlrumento de que os livros qm~ 

. tinham servido em taes eleições não eram os proprio.s e, além disto, por-
que os resultados a ella ·riemetticlos não tinham vindo •em actas autheni'i-
cas, mas s·irn, em imlllicas fórrnas, e fóra ·do prazo marcado pelo art. 44-
cl,1 cHad 1 l of eloitoraL 

Do mesmo rnoclc procederam as Jl.Jlnfas A.puracloras dos outros clis-
tri·r.;tos cloitoroes d:o E-staclo: 2º, 3º, 4º 1e 5º . 

A 15 de Dezembro, os Cliplornados pelas Juntas Apuradoras referidas 
.reuniram-se no eclifici-q do Congresso do Estado, e os outros, cujos no-
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mes .constavam das ·ptthlicas fórmas não apuradas, ·por sua vez se l'euni-
ram em um compartimento ela Superintencl.fmcia ele Manáos - toc1-0 s paira 
o fim .do rcconlwcimenlo de pode-res, na 1'61,ma do citado ai-t. 1 º § 1°- das 
Disposi('ties Transitarias ela Gornslituição em vigor. 

A acl:a ·daquelle prirneiro reconhecimento e a do encerramon;to da 
sessfü1 ext.raordinaria do Congresso forwm pubhcacla:s no D·iario Of/'icial 
Jo Estado, bem assün o officio do Go\ne•rnacLor, agraclecendü a communi-
caçào que ·do reconhe.cimento ele pocLeres lhe fizera a Mesa .do ·Cong1,es·so. 

Estava assim esboç<vcla 2. duplicata do P0<de-r Lcgi'Siativ-0 do Estado, 
qLrnnclo, a 22 ele Dez;embro de '19<12, sie suJJlevou w11a parte d.a força po-
lic.ial do Amazo111s e .depõz o Governad.or A1111tonio ·Clemente -Ribeiro Bit-
tencourt, a quem, aliás, EÓ faltavam oito dias ele cxorni•cio para a conclu-
são du re·s·p·r. ctivo mandato. 

Asrnrni-nd·o o Governo, a 'l. d1e. Janeiro ·ele '19-13, o Dr . Jonathas de Frei-
tag Pedrnsa, entrou em relações officiaes com 'º Congresso, nujo r econhe-
cimento cLe riodcres se fizera ·no ·COmpar.ttmento ela Sup12 rinle1J1.clC!l!•Cia ·ele 
i\fanáos, e elo qual era -PresidJente o Sr. J os·é Mendes :Gue.rroiro, isto é, o 
Congn'sso com o qual não se communicara o ex-Governa,clor 1Bitte:ncourt. 

A 8 ele Janeiro, o G-0vcrnaelor Pedrosa expedia o decreto 11. 1. 0111 , 
wn vocani1Ó o Congresso elo Estado para uma s•es'são extTaorclinaria, 1par-
cada para o dia 25 do mez ele Março - facto este qL1c ·motivou a petição 
de habeas-corpus de 10< ele Feverei'l'O, em que -OS l'S . Tristão de s anes (J 

Pe·drc. Sirn1Json impetraram ao Supr.emo Tribunal Federal fües concer1esse 
e a outros, •como Deputados reconheci.elos a ·Hí elo Dezembro cm s•essão 
realizada no 1e elil'icio elo ·congresso, aquelle ro:moelio j-uriclico, para, livres 
d0 • qualqll'BT constrangimento, ·exerce-rem as r e-spedivas foncções no ecli-
ficio C1esti1:1ac10 á ·Camara Legi.s1ativa do Estado, na sessão e1'tr a;orchnaria 
convoca d a 1rnlo Gov1er11a·cl or. 

O SL~premo Tribunal conce·eleu a ol"Clem impetra:cla, ''.para. que toa.os 
os paciente·s m enciona·clos nà petição inicial pud!esse-m penetrair livremente 
no ecliJicio em que Jurncciona a Camara clo·s Depulaclos elo Amazonas, e 
alli exercitai< as Juncçõ1cs decorrentes dos s·eus diplomas, até que o caso 
ela duplicata sicja resolvi•clo pelo poder compete<nte". 

N:i m esma clata, e por iclenticos funelamrnntos, foi conce:aicla Ol'dem 
de habcas-corzms a onr;e Senadores, que aUegallClo essa qualidade e di-
zenclo-.g1e ameaçados ele comtrangimc•nto il~ogal po·r parte do Go.vernador. 
solicitanm ·elo Supremo Tribunal Federal o rnferielo remedia juri-dico . 

Notifi·carlo elos citados cliecretos jucliciarios, o Gová naelor do Estado, 
em informitção 1n·e,stada ao P-resiclente do 6upremo Tribunal F1ecleral, de-
clarou qne "d.e fórma alguma po·deriam os ditos julga:dos -Obrigar o Go-
vemw elo Estado a tol.her o me·smo direito ele locomoção 1e r euni ã-o -
assegur1Hlü a.O S im1wtrantflS ela ·Ordem - aos outros Ci claclãbs, que Cll0 
Govei'nador rcplüava os uni.cos legitimas repres1e ntantcs do povo o, muito 
menos, a expclHl-us .elos ediftcios que, durante cluas sessões legisla-

tivas, vie:'am a fun c·~ionar, para dar entrada a outros, qu·c tambom se cli-
zern Scnacl.or es e Deputados, mas sobre cuj-os eli:plomas aincla se não ha-
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via, afé cnrão, pronunciado o poder c.ompetente, que .no dizer ·dess•e vene-
rando Tribunal, é o Legislativo Federal. " 

Funccionanclo aissim nos e-clificios destina1dos ao Pode>r Legi slativo .elo 
Estado ·O cidadãos reconheci dos piela Govemaclor como unicos legitimas 
rep1·esentantes do povo, foi por elles i!niciado o proj'rc t.o de reforma da 
Co!Lslituição ele 2''1 de l\fal'ço ·de '1910 - reforma essa mn qrne, a par c1e 
outr:is modificações naquclle •Codig.o politiico, s•e extinguia ·desde logo o 
cargo de Vice-Gove·rnador, a:ssim 001110 o Sena:do Es.ta:doal, sien do eilevaclo 
a 30 o numero de Deputad.os, e, em disposição trainsitoria, supprimiclos 
os .dous ·ultlmos annos elo ma:ndato dos De.puta·dos elieitos a 3Q. ele Outu-
lm1 ·de 1912 e todo o dias Sena:dores - fixado .o dia 28 de F·evereiro de 
:19l± para a terminação geral de todos o·s mancla:tos do Congresso eleito 
cm 'W-12. 

J\ ;·e forma rna·r.cou o dia 2 de J aneir.o de H>14 .para a primeira cki-
ção dos Deput&dos á nova Assenlbléa Legislativa., por ella crea.da, e dis-
l)ÔZ que o manfütto des ta fosse s6rne1nt•e &e dous annos, por ser este o 
tempo CI'le faltava a preencher para a .camara anteri-oi· ex0tincta. 

Os mcmbro·s do Superior Tribunal de Justiça do Estado, dizendo-s·e 
arneaçado·s por um d·os ·éüspositivos ela ·1,eforrna constitucional em elabo-
rn~ãu, CJllO attribuia ao G-overna.dor a facu~drude de removeT, aposentar 
e ·cl emit.tir j uiz f1s e desembargadores, impebraram d.o Supremo Tri•bunal 
F1edl''l'éll , pelo illustre Sn Senador Ruy Barbosa, uma ordem •ele habeas-
cor pus ·pnwentivo, r1ue lhes foi ooneedida pelo venerandÕ aocórdam de 
23 de A gosto de 19'13 , 1 

•Por sua vez, o Vicc-Governaclo·r do Estad.o, Coro1a e1 Antonio Guer-
reiro Anto·ny, cujo cargo ·era extincto pela reforma constitucional, com 
a cl:msula "descle a clala de ma promul(Jação'', i'IIlpetrou tambem do Su-
premo T~·ibmrn-1 Federal uma ordem de habeas-co1'pus, que lhe foi con-
cedida para o fim de lh~ s·er "ass1e.gurado o mandato de Viee-Govemador 
d·o Esf'allo rlo Amazonas, com to·das as funcções do mesmo decorrentes, 
incl u~i ve a de Presidente elo Senado Esta•doal, ex-vi do ar.L 29 da Con-
stituição ,füfadoal, ele 2'l ·cl •e •Março d1c '19'10:." 

A 15 de Novembro çlo wnno passado realizaram-se as eleições para a 
co11sfituição · elo Poder Legi•slativo cstad!oal, sondo que pe1os . iliuacionistas 
foram oh crvadas as pr~scripçõ•es ela ·Constituição J'e formada e promul-
gada a 20 de Outul)]'o cl~ i9·J3, e, pelos outros, as da Con stituição de 21 
ele Março de '19'10-: 

.\ J4 ele Julh.o ·elo coJ1rcnte anno realizaram-se as cleiçõ·es para o car.go 
d.' Govürn:i.clor e Vice-Governador do Estado, no ~Jeriodo governwmental 
a m1c1ar-se cm 1 cl• Janeir·o proximo futuro , <Sendo que para o <le Vice-
Govcrnador s6me111'te votaram os adversario.s cl:a situação dominante no 
Estado. 

' o processo eleitoral para essas ultimas 1eleAções os .aidversairios da 
si lu~cão observaram os prcr!Citos ela l ei n. 593, de fü ele Outubro de ·J9'H, 
e os · amigos da situação seguiram os da lei n. 812, de 25 ·ele Sc;~eiJTll) rü 
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do HlJ:\ votada JJela Asscrnbléa creada pela Consliluição promulgada a 
20 ele Outubro de '1913. 

1A 5 ele S·etembro proximo pas a:do o Go-ngresso, ;eleito pela lei n. 693, 
e Collstituição de HllO, reconheceu, como Governador do Estado, o Ge-
mral •de Divi.. ão Dr . Grcgorio Thaumaturgo <le . zeveido, como Vice-
GowrnaLlor o 1Coron1eJ Francisco Ferrei·ra Lima Bacury; - a Assembléa 
Lcgislal.i va, eleita de accôrcl.o com a lei n . 8Ji2 e com a Constil-ui ção die 20 
de Oulu'r-iro de 19'13, reconhccoo como Governador do Esta·do o Dr. Pedro 
de Alca"1tara Bacellar. 

~ão 1estes, ·cm resumo, ü. factos constitutivos da aclual iluação po-
litica do Amazonas, sobre os quaes tem esta Commissão de pronun iar-se 
nos termos da indicação a].Jresentaida pela clig•na bancada amazoncn:e e 
approvada pela Camara dos Srs. Deputados. 

Como s•e vê pelo bistorico fici .~o até aqui, o ponto ·ele partida da du-
11licata ele poderes creacla no Estado ·elo Amazonas foi o acto de consli-
tuiçãe 1fo5 mesas eleitorar~. para o pleito realizado a 30 {]e Outubro de 
101?, afim ele r ecompôr-si o Co.ng:ress10 elo Estado, .para o üi·r.rnnio legis-
lfttirn de 1 ele Janei·ro de IO L3 a 31 ·de Dezembro de 11H5. 

() art. 33 ela lei eleitoral vigente dispunha, como fi·con dito, o seguinte : 

" Vinte clias antes ·da eleição, o Presidente ele ca:da uma elas 
Tontendencias :uunicipae-s, e, na falta, o seu s.ubstituto legal, con-
vidará o mernhr·O' ela respectiva In tenclemcia para comparecer 
cinco cli as clepoi·s. contaclos ela clala elo eclit·al , na Sêllla das sessões, 
p:ira o fim •die se proc•c-der á divisão elo município ()ill secções e 
de gerem-se as mesas c.leitoraes, etc., etc." 

O convite aos memhros da Tn tcnclencia tinha d:c er f1 ito, portanto, 
a JO ele OutulJr.o, i to é, vinte dias antes ela eleição. que estava marcada 
para 30 elo re feri d.o mez. 

Alt~ ahi não poderia hav.er clnvicla algumn. 
Como; porém, se -deveriam contar os cinco dias, a partir desse edi-

tal -de c0111vite? 
Segundo a noção do Direito Civil, o l ermo e -0 pra:o, ainda que em-

1:.regaclos muita vcl'i2 como synonimos. contêm, entrelanlo, idéa dif-
frrcn1 es. 

1'&rm o, cliz Lacerda ele Almeida, é propriamente o mom 11ho em que 
finrlr. o pr azo (clies) ; p1•azo é o •espaço ele tempo entre os clon termos -

clies a qno e clies acl qtiem. 
A primeira regr'l clcs'e Direi lo é que o clies a qtio não se conta no 

termo: quem $1C ohriga a 1 ele Janeiro a pagar em um mez, 1não tem obri-
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ga.çlío ele J'azP r o pa:g:anwnto antes de 2 .ele Fevereiro, porque o dia J ele 
Janeiro - dia elo tem10 - não se computa no IJrüprio termo . 

f)l es l ennini non compulalur in tennino . 
J.\ segunda regra é que o clies ad quem, eleve su to do computa:clo 

no termo. 
O clia se élistin.g-ue cm nalnra,l e C'i'u'il. O primeiro é, sc.gcmclo Giorgio 

Giorg·i, o rspaoo que inl •e rCJecle e1n tre duas vezes o nascer elo sol; o dia 
civ"il começa B, meia noite para acabar na meia noite seg1uinte, e divide-se 
cm 24 horas igu3,es . 

Tan1o na ép.ora elos Romanos, quanto cm nossos clia.s, nos ca.lculÕs do 
ternpc ·para. nrg10.cios j uridicos, não .s•c ,leva em linha de conta o clia natu-
ml, mas .,im o clia CÍ1.' il . 

Quando o prazo, eim vez rle ser fixado por dias, é cletcrmi'naclo por 
horas, rleve S'G"l' e-ntão contado de mon'bento a in01nento, a partir ela hora 
q LlC se s·~ g·wc á ela convenção. 

O Cocligo Civ.il Brasileiro, a.rti.go 125, dispõe, de accôrdo com as re-
gras 'ela hoa ·doutrirni, que, "salvo disposição em contrario, computam-se 
os i1ra;r,os, excluind o o clia el•o começo, e incluindo o elo vencimento ". 

"Os J11'azo fixado s por hora", cliz o § 4º elo elita arti·go, "c011tar-se-hão 
ele minuto a minuto ". 

1A lei, ·a coinvc.nção rlas partes, •OU .a.s decisões j uclicia.ria.s sã o as q·u e 
fixar:1 o }Janto ele partiel !1 dos prazos. 

Em geral, o prazo eorro ,elo clia. em que clle é trazirlo ao conhoci-
mcr:Lo da rpessoa a quem diz respeito, por uma. notificação, uma citação, 
LWJ edital, etc . Antes d1rs·s1c conhecimento &iJs interessa.elos, o prazo não 
corre, porque tanl.o vale não existir, como não ser conlrnciclo: "pa!ria sunt 
non esse el non signif'icari". 

A lei c,leitoral cilada ·eli spw1ha exp1,cssame.nlc que os cinco cl.ia.s fos-
sPrn contados elo ela/a do eclilal ele convite do Presidente da Intenrlencb 

:.\iunicipal aios mcrnhros ria mesma. Inl:cncl1cncia, para. comparecerem na 
sala das sessões re·s1rnctiyas, afim elo divi-direm o mumicipio em sr·cções e 
eleger·1em as mie·sas cleitqraes. 

Se a '10 ele Outubro el e 19'13 foi publica.do no Diar"io Of,ficial do Ama.-
zorn1;; o edital do convite do Vice-Presi tlente da Jntenclencia. de iVIa.náos, 
nc cxr'rciei-o ela. pl'esidenciia - o comparocime-nto, ou a. reunião dos mem-
h1w; du Jntencl enci a., iiarp. divi'São •elo município cm secções e eleiçã.o rlas 
mesa;; clcitoraes, clevorla ser no di a. '15 cl1e Outubro, 1e 1n ão no elia H, por-
r1ue o iwno de di as nfio Sú conta como o ele horas, de minuto a minuto, 
ma3 $im rle meia ·noite {\ meia. noite, não compnta·clo o clil,s a quo e con-
Laelu inl.egraknrnte o clies ad qiieni. 

Comp::u·ocrrarn a. N no cdificio ela Tntenrlencia. ele Manáos oito In-
1cnch'ntes. mas quntro dr.lles se Tetiraram, iwotosla.nclo contra a aprcsen-
1 aç5o de uma indicação para. que as mesas fo ssem orga:niza.das ()ffi hlóco, 
srgundo uma lista. rxhiJiicla, e não eleitas uma. a uma, como mandava. a. 
lei, e in111 eiraram a. mencionada. ordem ele hab eas-corpu.s ao .su.pel'ior Tri-
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ilttnal de Justiça, sob o fundamento ele que o processo acloptéülo para a 
-0rg:inização cfas mesas violava a lei eleitoral e, mai-s ainda, porque a re-
união sie r ealizara um dia 11-ntes do designado i1ela .füta lei . 

•i\iuniuos da o-rclem lIUe lhes foi conce.clida, os cruatrn fintendientes (trcs 
dfectivos e um su1rplente) reuniram-se a '151 de Outubro, sob a prcsi d1en-
<eia do .Tnfondente. Domingos de Queiroz e, verificando esta1iem presentes 
:Sómente quatro, quaúdo a lei exi.ge pei!:o menos o comparecime.nto d!c seis 
l.ntenclerntes para que· possa hav·er sessão, Do·nvocarwm OB dous suppiente · 
- •Carlos J.osé ela Gama 1e Britto Pereir.a - e. russim constitui·dos em Con-
i>Blho cl a Intendencia, p roce.él,eram á divisão d.o i11unici'))io 1em se.cções 'C á 
org·:,niza<,:ão cla's mesas eleitoraes para o pleito ele 3ü . ele Outrnbr.o, om que 
~e devia recompôr o ·Cong1'esso Legislativo do Estado. 

E' certo que a lei orgwnica elos municipios ·dispõe ClLl'B "só cm caso 
de impedimento ·ele c1na1uuer Intendente pior mais ·ele tre.s cli as, o Presi-
dente do Co;n.siel.110 fará convo·cal' o suvplente, ou snpplentes para com-
pletar n numâo ele seis'', mínimo inclispensavel para o funccionamento · 
das sessões . Na capit&l estavam os In tende·ntes José Liberato Sa1les, S·er-
g io Rodrigue'S P<ess·oa, •Euzebio de Souza ·Caldas e o Vice-Presidente Dr. 
lVIar~a.l F:erreira ela Silva; mas, .tendo estes se reu'lliclo a '14, como foi elita 
e convocado clous supplentes, proceclenclo com elles á d.í1Vi•são elo mi;uni-
cipi o em sccçõ•es e á organização elas mesas cleitmae.s ~ é evidente que 
não compareceriam á r.eunião· elo 0d.ia '15., realizada pelo protesto claq nellie·s 
mesmos r1úe haviam se retirado da reuni ão feita fê H: a esforços elos pri-
1neiros. 

Os n1.esmos vicios de ·consfüui ção -~ qrne ellas se ürogam reciprnca-
mcn1'e -- inquinam as clua:s juntas de mganização das m0sas eloi tm·aes, 
reuni·das uma a 14 e outra a 15 ele .Outubro . 

Ambas se compunham ele qual:ro memlwos; ambas convocaram sup-
plentes - havend.o membros effeotivos na cida de - para completar o nu-

mero ele c:eis, mínimo neces·sario para o funccionamento elo Conselho <la 
ln"l.end·encia . 

Unút rlellas, por ém, como ficou demonstralto, reunia-se um ·di a antes 
do termo marcado para tal fim - cil,curnstancia 1esta que não foi devi-
damenl.e posta em destauue pdos üiter1essados, nem examimacla ·pelo Su-
premo Tribunal Federal, quando concc·deu a orcliem de hab eas-coi·ptis a 
Deputados e S·enaclores elr,i;tos com votos dados 81111 me'Sas e lei tornes or-
ganizarl.as por essa jun1 a, qll'C, além ele outros defeitos que viciam a re ~
pectiva ronstituição e a ela outra junta, tem con:tra ·si essa fund amental 
nulliclacle ele reU'nião fóra do· prazo liegal. 

_ "Onancl Je régislateur ou l e -gouveuneme·nt permet un acte 
APnts une date cl eterminée; oette ela te n' est pas comipris-c cl ans 
h pcrmi s.sion. De même, .quan'd il prohibe un a.e.te APni~s une da~e 

cletcrminéc, cette dabe n'est pas ·comprise dams la proh ibition. 
Aussi Je jour apres leque! un a;cte est permis ou prolübé ne pouL-
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il ôtre con iJéré com1nc lc clies a quo du clélai p·endant leque! 
,,,,t acte est pcrmis cu JH'O l1ib6. '.\lai·s l c clies a quo ~rra le len-

demain de ce jour, et cc lende1nain .. era néecs-sairement comptP, 
daw le délai {1e la permission ou de la prohi-bilion, car il est com-
pl'is tout cntier clans cc délai." 

(Vide I'anrlrctcs Be lges, vcrb. Computation de délai, n. '113.) 

_\ junta reunida a 15 de Outubro, para convo ar os supplen tes Car-
lo-;; José da Gama e Britto Perrin1. - naturalmente seus cú1Teligiuna.rioS" 
politicos - -<leixon d·e lado o Pharmaecutico Arthur Studart, que oe;;tava: 
uperior ao~ outro. dou s menciorntdos, na ordem de votação. 

Assim illegalmenliC (;Onstitnida, procedeu ella á orgaJllização das me-
sas eloitorw~ e c1i visão do mrn1icil)i o cm s·ecçõc·s, soncLo que algumas des-
ta .. Fc reuniram no di a da eleiçiío (30 de Outubro), servin do-sCI, po1·ém, 
de 1ivros improprios e não revestidos das fol'm alidades l•egae - o que-
exclue .a presumpção d·e authcn'l:icidade e legitimidade a.os resulta.dos 
cGnstan les dos ditos livros. 

Sus11eitas d•e illegil.i 111iclade são as ·duas Assembléas, oriunclas do pro-
cesso eleil oral examina•clo . Uma elellas, porém, se inslallou em sessão es-
pecial par.a o re·cr.nhiecimento .ele pod eres, nos •e·dificios ·destinados á sédü 
elo PocJ.cr Lcgi ·Jativo do E. tado, tendo-. e comimrnicaido com o Governador 
Antoni·O Clemente. Rihciro Bittcnco urt, cuj.o mand ato terminava a 31 de 
Der. t'mll1ro, islo é, poucos dias {lClJOis d.i0sse reconhecimmito de poderes e-
Lks -- a cornrnunicação. 

A$surn in rlo o Governo a J. do Ja.i1oiro segui'llte, o substituto d·o Go-
verrwdor Bitt<:>ncourt - Dr . Jonathas P·eclrosa - convocou o Congres. Ü' 

elo __ Eslaclo cm scsi'ão rxtraorcli-naria e .entr.ou e<m relações ofücia:es com 
a:, oulra .\· . embléa. não rcconhcci!la pelo sou antecessor, a.llcga.nclo para 
isLo que na rle sou cl iroil o r.ecanbeccr quacs eram os legitimos t cpre ·en-
lant-cs dCi privo amazonemo, e, além di sto, que o rccorrltccimento feito pelo 
seu an tcC'es or não ]Wclcria ter sign ifi cação algum;•, visto ter sid o foelt0> 
antes de findo o mandato elo Congrrss·o a·nterior e não ser aclmiss1vel a 
co-crisfenriil ele dous Congrcs:os, ambos l'Cproscntamdo o Poder JJegis-
lativo rlo Estacfo rlo Am·1zonas. 

Por negar ao Governa.dor Pedrosa a attribuiçào de dirimir a du1>li-
cala elo Poiler l1egisi al.ivo do Estaclo foi que o Sn·premo TriJmn a:l Fecl:cral 
concedeu a primeira -0 rc! rm el e habeas-coi·piis aos Deputa-dos da fracção . 
que se crymm u:nicar:i com o Governac'lor Bitlcncourt; en treta,nto, como um 
dos princ!paes Iundamrntos dessa decisão, Joi invocada a circumstaincia 
de :ter csrn fracção "enlradu e-m i·elações of ficiaes com o Gov-ernador ele 
então", islo é, ter sirlo pf)r elle rrconhccicla corno a legitima . 

Se faltava ao Governador Ptc.clrosa. a fªculcla•do .para -dirimir a quC1s-
tão d:i clnplicata elo Porler Legislativo elo E-sr-aJdo - identica era a situa-

ção elo seu antcces~or, cujo acto, agradecendo a uma da Assemb1éa. a-
communicaçãio de e ter in. tallaclo, não podia te.r a força ele dirimir a 
qn·rstão ela dup li cal a. 
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O reconhecimento da legitimidade ·do Poder I1egislaLivo não pôde de· 
pend1er elo arhitri.o do orgão elo Executivo. Nos re.gimC'l1:S politi.cos e~n que 
tal faculdade fosse concedida ao Po·der Ex1ecutivo - o Legislativo seria 
uma sim11les ficção e, na realidade, estal'ia aJ1sor;vi.do pelo primeiro. 

Um desses Con.gl'essos em duplicata - o reconhecido p1e1o Governa-
dor Pedros::i e por elle garantido na posse dos edificios destinados ao Po-
der LegislatiYo elo Amazonas - deliherou l'e.forma.r a Coinstituição de 21 

ele :.\farço de ·1910, senclo ohj·ectiv.o real de·ssa rieforma a SUJ)IJ ressão elo 
cargo de Vke-Governa;clor, a extincção do S1enado e a. abolição da neces-
sidade ela intc.rvençã.o f.e•cleral, procla.mada pelo Supremo Tribun al J:i1c -
c1eral nos &.ccór rlarms ns . 3. 34-7 e 3. 348, de 'l6 de Ahril .Ue '19'13. 

Havwndo uma duplicwta de Congres·so Lcgisla;tiv.o, acrcditou-s·c que 
e·na clesappn.receria com o expecl1ente seguinte: 

'l º, extincção absoluta do S·enaelo, por hav•e r oe.ssa corporação dous 
te-rços a.e membros não attingi:elos piela duplicata; 

2º, cxtincção .a.os clom ultimas wnnos elo manrl.a•to da Carnara cm du-
plicata ; 

3º, el•?ição d e nma nova. corpo rnção lcgi.slati va . 
Na Reforma, porta11to, o Congres·~ 10, qu e a fez, 1dccrctou a sua pro-

prir, extincção; o Senado foi supprirnildo, o a Cama.ra , cujo mandato tel'-
minav1 a 3·1. do Dezembro ele 1\11:5, passou a tel-o exi;in.cto a 28 de Fev•c-
reiro de H> l'4, em virtu·de do art. 3° cla.s D·isvosições T•ransilorias da pro-
pria Refol'ma. 

Eivado 'Cle smpeição d·e illcgitimicladc o poder que a decretou, essa 
súspeiç,ão co.n.ta.mina a propria Reforma, oon rra a C[·ual, aliiás, foi alle-
15aclo ou!ro arg·t~menlo, qne nos não parece procc.clcnlic . 

A Constituição ele mm. art. 68, ·dispunha qile só ele Vi1ntc em vinte 
a1m0; .pode.ria ella ser refoTmada . E•ssie disposição tem para nós o mesmo 
valor iclealjsta ·ela cli·sposlção elo arL 90' § 4º ela Gons tituição Federal. 

Em (hsCLlrs.o lJl'-Oferi•clo na Camara p1elo Relator deste p&reccr, sus-
tentou ellc qwe o citac1'o artigo da Constituição Federal é puram ente theo-
rico, porque não ha lei que possa fixar limites ao .povo 'ºº exercício pri-
maria da s.oberania, na ])l·P•Í1ituclc elo Po cler Publico. 

Exercendo a foculclacle soherana d!e aubo -01.,ganização, o povo usa ela 
SttJJi'eina votestas.: como soberano '"não reconhece poder algum acima elo 
seu ; não tem ordem a rec·~ber ele outr(}m, nem recurso a autoridade mais 
alta d.o que a que lhe é inhcrentc; in-cumhc-lhe dizer a uHima. palavra, 
decidir em ultimo l'e·cmso, sem appielJação." 

Qual . eri3. o meio pratico ele irnpc.clir que sejam aclmitUclos como ob-
ject1J ele deliberação no Cong1.'csso, c10 processo de l'Cforma ela Constitui-
ção, projr.ctos tirind-entes a abolir a fórma re.p.uhHcana federativa, ou a 
igualuade· de rcp1•e se11tação clM Esl:aclos· no· cnaclo - se o proprio Con-
gresso e o povo, ele q11e ell c é ma:nclatario, resolverem, no exencicio do 
p.od er puhlico, praticado em 1 · oel~ a sna plcniturl1r, substituir. por exem-
pl·\ it Rc1rnblica federativa pela Republica unHaria? 
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Aque1le artigo da Constituü,ão Fecleral nã:o contém mais, em nossa-
opinião, elo que um ideali mo fücol'ico, corno outrns mais que existem 

no .corpo elo nosso referido Godigo .polHico . 
.A. ConstHuição •elo Estado do Amazonas, ao dispõr que a sua reforma 

só iióda ser decrelada ele vinte em vinte annos, consél.grou Igualmenbe um 
di spositivo ele roem idealismo iheorico, dcspr.oviclo ~nteirnmente cl!e qu11l-
qucr saci-cção coercitiva. 

:AnLes da épnca da generalização <las ·Constituições cscriptas, os es-
criptore liborraes sustentaYam que .o direito de reformar ou de mudar 
as Constituições era uma faculdade ex.clusiva. e imprc·scri:ptiv·el ·da pr.o-
1iria nar;i.ío - faculdade que devia er exer-cirla. por esta direci·amente . 
Era c·ssa a o.piniã:o de Sieyes. 

A Jc3n Jacques Ro11sseau, segundo affirrnação do professor Esm in, 
elevemos o pri~1ci1pio q11 c prevalece hoj e e é o sc.guinte : "Toda Co.nstitiii-

ção vóde st•r rnodificada on revista pela autoridade e conf 01·me o processo-
(ficr.: clla vropria determina". 

Conformando-se com essa regra, quasi todas as Constituições contêm 
urnJ. .clausula ele revisão, ma muito poucas são as que confiam o p·oder 
constitui·nte ao propri.o Poder Legisl ativo ordi-nario. A 1Gon tituição bra-
sileira, por e~emplo, insfüui·o um poder constituinte diverso ·do Legisla-
tivo commum, pois exige, para que se ·consid'ere proposta a r eforma, que 
seja nlb. apresenta.da pela quarta parte, pelo menos, ·elos mernJiros dic 
qualquer elas Camaras elo Congresso acional, e crue seja aceita em tres 
discussõ r's por dons terços dos votos ·cm uma Camara; - e para crue se 
considere approvada essa proposta, exige que no anno segi~inte se clê a 
approvacão mediante tres cli scussõe", por maioria de -dous terços dos vo-
toJ nas rbas · Camaras -rl o Co.ngresso. 

E' certo qll'e ha duas fórmas 1na manifestação do poder constituinte: 
"a ) a crue pócle surgir róra .de qualquer previsão constitucional, isto é, 
em uma época ele revolução; b) a crue se exerce por via .da p1,opria Con-
·liluição, sogm1do as formulas que ella traça .e com a missão oes·pecial 
de lllt:l rever os artigos" . 

A ·propria Ass1cmbléa Nacional frnnceza, ins.piradora ·da maioria das 
Cons lituiçõc · modernas. inscreveu na Constituição o se.guinte artigo: 

"L'Assemblée natioinale constit.uante clécla1'e que la Nalion a 
~e droit irnpréscrip-tible ele cha.n.ger ·sa. Consti l ution; ct néanmoins, 
considerant qu'il est plus conforme à l'intérêt nathonal d'user seu-
lement, par lcs moyens pris clans Ja Constiitut1on rnême, du .droit. 
d'en r-cformrr l es articles, .clon·t .l 'cxpériencc aurait Iait sentir les 
inconvénients, rlécr cte cru'il y s. ra proc-édé par u ne assembloéc de 
révision dam; la forme suivwnte . " 

Entretrunlo, exercrnrlo-sc o po.der constituinte s·e.gundo ·a clausula de 
rcvJ3ão creacla p·el a JH'onria ConstHuiçã:o, nem por isto ·deixa de ser en n 
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poclc1· constilninte, cornplcfamente differente eto Legislativo ordinario, nem 
S'3 lhe ·póde negfJr a ple·nitud1e ·do poder publico, a siip1·ema poleslas, que 
-- no caso ·de ser ·exercida ])elos Estados da Federaçãio - sómente está 
limil.acla pela Constituição Fecl!eral e pelas leis e tratados da :propria União. 

"The Consütution r·ecognizes ou.r nationality i"n providing 
meallls for Lhe sovereign people bo make .arnendrnent in lli.eir or-
ganic law. Tlüs power of amond!rnent, when cxcrcised in the ap-
pointecl manner, is absolu.lely iinl'irnitecl." 

(Promer·OY, "A.n lnlrocliiction to lhe Conslitwl'ional Law", 
pag. 72 . ) 

E ·depois de transcrever a clausula elo art. V ela Constituição Ameri-
cana, que é a que estabe1'ece .o processo cl:a revisão, accrescenta o citado 
cscript.or: 

· .. Here is no Urmit upon the power of amcnclment, but only 
·upon the mo-eles in which that :power sball be cxertecl. " 

Ora, a Constituição elo Amazonas, de 2'1 ele Março .ele '19W, ·cm seu ar-
tigo 68, dispôz o seguinte: 

" A ConstHuição só P·O·dei'á ser reformada, de vinúe em vinte 
annos, pela f órma seguinte: 

'1 º, por iniciativa do Congresso; 
2°, por pr.oposfa do Chef.e .elo P·oder Executivo; 
3º, por petição da maioria ·elas Intendencias Muni·cipaes, ou 

por dous terços cl o eleitorado do Estado . " 

E no art. flO estwbelece o moela ela reforma, quando o projecto é .ela 
iniciativa do Gongrcsso, elis·poncl.o o seguinte: 

" Quwndo fôr promo.vicla a reforma por iniciativa elo Con-
gresso, eleve s1er a . proposta aceita, ·pelo · me.nos, por dous t erços 
elos repmsentantcs 1c, só na ·sessão seguinte, será submetticla á 
cli3cussão. " 

Se 1 proposta é do E:x:ecutivo, est.c clevel'á pubHcar a exposição de mo-
tivos ·e o plano da rcror.ma durante seis rncZ'es, e, se a maioria dos mu-
nicipio·s não se manifestar contra osse ·plano, será cHe então submettido 
á discussão 'no Congresso, em sessão 01'Clinaria ou. extraorcl·inarva. 

Só quando a iniciativa fôr da maioria das Intendencias 1\foni·cipaics, 
ou de dous terros do elci lomclo do Esta.do, é que 'Ü plano será discutido 

· pelo Congresso ,cm sua primeira l'C unifio -e apprnvado por simples maio-
ria, sem necessidade ·de nova approvaçãio cm outra sessão da legislatura. 
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A r aíorma rcita em Hil3 na Coosfüuii;.;fw amazonens•e foi promovida 
p . .1•· iniciativa. de w11 dos ·Congre sos eim ·clupl1cata, corno acima ficou dito. 

Proirnsta n, 7 do Ahril {le '19J3, a reforma plwnejadà teve pareCteT da 
Commi."são ·do Congresso a 28 doe Julho do mesmo aru10, e a ZO. de Outubro 
&cguinte .era pl'omulgad·a a reforma .. 

A :iprescnta.cão da proposta foi feita em sessão extraordinaria ·do Con-
grrs,o, co:1 vocada pelo Governador J onabhas Pedrosa. e installada a 2'0 doe 
l\foJ'ÇO ·dr 19 13. A H de Julho seguinte 1111c1ava-s·e a essã:o or.dina1·ia da 
legislatura e nes&a sessão f.oi ·approvacla a Tef'·ericla proposta 1e votada de-
1'initiva!1iC1nte a refo1'ma. 

·O texto do art . 86 c1 a rCo.n°sl:ituição de -19'LO não ·diz se a approvai;.;ão 
dev 1 dar-se no anno seguinte a:o ela apJ'es·rntacão da lJl'Oposta, como o exige 
littcralrncnte o a.rt. 90 § 2° da Constituição Federal. Aque11a exige só-
mente true a a·pprovai;.;ão s·e.ja dada na s•essão seguinte e que a aceHai;.;ão 
rnj?. pelo menos, por ·dous terços dos represenfantes; essa impre.cisão elo 
l. ext0 fez com que o Congresso, qu•e decretou a reforma, se julgasse au-
torizado a i•nicial-a cm uma sessão extraordinaria, para c0ncluil-a dJa ses-
são orclinaria immecliata., tudo ·dentro no mesmo •anno de 1913. 

A pDoposta, porém, diverge, em numerosos pontos, do texto appro-
vado afinal, hasfa.n!do, para }Jroval-o, citar o proprio ar.t. 68 ·da proposta, 
e CILl'B tomou o numero 58 na TCdaccãio cl:efinitiva - artigo esse que mo-
difica. o IJ!'Qc.esso cl>a 'reforma da ConsUtuii;.;ão, i•n-stituido pela d 21 de 
i\Iarç (; de mm . 

Pelo rspirito e peja propria lrttra ela Constituii;.;ão amazonense - se-
melbwute Ill'ES•C ponto á r.onstHuii;.;ão Fe·deral - a segunda p.hase do pro-
crsso da reforma é para que o Congrrsso se pronuncio unicamente sobre 
o que ficoil aceito na primeira phase. N-e·s·sa se.gunda pllas·e, não se ad-
mitl.r~rn ma is ·emcmlas de especie alguma., pelos motivos dara.ment~ com-
lirehemiv•eis, ex11c•stos pelo aut•orizado João Barbal'h•o, no comme.·JLario do 
art. 90 d:L Comi ;tuii;.;ão Brasileira, 1mg. 366, in f'in e . 

'o Estado de :\tinas Geraes, o proce·sso -rle rciorm1. •h Cunstiluição 
está cs·1abe1Gcicl:J vrla lcJ arldicional n. ô, de 27 .de Julho de 190·5., que dis-
põ1' o segTinte em sen art. 4º : 

" A pJ'O[lf1sla ·de reforma ela Constituição elo Esl ado, aceita 
n 1.s Llnn.s C:arn«ni s, •C•m sessão ordinaria ou cxtr-a.orrlinn.ria, só po-
cJrrú ser ài;.ci.1lida e votada na . essão ord~nraria cl·o anno cguinte, 
nos termos do art. 12'·l da. rColl'tituii;.;ão . 

§ 1. º Se a proposta fôr feifa pelas Camaras i.\Iunicipaes, a. 
di :cussãn terá lugar na sessão ordinaria seguinte á de sua a.pre-
smtação . 

. § 2 . º Tanto no primeiro, como no se.guncl.o caso, não serão re-
cebidas emenclas, em qualque1· discussão elos dous l1.m10s, sobi.,e · 
materia não conlem1Jlada na prnposta." 
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Sem a observancia ele tal preceito, todas as sorp1»cza s·~ riam pos'1vc1s 
no prores o da reforma da Constituição e, pela inlroducção de substituti-
vos com idé-as não prc.vistas na proposta, chegar-se-hia á elaboração elas 
reformas constitucionaes mediante uma só fü.sc-u sào e votação : as ela se-
guncl·n phas·e do processo de refo1,rna. 

'os Est:lid·os Unidos, a iniciativa da proposta .de retorma pertence ao 
Congrc:;so Federal, ou ás I egi. litturas dos Estados, estas ultima solici-
tand.o ao dito Congresso qu1 reuna uma Conve.nçào para propôr emondas á 
ConsLituii;ão ; - no ]Jrimeiro ca o, é indispensavel que dous terços de am-
bas as Camaras o julguem nece sario ; no segundo caso, exige-. e tambem 
que ·a solicitação das LPªislatura s1eja feita por dous terço' do numero 
total das de todos os Estados. 

Em qualquer elos dous cas.os, as emendas serão aceitas para. todos os 
objectos e pro1rnsitos, quando forem rali j'i c.cN:las pelas Legislatura. de tres 
qual'Lo:; cl.o numero total d·e Estado , ou p'elas Convcnçõe. ele tres qual'to elo 
numero total do-s ditos Es1ados, eonfomrn houver sid.o arloptado pelo Con-
gre o, o primeiro, ou o segll!l1do mod o de ralij'icação. Foi cleclarad·o que 
nenhuJ11 Estado, sem o se u proprio co.nse1ltimP1Tto , po.clrc rá srer privado d.o 
se u suHragio no Sena:c!o Federal, igual ao dos .demais Estacl·os. (Art. V, 
ela Const. Americ. ) 

Corno se vê da proprla lettra do texto. a proposta, para considerar-se 
ap]Jr ovar~a, prcci~a s•er ralij'icada na segunda phase elo processo da re-
forma . üinde ha emer1Jcla, não ha mt'if"icação, porque esta segunda palavra, 
efymologicamente, quer dizer confirmação auth enlica . 

E' certo, pois, que a reforma constitucional elo Amazonas, levada a 
e ff~ito em 1913 e promulgada a 20 de Outubro do dito anno, não 6. tanto 
no processo rle sua elabora~ão, qua:nto na legitimi·daele das origens elo po-
der que a realizou, extrnrn e de vi!cios . 

i\Ias, qual o meio constit ucional ele illidil-a, qua,nclo os orgãos .ele to-
dos o.; po.U.er es do Estado a estão obsrrva<ndo, como a lei por cxcell cmcia 
elo mesrno Estado? 

O Poder Jucliciario Fefleral não tem competencia para revogal-a, mas 
sim apena· para lhe n egar execução nos casos concr elus . que venham a 
p·r.nc1er ele decisão j uclicial. A illegitimidade, a incorn:titucionalidad'e ela 
reforma mencionada nã·o póde ser o alvo, o ol1jecto clirecto ele acção al-
guma perante o Poder Judiciario; - é a velha tegra ele Maclison - "~mnl\a 
elevem os juizes pront111ciar-s•e acrerca ele uma lei swã.o quando sobre ella 
se clPmandar perante elles" . 

'Ü & tribu.nae:, como disse Ruy Barbosa na memoravel mouographia, 
que assentou para scm1Jl'~ no Brasil a v1erclacleira doutrina sobre er ta ma-
t.or.in, "n:'í,o discutem .esse. assump.tos in abstracto, sobre pr posições ge-
mes. A justiça a1ão é auxiliar d.os que .decretam a lei, 1nem elos que a 1exe-
cufa111. N·em :prepara'clora, nem rc-visma, tambem póde ser". 

0 3 tribunae não ::ão orgãos consultivos nem IJara >O lcgi'la:clor, nem 
para a administração - cli ~e-o ainda o egregio mestre. 
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Assim, declarada que fos·se inoperante em casos especiaes p•elo Po-
der Judiciario Federal, a reforma ele '1913 continuaria a ter .a mesma si-
l:tta\ã•O actual, até qLte p·elos pocleTes com1rntenl:es do prnprio Estaclü fosse 
afinal revogada. 

Re:Uiria, porém, a examinar o remedia ela intervc~1ção fe.d:eral, irncli-
caid.) no cguinte considei·ando elos accórclarns, qu1e concederam habeas-
cr.i·pu.s a Deputados •e Sena,CLor·es elo Amazonas: 

" Consicleranclo que essa duplicata .ele legislatura imp.orta per-
turbação ela fórma republicana feclorativa, e, portan~o. autoriza 
para restabele·cer esfa, nos teTmos elo art. 6° § 2º .da Constituição 
F·e·dier-al, a inteTVenção federal, qlte, segwn.clo a melhor ·clout'l'ina, 
caJ1e, na ·e ·pe·cie vertente, ao Congresso Nacl.onal, e, em sua au-
sencia, quando haja urgencia, ao Pocler Executivo ·ela União, pro-
visoriamente - iexcluiclo cbe tal competencia o. Po.cler Judiciaria, 
irnr ser o .caso ele natureza .essencialmente política. " 

AHrilrnir o caso á •competencia elo Congresso Nacirnnal é cleci-clir pela. 
Vfüclade cornstitucional, mas, ao me·smo t•cmpo, vale tanto quanto não to-
mar resolução ·do .especie a•lguma. 

O Congresso N acionaL em mais de vinte annos ele nos·sa .existen.cia 
constitu(\iona.l sob as actuac·s instituições p.oli ti.cas, tem-s·e recusado sempre 
a resolver a.s graves questões .esta.cloae·s, que têm si·do trazidas ao seu co~ 
uhecimcnLo. 1 

Parecer n . 3'6 - ;rn . 2 .. 
!\[ur:lo e inclif.1!e1,ente ás mais fundacl::ts s·oHcitações - omisso no cum-

primento do seu ·dever ·Constituciona.J... di.ante d•os mai.g .ameaçadores ac-on-
tecimentos da atlribulada vida politi·ca de tantas unidades da. fod:eração 
- o Congresso Nacional só .se afastou diessa. norma ile concluda para "coqi-
siclerai· r,omo boa, ovvor·tuna e conveniente" exactamente uma intervenção· 
clecrclacla, com manif~sta exorbitáncia ·cl•e comp•etencia, pe'1o Po·cler Exe-
cutivo, que absorveu pm sua acção interventora fa.culdwcles priva.tivas -ela. 
pro1n·io Congresso Na,o io•nal. Esse mesmo c-a;so do Amazonas já foi posto 
duns Y-czes cm dicbate no .congresso, senclo discu..tido e votado no Senado. 
Federal. 

Dú uma vez, no projccto de intervenção, aprescntaido pelo illustre Sr. 
Srrwclor Ruy Barbosa, projiecto 1esse que, .contra a pra.xe elo proprio Se-· 
nado, foi rejeitado em ptimeira rlisr,ussão. 

DéL 3cgunda vez, quando o Senado se pronwn'Ci-ou sobre a seguinte in--
dicação elo Sr. Senadqr Silverio Nery: 

"Indico que a. Commis·são dic .ConotHuição •e Diplomacia, tendo. 
cm vis1a os ,clpcumentos que ora offcreç.o e outros que, para i.n-
tr;rpôr 11arecer, ella julgue 1t}ccessaüo col~igir e examinar, •emitt::t. 
su::t opinião sqbre a organização ·elo Congrcs·so Legislativo do Es-
taclo elo Amazonas, eleito cm virtude da reforma constitucio1nal 
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do mesmo Estado, ,e submetla á approvação do Senâdt'í as medi-
das qur, no seu alto criterio, julgue convenientes sobre essa 
cruestão. '' 

A Commi·ssão do Senado declarou cm seu parc.cer qrne "a rieforma 
comtltncional do Amazonas, .feita pela respectiva AssemJüéa l.Jegislat1va, 

. invcs1.id.cL .rle pocleres constittüntes, póde, é cerbo, ter sido lH'Dmu1gac1a com 
preterição 1clc alguns elos termos do pro,CJesso il1Stituido p.e1a anterior Gon-
sliiuiç.ão irnra a sua revisão; mas, não viola evi,clentemente no seu contexto, 
em sm's prescripções ess,eincirucs, •nenhum preceito ela. Constituição <la 
União. A organização por ella dada ao-s poderes do Estado e as regras 
([fü estabelece para ·O regular ex•er,cicio d!c suas funcções se harmonizam 
perfei1arnente com o pacto- fed.eral". 

Q1.rnnto ii,O Congrnsso eleibo •em virtud!e .de tal reforma, assim se pro-
nunciou a Commi.ssão rcferi,da: 

" Eleito em pleito regular, realizado na época propria; segun-
do as pres.cripções ela l ei ele1toral vig1enbe no Esta<lo; reconheci-
clos os poderes do8 seus membros nos termos elo respectivo Hegi-
mento Inte11no; installaclo no dia préviamente de,signado .para a 
sua reunião, com a pre·scmça do Governador do Estado e l eitura 
rla respectiva mensagem; constitui do IJBla eleição •ela li\'I'esa e Com-
missões Permanentes ; ·e comm1mi:cand,o-se com os outrns dous 
poderes no ex,crci.cio constituciona1 d!e suas funcções, com a har-
monia e inde11enclencia que a cada um d.elles aissegura a Cons·ti-
tuição Estacloal, como tudo fazem ,certo os clo.cumentos juntas á 
indicação, parece á Commissão igualmente que ainda neste par-
ticular nenhuma providencia ha a tomar a respeHo pelo Con-
gl'esso Nacional, verificaclo como esbá crue nã:o existe ne.nhuma im-
perfe.ição <no apparelho govenrnmental elo Estado ·elo Amazonas, 
exercendo cada um dos seus orgãos as suas funcções dentro dos 
limites que lhes foram traça.elos pela Constituiçãio. " 

• 
Terminou a Commi·ssão por propôr que fosse -ardüvada a indicação, 

por uão haver nella provit1encia alguma a acloptar-se pelo Congresso Na-
cional. 

Do ponto de vista em que se con.ocou para examinar a questão, não 
ha •Oh,iecção alguma a fazer-se á doutrina sustentada pela Commissão do 
Senado, em seu parce;er. 

Com dfeHo, a Cornsti:tuição Brasileira não outorgou ás autoria.ades fe-
dcraes a faculdade ele revei·em. as Constituições ·dos Estados, ·para mod.i-
Iical-·a3, altieral-as, ou suhstituil- as corno lhes parecesse m·ais acertado. 
Só1Í1onttl os 'friJmnaes J',edera.es .têm .cornp ctencia .para, em, espec·ie, decla-
ral-as ;nopernntes, se, porventura, violai1em clis1Josições, ou principias ida 
Const.Huic;ão Federal, bem como das l ci:s e tratad,os ela União. 
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?ia prop1·ia Suis .. a. cnj a Con. lituição, em seus arts . 2, 3 e 85, n. 8, 
assim (·.orno no art. 2 da~ Disposiçá'e·s Transilorias, .con fere implicitamente 
ás auioriclack. fecleraes o direito ele aJ)Togar cerla- disposições das Consli-
tuirõrs eantoóacs, clcscle que ·e convençam ex-of/icio, ou tomando conhe-
cirnr: uto ele algucm rrcur o, de que taes disposições sejam contrarias á dita 
Consli luição Federal - n.:i. propria ' uissa, diziamos, "uma Constituição 
crmtonal, cm seu conjunto, não póde sei· modificada senão pelo Cantão -in-
teressado ., . (De Salis, "lr• Droit Fécléral Siâsse ", 2· edição, tomo ·J º, pa-
gillrl 205, n. 42) . 

:.\ o Brasil, a regra é a elo art. 66 da Constitui ção Fle·deral : 

" Cacla Est11do r eger-se-ha pela CotBlituição o pelas leis que 
ado1itar, respeitado~ os princip.i os constituciona s da União. " 

Só nos caso. de intrrvenção, especificados no art. 6º da .Constituição 
f',·cleral, é que o Congro· ~"º Nacional póde - como ·empre tem susle·n-
tado e.11 ~oclos os seus vntos o Relator de te parecer - declarai· qual o 
llireilo exis tente no Ti:stado, elireilo esse que, ás ve7!2:, e.stá tão claramente 
i:1dicado na legi lação do dilo •Esla·clo, que ba.stará ao Congre so i\acional 
sinrplrsm·enl.c avvlical-o; - outras vozes, s'erá nocessario moclHicar a Con-
sliluii:ão do rnenciona,do Estado, ou de.clarar que não ó applicavcl, no con-
í'licto qnc J10uver origipaclo a intervenção federal, o direito constitucional 
cl .1 Esla•lo em que esta rn realizar. 

No pr.csPnte ca o, porém, ora suj eito ao e•studo ela Commissão, o re-
medio rla intervenção não seria ele alvitrar-<Se, porque não houve a in-
dispen. avel l'equhlição dr crualcruer elos orgãos dos poderes em duplica-
ta e, actna)mento, já está extincLo o mandal·o ela legislatura amazonense, 
que pollrria ter requisita rlo a .dila intervenção . 

O easo seri a clie ernJuadrar-se no n. 3 do ar l . Gº ela C(}ns tituição Fe-
deral -- intervir para manter a ordem consütucional no E"-ta1do e a re:·-
11ccliv:i. t·anquilüàacle - e não no n . 2, -consoante a class ificação feita na 
incl1cação do Srnaclor Silvcrio Nery e .no pare5 r acima me11cio naclo ela douta 
Commissão c1'e Constituição e DiJ)lomacia elo Senado . 

E$ta intervenção dn n. 2, que é ele molii-711·op1·io, tem oulro objectivo, 
intcirnmento divierso, G01110 se<mpre tem sustenlado o Relator ·deste pa-
recer, e não seria ele modo algum applicavel ao caso politico, que aqui 
temos examinado . 

Devemos aind a observar que o Congresso elo Ama.zonas, aWngiclo p"Cla 
duplica1a, terminou o s?u m:H1dal.o, segundo a Constituição de ·1910, cm 
31 de D ~zmnbro de 11115 (a.rligo ·1° das Disvosições T1·ansito1·ias ) ; - e se-
gundo a Constituição rlie 1913, cm 28 do Fevereiro de 1914 (artigo 3° das 
Dis1Josições Transilor·ias ) . 

Esse foi o Congresso beneficia.do pelos hab e'as-corpiis ele '16 ele Abril 
ele 19J 3 - garantia essa rruo o tornava perfeita.mente legitimo para ter re-
quisitado a intenenção federal. 



- 275 -

Essa garantia, porém, sendo de natureza pessoal, não se transmltbe a 
outro Co·ngresso, como se fôra qualidade immanenle á co l'p orac;ão, ou a 
se us membros cm pa1,ticular. 

Nem s·e póde dizer qLve, m1lla se·ndo a r eforma de '1913, nuUos são to-
dos os ·éWíos ·della ilccorrc.ntcs, inclusi.vc a eleição i1ara cornpôr-sc o Po-
der Legislativ.o elo Es tado . Tal raclocini o não justifica a pt o'rogação elo 
'111 andalo ido C011grnsso bencl'iciaclo p•e los cita.do·8 habeas-coi·piis, mandaLo 
esse Clljo termo final percmptorio foi a 31 ele Dezembro de 191W, segundo 
o tcx to d-a j)l'Opria Cons.U.tuição de mm. 

AJiém di.sto, o dito rac1ocinio envolve, no fLl'l11do, ll!ma p•cli ção de prin-
ci1)iO, porque dá · como rtemonstracla a nullidaclc ela reforma ide ·J913 
quando esh é p:::-ecisame.nte a questão qll!c o Congr.e ·so Nacional terl~ d~ 
examinar •e re:olvcr, se pc~o orgão competente e cm te•mp.o op.portu·no hou-
V•Csse siclo requisitada a sua intervenção p11ra cleciclir sobre a duplicata de 
orgãos elo Poder Legislaitiv.o no E-sta.cl.o do Amazonas. 

Finalme,n1c, esta •Commissão, por uni forme. decisões, li m-se rccusadJ 
sempre .a pronunciar-se sobre questões qll!e lhe sejairn proposta. cm fórma 
dtl meras thcses cloutrinarias, .como t;ambem se tem negac1o a inCU.car os 
meios de solução ele prohlicmas formulados i,n abstn1cto e trazid os ao seu 
conhecimento em fórma. ele sim1ücs consuHa. 

Orgãos permanentes da Camara, as Commissões têm a funcção de 1es-
Luela1 os projcctos .ele lei ou r•esolnção de inl-cia~iva ·dos De1mtaclos, ou de 
algum dos· seus proprios membros, bem como examinar e .dar pweeer so-
bre reqnerimenlos, ou petições, cujo asswupto tenha imr11'eiddata relação 
com as materia·s abtribuidas pelo Regime1nto á e phera de colffi'petencia de 
cadn uma (].rllas. 

No conceito ele Cushing (" Lei e Prat'ica das Assembtéas Legislativas '', 
tr::ulucção de Calvo, tomo 3°, pag. 33, mrirni-ro L 013), as Commissões, nos 
Lr.amihes elos assumptois de que estão •encanegaelas, procedem lrnr moçãics, 
rr.wluçõPs e votos; e, em toclos os seus procedimen·to s, as rc.gras que as 
governam são absolntarnente as miesmas que regern as pmprias Gamaras, 
nos cc1<sos analogos. 

Ora , se as Gamaras não s.c pronunciam em fórma legisla.tiva sobre 
thcses ia abstrar:lo, mas sim rm;olvem sobre a.ctos, ou f.a:ctos concretos, ap-
provancl 0 ou rejeitando recruerime·ntos, indicações, proje-ctos, emendas, 
etc. : - elo mesmo modo as Commissões - qu e sã.o deleg·ações elas Ca-
ma1~~. ou as propri.as eamants cm nüniéi,tura, não se pod em pronunciar 
sobre r1ucs~ões purament•e .doutrinarias e que, por sua natureza, não te-
nham materia a ser su jeita ao v.oto elas ditas camaras . 

Em outros termos : Quaiesquer que sejam os fu11clameil'L0os dos parece-
res, Camaras não votam senão conclusõ•es . 

Ora, .a indicação ela illustre hainioada amazonense foi para que esta 
Commi ssão "emitta o seu ·pa.recer e proponha as medidas que porventma 
jul.guc ne~essarias, em relação á organiz·ação ·constitucional do Estado elo 
Amazonas, institui·cla, ·pela reforma que el a respectiva Co.ns LHu.ição a.lli se 
procedeu em 1913". 



No se u functo e cm sua ·substancia, o objectivo des·ta indicação é pro-
voc~r uma decisão sobre o conflioto politico estad'o·al, que nas linhas an-
tccede·ntes procuramos resumir. 

i\fas, no direito constitu.cional brasileiro, a não ser a intervenção j uri-
dica, continua, norma.l e permanente do Po·der Judi.ciario fedreral, mão ha 
outra inter-venção do Governo da União nos 1rne.gocios peculiares .aos Es-
tados senão a de natureza politica, insfüuida pelo art. 6° da Constituição 
Federal. 

Se o conflicto constitucional do Amawnas não foi r.esolvi-do dentro 
no proprio Estado pelos poderes politrcos lo-cae1s, ou se não e·nconü·.ou so-
lução nas .propria:s instituições in ternas do Estado - outro remefü.o não 
haveria para .o caso ·a não ser o que foi ü1dtcado nos diffrcrentcs a:ccórdams 
do Supremo Tribunal Fe·deral, proferklos sobre .a questão amazonense: ' 
A intervenção federal para o resrtabelre'Cimernto da ordem ·wnrsittuci.onal e 
tranquifüdade no Estado, á requisição do orgão do G.overno lrocal que ti-
nha então competencia para fa~el-o. 

'Ü 'Congresso Nacion-al ·não tem faculdade para ex-.o(/'icio, fóra do-s ca-
sos de lntervenção, rever a Constituição do Amazonas e implidtarn ente re-
wnheoer a legitimidade de um ou c1e outro ·dos orgão·s de poderes sobre 
os quae~ se deu a duplicata. 

IAs Comt.ituições ·fos 1Estados, ,como j•á ·deixámos asstgnalado, não es-
tãri ·sujeitas á censiwa 'Pfévi!a do Gongres·so Federal, nem clcpendem do ~c u 
place1t para que possam vigorar. 

rQs Es<tacl:OS se reger,n pelas Constituições e p.e~as leis crue ado,pta1)ein, 
respei:tarlos os pri.ncipio ~ constitucionaes ·da União; mas, o juiz rela ob-ser-
v:111cia, ou inohse.rvanci,a desse·s princípios por part•e elos Estados, nas Corn-
stituiçÕ'es e leis que estes decretarem par.a si - é o Po·der Judiciaria Fe-
deral, f[Ue annullará em rcsp&cie quaesquer dispositivos das Cornstituições, 
ou d.as his dos Estados! quando elles violarem a Constituição; as leis, ou 
os 1 ralados fcrderaes. 

E' o postulado por rex·cellencia do direito federal, sobrrc o qual re-
pousa. 1od o o edificio ·das insrtibuições federativas A Constituição, as l eis e 
o-s tra.tados federa.es são "The Supreme Law of lhe La,nd, o( wll'ich lhe 
Su.prem-e Court is the quthorize·d and only ultiina/,e expow1ücler. 

-Se ess·~ amplo e r~dical federalismo ;não se coaduna com o gráo de 
civilizaçãfl elo nosso po·vo; se a dul'a experiencia de 25 annos tem de-
monstrarlo que as instituições idea-délls para des·envolver e garantir a lilmr-
darl~ se corrompem e se transformam, faltando aos seus fins, provocando o 
apparecimento do despotismo re.gional e facHitando o surdir de satrapa.s 
provincia:nro·s - o dever dos patriotas é cmfrentar corajosamente o pro-
blema da revisão CQITlS·titucional e .ol'ganií'lar a Re'J)ubHca Fedrerativa em no-
vos moldes, compativeis com o nosso meio. 

Antes disto, ha outrn d1ever a cum1nir: O ele oherJ.eccr fiel e rigorosa-
mer .. te á }ei: Dura lex, sed lex. 

·Não havendo, poi.s, na indicação sujreil'a. a.o exame ela. Cornmi-ssão, ma-
teria que, provocando um proje·cto de lei, ou outra conclusiio ele fact.o, 
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pos .. 1a s•er levada ao estudo e voto da Camara dos Srs. Deputados - a 
Commissão ele Cons tituição e Jus!.iça opi·na e requer Q•UJC seja arnhi vadú a 
mesma indicaçfio, com ·O·s docunwntos que a acompanham e cu}a relaçãio 
consta da primeira par.te elo presente pa1'ecer. 

Sala das .s.essões .da Commissão . . . de Outubro de '19-16. - Cunha ivla-
chaâu, Presi-dente, de accõrdo com o voto do r. Artwlpho Azevedo em 
sua conclusão. - Afranio ele Mello F'i'ancu, IlelaLor. - Maximiano de Fi-
gueiredo. __:__ Pr-udeente ele Mo1'ae1S, vencido. Votei contra o archivamento, 
velas razões do meu voto escripto. - De wccõrc1o com o Sr. !Prudent;c lle 
gv,eii'eclo. - l'niclenle ele Mames, vencido. Votei contra o arclüvanwnto, 
dane-o razões -do meu voto sobre o que cabia no caso. - Palma, vencido. 
De aocô1~do com o Sr. P1edro iVIoaicyr. 

No brilhante parecer elaborado pelo iUustr.c Deputado 'r. i\1!ello 
Franco. sobre a indtcação da maioria ela bancada amazonense, i1ara que 
a Commissão ele Constituição e Justio:i. 1J1'0ponha "as medidas que porvien-
tura entcncla n0ce·ssarias em relação á orgamização constitucional do Es-
tado ele., Amazonas, instituicla pela reforma que ela re.spe,ctiva Oonstituição 
alli se proccclJ·3u em 1~3 '', se encontra minuciosíssima l}Xposição das oc-
currenciag politica.s que se de&enl'Dlaram naquella unida:de da Federação 
e a concluzir:tm ú situação, evidentemenrte anormal, 1em que ·se acha. 

For e.ssa exposição se 'verifi.ca qwe :no Estado .d-o Amazonas ha uma du-
pl1ca.ta originalissima.: uma duplieata ele Constituiçõoo. 

As de Governadores .ou Pre·sid·entes, ele as·sombMas le.gislativas, de ca-
maras Jntmiciipwes, são vulgar.es . Raros Estados não as têm tido. Mas du-
pHcatas d13 Constituições, penso ser a ·prim.cira a que se obse,rva no Es-
tado do Amazonas. 

I-la alli, 1com effeiLo, duas Constituições : a d•e 2'1 de ·Março de '1910 
e a de 20 c11e 0-ntubr.o d:e 1913, ·sem que o po.vo amazonense S'aiba, com se-
gur.ança, por qual ele11as se eleve regr.r . Uma parte da 'PO-pulação en·tencle 
qu.J ·vigora a ultima; entende a outr-a parte que só a primeira 0stá em vi-
go ·:· Par<t o situacioni.smo político do E·stado, 'ª -Constituição de 19'10 foi 
revogada e substitu~da p·eia de 19·13 . E, por isso, a esta é que elle obedece. 
Paru oq não situacionistas a unica vig1ente é a ele 19"10, pois .consideraim in-
exisfonte, irrita e nulla a c1e 1913, que revog.ou aquella. 

E não é sómente o eKmcnto extra-situacionista do Amazonas que 
re11ut,a inexisteinte a Oomfüuição de 1'913. :No mesmo SM'tido se pronun-
ciou, em mais ele um accórda.m, o Egregio Supremo TriJJtrnal Federal, 
para qu1em a unica 1Constituição vigente na.que.lle EstaJdo é a ele 19rW. 
As8im .se pronuMiou no aocórclam n. 3 .40'5, do 23 de Agosto c1e 1913, con-
ce.de.ndc habeas-coi'pus prevcnüvo a d.ive1'sos desemhar.gaelo·res c1o Superior 
Tribunal ele .Justiça do Estado do Amazonas, ameaça:d-os ele s1erem postos 
em disponihilidadc, em virtude ela reforma constitucicm.al. Assim se pro-
nuncjou nrJ accórdam n. 3.451, de 1 de Novembro de '191'3, dizendo : "Ac-
córrl·am conceder a ora.em imp1etra:da afim de que S(}ja assegurado o p[].-

Voto do Sr. 
Prudente de Mo-

raes 
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c1cr:te, Coronel Antonio Guerreiro Antony, no mandarto ele Vi,ce-Governa-
dor d.o .Estado do Amazo:n.as, com todas as funcções elo me~mo decorreu-
te3, inclusive a 'de PrP.sicle.nt'e do Se•nado Estadoal, "ex-vi" do wrt. 29 da 
Constituição eslaeloal ele 2'L ele Mwrçd de 1'9:10. E assim j-ulgam, porque 
sendo nenhwn o acto qu.e extinguia o seu cargo ele Vice-Goveniaelo1· (es·~e 

acb·) foi v, 1Constitctição d!c '1913), pois dada e verWcada a uu1Jlicata ele Con-
grcsso3 Legislativos, como reconlrnc,e o propri<o Gov~ernador cm sL1a infor-
mação, é tão nulla e illegitirna a assembléa que votou. tal r·ef ornia ela Con-
stituição do Estado, assim como .o ·é a outra, iaté que o iJO-der competente, 
qu.~ é o ,co11gresso Nacional, 'SC pro.nunci'e a respeito da legirtimiclacle elas 
clnas assembléas. 

E é •hem de ver que se de um ajuntainento S·ein f órina legal U.e ,Con-
gresso Legis.Jativo, rc.p11csentante do voto popular, não pód!c partir uma 
lüi comrnum, ordinaria, com inaior~a de 1·azão a le·i basica e f wielamental 
du Estado. A ·sim ;SC pronunciou,. embora impJicHamente, no accórda:m 
proferido no habeas-corpus imp,etrado pelos c.g11egjos jurisconsultos Con-
sclheirn Ruy Barbosa e Dr. Clovis Be.viJaqua em favor do General Tib1m-
maturgo de .Azevedo, não .conhecendo d.o pedi elo, entre outros motivos : 
":3º, porque - ahi se diz - o acc6rdam foste Supremo Tribunal, n. 3.4·M. 
ih 1 de füwemhro de '19-13, conce;dendo uma .ord;em drc habeas-wrpus ao 
Co1'0Lel Gucrre.iro Antony, quando Vice-Governador do Estado do <A.ma-
zona5, por o-ccasião ela ~·ef.orma ela Constituição de 'l\J:W, com que argu-
nmntam os impetrant,cs, rnconhece explicitamente a competenci·a do Con-
gresso Na<cio:n,al vara resplver o caso do Amazonas, tendo conce·did.o a or-
dem ao Coronel Antony v1·oviso1•iament.e, até que se manifestasse o Con-
gresso li/acional.; 4º, porqn·e, s1endo incontestavel, como é, em face do pe-
dido dos impetrantes e elos documentos em appenso offcrecidos pelo Dr. 
Alcantara Bacellar, a dualidade de Governador· e Cong1·esso Le<igislativo elo 
Estado do Amazonas, só ao Co:n.gresso Legislativo Federal cabe tomai· co-
nhccimeento e elcciclii·, até porque, como s'e prov.a nos autos, já está aUe-
cto ao .seu conhecimentp o mesmo assumpto, verificando-se, isto :posto, 
a hYJJothese. previs.ta nq accórdam d'este tribunal invovado pielas impe-
trantes, o que aUás resttlta ·de expressa disposiçã.o elo ast. Gº ela Gonsti-
tuição, !JU:rndo .confere ao Governo Federal a J'aculcl.acle de inter.vir nos 
Estados para mm1bcr a. Jórma l'Cpublicana federa·tiva" . 

-Como se vê, :é certo, port.anto, que o Supremo Tribunal .Federal rQpub 
in.r·xistcnle e nu11a a ·Constituição ·elo Amazonas de '19 13, e ,considera va-
lida e vjgorante a rle 1 ~1°'; 1e, ainda mais, entenrcle rrnc ha. no Arnazonao, 
dupl'icata de Governadores ·e ele Assemhléas Legi·slativar .. 

Bastaria isso para jl}Stificar a duvida que paira no espiritio dos hahl-
tantcs do Amazo:nas e a que acima nos referimos . E não s·e p.od!eria ima-
ginar para um dos nossqs .Esta:rlos situação nmis anomaJ.a do que css·a em 
qul} a sua população nã.o s3!he, não tem meios ele saber, a.o c01,to, qual o 
legitimo Congre.sso ,IJ~ gislativo, qual o ve-T1claclc.iro Governa.dor e, nem 
sequer, qual a Constituiqão que o reg·c. 



- 279 -

,A qur, está scnclo observada pela .politica dominante no Eslado é prc-
c.i~amente a que foi por tres meze·s, bem ou mal, cm prowsso proprio ou 
impropri o, pou.co · importa, ,fü~clarada inexistente e m1l1a rpelo Supremo 
Tt·füunal Federal. Por essa Constituição, que é a de '1913, su·pp1·imio-.se o 
S•enado 1c •exting~1io-se o carg.o ele Vice-Governador, crea·dos .ou rnantido.s 
lJela Consti.tuição ele 19'10. De moela qun se a Consitituição vali ela é esta, 
cornu entendem o Supremo Tribunal Frcleral ·e parte ela população dn 
Amazo.nas, não se acham os ·poderes elo Estado org·anizaclo.s .de aocôrdo com 
elh. irnis a:ct nalrnen,te :não h a lá um enacl o, nem um VirM-üovernador. 

E' verdade que a opposição amazonense elegeu 1c fez rre·conhecer por 
sua A.ssemblóa um Govemaclor e um V·ice-GovC'rrvadoi· p.ara o período go-
vernameutal a se iniciar •e m '1917, mas ·cu não sei que va,lor tem essa elei-
ção e pelo ultimo accó.rclam do Supremo Trib urnal l<'e cleral vcj o que ta,m-
bem a As1sembléa da opposição é de legitimidade duvidas.a. 

Diante rle.s·sa situação não ·me parec.e ·acertado que a Camara cruze 
os braços, mand·ando arclüvar a indtcação cl a honrada bancada amazo-
nense_. ·Conforme propõe o eminente Relator. Penso de outro modo. En-
tend0 que é ele nosso drever auxiliar o Estado do Amazonas a sa:hir da &i-
tuaçãt· anomalissima •em que se enoontra, -ou me.lhor, que é ele !!lOS·so de-
V .3l' Üral-o dessa situação. 

Se o proprio Estado tivesse um meio qualqrueT ele normalizar a sua 
vicb constitucional, eu concorcl:aria com a conclusão do pare.ccr, opinando 
tamJrnm ·pelo archivam10ento da indicação. 

AceHo a liçfí.o c1'e Coo:LEY. contid.a na s seguintes palavras dos "·Princí-
pios Geracs c1e Dh»eHo Constituc1ornal ": 

i l H 11' , , 1 • 

" Quando surge a:1'guma contenda a rns·peHo de determinado 
acto, que ·se tenha rea1izad-o conform e .csrtabelec.eu a Constituição 
do Esta·clo, e ha partes que reclamem em v.irtuCLe cleHe e contra 
elle, ou quand·o as funcções 1cxccutiva.s e le.gislativas do Estado 
são objecto d1e contestação, deve sul)Jipàr-se qu·e dentro elo pro-
vrio Estado exist·e mna a·utoi·iclacle competente, Le17ilima e. effe-
cliva, para resolver a contenda". Em taes ·casos a autoridade fe-
d1eral não tem que i·ntervir, senão quando rcg·ularmentc ()0I1Viclada 
a dar protecção contra a violcn.cia. 1" 

rl\fas, na especie, não existe dentro elo pl'O'prio EsLa·do uma "autol'icladc 
competente, legitima e eff'ectiva, para r·csolvcr a contenda'', para reconhe-
,cer e de.cretar a va:lida<rlc rlesta ou claC[lWlla Co111stituição. Pal'a o situacio-
nismo amazone•n:se continuará a va.ler a ConstHuição ele f!Ç)'13; para lL op-
posição ,e para o Supremo Tribunal Feclmal só valer·á a de "l\J10i . 

Faz-se, p.ortanfo, rie.cessario que o Congresso N acionn,l, não cl esp1,c;rn 
a inclkacão ela bancacla ama.zonensc na ·Camara., e qLi:e, ao · contr·ario, a 
tome e~ consi:cleração e interv.enha com a sua i1ncontes1av·el ·autoridade, 
para resolver o caso, 'e prnnnncianclo pela vaJirclq:çle desli.t ou daqudlo. 
Gon:;;tituição elo E·stado d9 Amazonas. 
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O Hlustre Relator não cont-esta a competencia do Congrnsso para isso, 
tanto .a sim que no seu luminoso parecer escreve: 

":\ttribuir o ca o á competencia do Congre o Nacivnal é clecidir pela 
verdade constitucional, mas, ao mesmo t~mpo, vale tanto quanto não to-
mar resolução de especie alguma. 

O Congre s-0 Nacional, cm mai de vinte ar1:11os de nos~a rxistencia 
cons1i1ucional ob as actuacs instit.uições politica:s, bem-se r,e cu. ado sem-
pre a rPsolvel' as gra•ves que tões e.stadoaes, que têm sido trazidas ao seu 
conhrtimento. 

:\ludo e indiffercnte L mais fundadas solicitações - omisso no cwn-
primento do seit dei er constitucional cliante elos mais ameaçadores aconte-
cimentos da attribulacla vida política de tanta.s imidades da federação -
o Congresso Nacional ó s afastºu dessa norma die condL1,cta para "con-
s:iderar como boa, op.pol'.tl.Jlna e co·nveniente" ex.a.damente uma interven-
ção tlecrrtada, ,com manife.sta exorbitancia dic com1)c·tencia, 1rnlo Poder 
Executivo que ahsol'veu cm su a a:cção interven tora raculdades privativas 
do proprio Congresso Nacional". 

Eis ahi a prova de minha af.finnação. No parecer sr r,econhece a com-
vctencia do Congresso para solucionar o caso; como se reco-nhe.cc que o 
Congre$rn tem sido omisso no -cumprimento ·do seu aev1er constilucio1nial 
diant::, dos mais ameaçadores acontecimentos da aUrilrnlada vida politica 
da tanta5 unidades da fe/leração". 

Tenho, por consegLf.inte, razão, apoia,do no prov rio parecer, para pe n-
sar que é d!wcr elo Congresso examinar e 1'e&ol ver o caso elo :\tJ11azonas e 
que esta Commi ão n~o vódc se negar a tomar .cm consideração a in-
dicação da bancada amazonen&e e propôr as medidas neces aria á nor-
malização da. . viela constil ucional daquelle Estado. 

Se os casos de dualidad e de Gov.ernadores ou de .-\ sembléas podem e 
devem ser resolvidos prlo Congre ·"o, quanto mais o de duplicata de 
Conslitui<:ões. 

Estn·elando o caso ele Alagôas, em voto ven.cido que aqni prof.cri, tive 
opportuniclade de citar o seguinte topico dos Commenlarios ele João Bar-
líalho : 

" A falta ou cessação de Governo ,em um E:lado - e creveu 
-elle - a dualidade ele govemadores, ou de Congressos, constituem 
uma verdadeirn su~·pensão. violação ou depravação da fórrna re-
publicana. Do mrsmo modo o conflicto. políticos entre os pode-
res do Estado, quando enmara.cem ou supprimam a acçã.o consti-
tucional de qualquer ,deHes . São ca ·os, pois, ele intc1wenção fe -
deral e .comprnhem~se no art. 6°, § 2°. 

Um elos principacs fins el o Govierno :é assegurar a.o cidadão 
que ha aulorielacle para gerir os negocios publ ico;;, Cfl.!Nn é essa 
autoridade e quaes são as leis a que deve ohediencia (Jmneson, 
Constr., pag. 106\ . R'C o cirladão sr acha pcrnntr mais rlr um chefe 
cln Eslaclo. mais clP um C·Ol'po legislalivo, se lia l ei~ r aclos na 
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mesma occasrno procedentes de assembléas e autorlda,des ri vae~ 
que disputam a obediencia elo po'Vo, não sabe o cidadão a que au-
torida.de rncorrer, a qual irn.gar o imposto, ·etc.; não existe então 
Governo, mas anar.chia e grave perigo e clamno para as insti-
Luições e para os cli11eitos, que ellas devem garantir, dos c1dadãos 
e das auLoridades legitimas . " 

Se assim é no Estado em que se dá a dtvétHdade de Governos, quanto 
mals naquelle em que, além disS-O, ninguem sabe qual a ConstiLuição vali-
da, porque ha duas, o que vaJ.e tant.o como não haver nenhuma. S.e ao 
Comn-esso Na,cional compete ·decidir as questões de dualidade de Governos 
estadoaes, não lhe póde ser wn~rstada a oompeLencia para, neste caso, 
decidir qual é das duas C-onsti<tuições do Amazona.s a que eleve l)revale-
cer e vigorar . . 

Assim p0nsando, v·oto contra a conc}usão do pareoe.r, isto é, contra o 
archivwmento ela inclioação p. elos documentos que a acompanham e pl'o-
prm!ho que, preliminai;mente, ·se prommcie a Commi.. ão sob11e se deve ou 
não o Congresso decidir a ques tão ela du·plicata de Constituições 110 E:-
taclo .do Amazonas, roserv:rndo-me se vencer a pl"eliminar. o direito de me 
prmrnnciar pe1a validaüe ·de uma ou de .outra elas ditas Constituições, de-
pob ele. um mais completo ·esíttdo elo assumpto. - Prwdentc de Mo1·aes. 

O ,~aso submefüdo a.o parecer desta Commissão é urgente. Não peço, Voto do Sr. 
pois, vish elos p•apei.s pelo prazo reg:i'Il1ental e no momento mesmo ela dis- Pedro Moacyr 
cussão e.mitto com a precisão pos:;iv.cl o meu voto, que é o seguinte : 

Cont.inuam el e ·pé os . habeas-coi·vws concedidos pelo Supre.mo Trilm-
nal Fedrral em '1913, segundo os quwes a unica Constituição, regular e 
vigenk, no Esta:clo elo Amazonas, é a ele 2'I éLe i\Iarço ele ·19-10, e o unico 
Congresso Estadoal legal é o que. J.á funccionou ainflra no corrente anno 
JH'Oclamando Govel'íliaclor e Vice para o manda;to qne comcç,n. em 'l etc 
J ancil'o proximo os S1'S. Thaurnaturgo ele Azevedo e Lima Bacury. 

Os referidos habea.s-co1·vics, ao tempo cla:s respectivas cone>essõe:;, no 
Governo do Marechal Hermes, não f.orarm cumprido., e uma situação anar-
chicn e revolucionaria se manteve no Estado, ela qua.l foram resultando 
em 1913 uma reforma constitucional e ·eleições po.steriores de ourtra assem-
blfa, com protesto ininterrupto elo Congres o cons"iderado legal 1c ma111-
cladJ respeitar em seu funocionamento pelo Supremo Tribunal Fedeeral 
naquellas ~eniença·s. 

Sobreveio o aotual Gove.rno Federal. O Congresso amazonense (com-
post.o de .senadores e deputados e o Vice-Gov,c.rnarlor imp·ctraram aqui, 
por seus advogadas, o cumprim~nfo elos trcs mencionados habeas-co1·pus, 
com,) s:i vê no Diario do Congresso ele -10 de Sictemhro deste anno . E isto 
occorren logo em Julho ele 19'15, dia ela pr-imcira sessão prcparatoria parn 
a abert.ura do Congresso elo Estado. qnc, de facto. se reu:nio no dia. 10 
d·o mesmo mez. 
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'Ü npremo Tribunal, em face ela reclamação elo cumprimento dos 
seus habeas-corpus , mandou qu e o Sr. Prncuraclor cl.a Rep uJ)lLca lH'Omo-
Yesse a i·esponsahiliclade elos autores ele se crime c"Le clesobecliencia. Ignoro 
o que "e f:ez depois el e tal decisão do Supr.mo Tribun~al , mas o que r esulta 
ovidentc, mericlia1no é que o Supremo Tribunal 001nsidera subsistentes no 
E:;laclu elo Ama11ona · a Constituição ele IOW e o Congresso Esta:cloa:l, ga-
rnJJl iclo no seu funccionamrn to pelo;; li abeas-corp tis que a f10r(ja clespre-
r.ou {' r . magou annos atraz. 

:\[w C·!ll ro no mcrito desses habws-corvus nem no est u.clo tla politica 
amazonense, clia:ntc ela qual não •lenho paixões ele interesses irnliticos de 
qnal11ucr natureza. Estou votando como juri·sta e l,e gis.Jador í" derail, obrJ-
gaclo a decirlir dentro do allrgaclo e in·o·vaclo, com o prortc.slo, ali-ás, ele 
aprc,ciar exhaustivamente, p'onto por ponto, no plmJarlo, o "1ca. o amazo-
nern,e" e o hrilh antissi•rno par~cer elo Sr . Relator :\Ieillo Franco. 

A 1ietição ele habeas-coi·úus dirigida ultima.m ente', cm meados de Ou-
tubro, ao Supremo Trib unal Federal pelo austero e prol'trnclo .Glovi,s Be-
vilaqua, j-urisconsul!'o 'P ll1 mov·~ is 1J011ticos, a favor elo r. 'llhaiumaturgo 
ele Aze?erlo, para que este General vá govcrn-ar o Amazonws, como o Go-
HmMlor leg·al, c],c '19 17 cm diante, e clarec-e perfeitaim1mte a· embru-
lha ela. amazonense . 

C:a·h'l ao Sl.l!prcmo Tr ibunal f ecler-a.l prover na e peci.e, •e não ao Con-
gresso . ' acional. 1 

Nem clupHcata ele poderes locaes poderia ser i.11vocada, como razào 
j uslificativa ele qualqL~a· inLcrvcnçã.o elo Congresso Nacional l'J:-vi elo § 2º 
do art. 6º para manter a fór.,ma rcp ublicwna feclerntiva. Se a Camara , 
]JaJ'Ül do Congresso, e um teroo elo Senado rnanuteni elos pelos habeas-
corpu.s terminaram o manda.to, ficou suhsi·st>ente. em clous teTços. o Se-
nado, e uma nova C:amara !'oi eleita dcnfr.o ela Co nstituição e elas leis, que 
o Supremo Tribunal reconheceu vali.das e suhsis!entes ]Jara toclos os ief-
f1·i!os .. \ ssim, o CongTr·sso Esfadoal é um só. e não cxis lc ilcgalme1nte a ou-
tra A-ssembléa, que a.pmou •C proclamou Govrmaclor pa 1·a 1O17 o Dr . A.J-
ean Iara. Baccllar . 

.O ln.mi.noso parecer elo Dt; . . \Iel.lio Franco tarnbem adverte que a .-\:;-
~c·rnbl éa supra menci'onarla provC'm ele 11 ma i·cforma constitucional vi-
ci•) Sa nos pro.c,cs~os ele cJahora~ão e, p.rinci11almcnte, 1u a•nto <í ' fontes elo 
11od er que a <lecrefou . 

A situa<;ão uo Esfacl<) dn .\ mazo.na·s estú, porta1n1o. dentro üo § 4° cln 
art. 6º ela Constitulção F P.(lrrnl . Existem sentenças do 11premn Trihuna.1 
cnj a execw;ão é pl'eciso RS"'e.gurar . E' licito ruo mais a.Ho tribunal el a He-
publica, ,e supremo inlcrprnte ela Constituição, tomar orie11tação clivcrs~ , 

se 11 r.ra isso Hver novas razões ele decidi r. 
Em face elo rxpo:to, entendo que a Ca.mara se n1a·nif'cstc . tru an ln á 

incifo:wão suJrn1elticla ao seu vioto, no SC1nticlo ele qu.e ca·hc ao ·Poder Ju-
clicia.1 ·io Federal, 1~111 oh~el'va.n pia elos scns an1teriores aiccórcla:ms, garan-
ii!' no Governo elo Estado elo Amazonas, .vara n nnnclato qu º começa cm 
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i de Janeiro de 19'17, os cJ.cl adã!os que por forca e consequcncia dus dito;; 
ac,córclams f.oram legalmente eleitos na fórma ela Consti.tuição e leis con-
si deradas vigenbes •no Estado. - Perbro Moa1cy1'. 

Da brilhante, eru.elit.a e minuciosa ex·posiçã:o, f.t'ita pelo illustre Re- Arn~l~ho dc;,.z~~-edo 
laior, sohre a situação proHtiica do Estado elo Amazonas, debaixo do ponto 
ele vista de sua ·organização constitucional, infei·e-Ml QLue ha, no actual mo-
mento, naquella circumscripção, ·duas Consfüuições politi.cais: uma, que nã'o 
ó executada, mas que é l e•gi:tima; outra, po.sta •em ·execução ha tres an-
n•)S •e dvaida de vici·o·s em sua elaboração, mas em pleno vi1gor. 

A duplicata de Co•nstituições equivale á ausencia .de orga!Ilizaç5o co 11-
stituciom\l, uma vez que; vigora exa.~tamente a que o Po·clér u.udiciario opi-
nara ser inoperante por i1le.ga.lidad!e·s r esuJltantes da organização da •Assem-
bhh corn:tituint-e e rlo processo seguid·o na elaboração da reforma. 

Segue"s•e que o Amazonas pMe ser comparado ao Estado a que s.c 
refere -o art. 2º das Disposições Trwnsito.ri-as da .constrtuição Fe,dcl'al quan-
do estatu.e qu e, se "até ao fim do anno d!e -1800 não houv·er decretado a 
sua Co111'stituicão, ·será subrnettido, por acío do Congres·so , á de um dos 
outrooi que mai·s conveniente a essa adaptação parecer, até que o Esfado 
sujei.to a •e·ss·e regimen a refo1,rne, pelo p.roC'lesso nella eleterrninwdo. 

O caminho a se.guir, no caso emergente, parece, pois, estar ' traça.elo 
na propria· Constituicão: é ao Congresso que cabe r.esolver a questão con-
stitu<Cional do Arnazonais, suj eito a duas Gon.sütuic;ões, o que va}o o n1osrno 
que não ter orga•nfaação constitiLCio.nal. 

ii\fas ·o artigo cirtad.o d as Disposic;ões Transitoi'ia.s só tem o alcance ele 
u·n 1neceito ana!logico e não póde •s-er invocaido s·enã.o como nm simúle . para 
orientar a solução ele quiestõ-es occurre111teg ou pos·si vei.s na vigencia do re-
gimrn ínstituido pela supr.ema foi. 

R-esta ·examinar se a intervenc5o d o Congresso é cabivel, nos termos 
do art. fi•º, para cli.11imir essa que.s"tã:o tão intimame.nbe semclh anbe ;í. de q11c 
trafa aquelle arti.go, e qu e a.gora o~corrc no Amazonas. 

Defenden do o parecer ·desta Cornmiss5.o ela trihuna ela Cama.rn, rm 
scs·são rlc H die Agosto nltimo, a respeito elo caso ·d10 Espirita Santo, ti vr 
oceaisião d!e extelll1ar o que enLendia sohre o.s cUverSO's numeras elo art. fiº 
da Constituiçã·o ,e ahi cneon•t1'0 um trecho que serve para jus•tificar o voto 
cru e vou ter a 'honra. de proferiT ne·ste novo ca .. so, qae é, aHás, já velho. 

Dizia. enfüo no meu discurso : 
"Em relação ao n. 2, "para mante1· a fórma republicana federativa". 

penso que tanto o Po-clrr Executivo como o l;(}gisla1tiv.o têrn comipetencin 
para intervir nos E~tados . elepe.nclcnelo ele verificar-se qual a ma.ncira por 
que foi eilla viol&da e cm que .consiste a quehra. elo nacto fie.dera]. 

Se a r cbel.clia cl-o E'Stacl<0 consiste cm acto r evela.d.ores de in•tu.itos se-
paratista~, ri.e doôigni1os de indepenclencia, ele rompimento do·s laços indis-
soluveis que o prendem 1p1erpetuamenle á União F' rderal, cabe ao Pocler 
F.xe('u.f.ivo, pefos mesmos motivos qUL' n fazem r.esponsavcl pela se.guran~a 

int1~r.na e ex lema da Nação, cham::tr . á orcl<rm o rebelde, ohrigal-o á obc-
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diencia, forçaJ -o a conservar-se c1enLro do organismo polfüco de que é 
parte i·omponente cm beneficio da ullicladc , integridade da Patria bra-
sileira. una e indivisiv·el. 

'e, porém, a l'ebeldia •não a ·sLLJTic es5e caracter de violcncia e in-
subordinação contra os poder·es polilicos da ·soherwnia nacional, ma rc-
vfl.a-se Jior uma 01,garnização p·olitica consititucional vicio.,;a, infringc•ntc do:i 
principio~ constitucionac:.; que o art. 63 manda r speitar, cabe incontes-
tavclmcnLc ao Can.grcsso Fe.deral decretar a i<nlcrvcnção para que ele sa 
orga.uização sejam estiripados os vícios que a clc·snaLura,m e a dcrtnrpam e 
entre o -E-sta•d10 no convivia elos outros Estado:; revestid o clo-s caraderi s-
Licos essenciacs aos membros e m•gãos, q11 c .consfüucm o "orpo político mt-
cional. Assim como a falta ele uma orga.nização constiluci·onal, que d1cve-
ria ostar ultima ela até 1892, determinaria, por a'Cto elo CongresSlO e na fór-
m:t elo art. 2° elas Di po ições Trnn ·Horirus, ser o Estado submetudo ao 
impcrio da Cansfüuição de um ouh·-0 Estado, aitó que, revendo-a. a fizc ·e 
sua, assim tamlJ em a'O Congresso, e não a qualquer outro poder federal , 
caherá a missão de intcrv.fr no Estado que porvontura se haja or.gani-
zado ou venha a reur.g:a'nizar-se politkamenl;n Jóra elos rnolcLes esfabelcci-
dos como ies·:enciaes a todas as uni dade co mpoll eulte·s (la Hcp11hl1ca F.c-
derativa do BrasiJ. Qu e todos se aciham assim orgaHizados e constiluiclos 
prova-s·c com o fado elr estarem representados pelos seus clcle·gaidoo no 
S0nado Fed eral e pelo' reccmhecimenlo da legi<flimidaclc dos r epresentan-
tes ele seu povo na Ca:rn arn -elos Depufad•os . 

• 'os termo elo n. 2 do a.rt. 6º, portanto, nã.o ha, no ·presente momento, 
nenhum Estado ornrle pos~a o Governo Fedel'al ele motu-prop?·io intervir, 
porque todos con ervarn a soliclariedac1e oTgru1iica e effrctiva dcntrn elo 
pacto f~deral, que respeifarn e acatam como unidades políticas a elle sub-
011fünadas." 

De facto não ha, em fü)nhuma el as duas Corn;W•tuiç,ões do .-\.rnazmnas, 
infmcção dos princi·pios .constitucion11es 'da U1rião, qrne o art. 53 manda 
respeitar, e, portanto. niio cabe ao f: ongt1rsso o cxercicio do seu direi•to ele 
intervir para de·crefar nova organização para aqucl[e Estado, uma vez 
qu.~ lá vig.a:ra uma dess:as Co1r:· titnic:õcs a r eformaida, a rrs;pejto da qual 
já o Senado da Republilca no mesmo senti'do . e pronunciou em te1·mos ca-
t egorico~ e que vêm transc1'iivtos á pa.g. '18 do pare<ier do illusl.re Rcl aitor . 

iNão sendo, pois, um caso de inten r,c nção qnr se pos ·a :cnqu aidrar no 
n. 2 do art. 6º, visto como a fórma m pubHria.na. federartiva não foi vio-
lada m reforma constjttrnional, é, eintrcta.nto, 11111 dos casos em que o 
Cong1·csso tem o dev~r {le affirmar a exis.tl'ncia do dirc·eilo nio Es>ta do para 
que se normalize a v1da polJitica rlPssr oonsocio perante o dc1ncüs 110cle-
re:; publicas ela nação e ·elos outrM Estados da Fieirlcra.ção B.ra,sil cira . 

Essn. affirmação não se tr adnz r 111 uma fllc<;fto elo Congresso, porqnc 
agir '!'Cria interviT na vida ins·titucion,aa do Estadia e c"sa interv~n{jão não 
se justifiea em face elas clJi&posic;õe.s eonsfüucionaes. Os pod.ercs publico; 
amazonenses funccionaf\'l, desde W13. norteados J.JOr uma reforma consti-
tucional, que foi irregularmente feif a, ma. qne não off,rnlclc ·os pri•ncipios 
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constitucionaes da União, unico motivo d.e in.validal-a que poderia o con-
g!·esso 1-acion&l invocar conlra ella. 

A maneira como as corporações legislativas ·s·e des·empenham de &cu 
mandato e inte-rpretam sua l ei organica, ou a .Gonsiituição, na elaboração 
legis1aiL1va, não póde estar mjeita 1á censura e á critica de qualquer ou-
tro podF.r. 

São ·efüvs o unico juiz de sua propria. conducta, e admittir que ou-
h·os poder.es pudessem entrar na apreciação de seus actos internos seria 
a:nnullar-lhes a lndependencia e a ·anlol'irlaiie. 

A .Constituição vigente no Estado do Amazonas trm todas as forma-
fülades :.-ixti!mas e e senciacs á validade de rnna ki e não conlém nenhuma 
Jisposição o.ffensiva dos preceitos do '.1.rt. 63 d,1 ·Constituição Federal, qu'3 
dPLermine sua sub>tituição ou revogação pelo Congre%o da União. 

Com esses fundamentos proponho ao pnrecer magistral e brilhante 
do illu3lre Relator a seguinle 

CONCLUSÃO 

E' a CommiHsão de Constituição e JusLiça ele parecer que seja archi-
vacla a indicação ·sujeita ao seu exame., visto como a or·ganização constitu -
cion:'ll Jo Estado do Amazonas, resnllante da reforma effecLu·ada em '19·13 
·3 desde .er11ão e•.n vigor, não s.~ afasta dos preceitos d-0 art. ô3, da 1Const1-
tuição da Republica. 

Sala. das Commiss5es. 'lú de Novembro de 1916. - Amolpho Azevedo. 
- Gu1nt1'Cindo Rihas, pela conclu ão. 

INDICAÇÃíl A QUE SE REl<mm (1 PARF.GEI\ 

Indicamos que a Comrnissiío de C(Jnstituição e Justiça, tendo em vist:J. 
os documento;; pnblica.d-o.3. a requerimento elo Sr . Drput1do Barbosa LimcL, 
no Diwrio do Congresso r'le 10 do co:rrr.ntc, lr.m como •os que a esta acom-
panham 1emi!llwa o s.eu parieceir ·e prop·onha á :Gamar.a dos Deputados as me-
didas que, porventura., ·entenda. necessarhi.s cm relação á organização cou-
~tituclonal do E~lado do Amazonas, instiluida pela reforma que ela respe-
et1 va ConsLitmçãJ aili se -pTocedeu rm '1913. 

Sa1a dail :sie.s·sões, '15 de S·etembro de 19'16. - Agapito Pei·eim. - Ephi-
gernio de iSalles. - Monteiii·o ·de Souza. 

SE.SSÃO DE 18 DE NOVE'iVL'BRJO 

O Sr. Barbosa Lima (*) - Sr. Presidente, V. Ex. acaba de annun- Discussão 
ciar a discussão unica de um· parecer, rlcpols de 1.cr .encerrado a discussão 
e submettido á vo1ação varios pl'O•je:ctos . 

A approxim tção desses dous termos - par.~c ~r e pr0jecto .:_ diz desde 

(') Este JiscursJ não foi revisto ·pelo orad')r. 
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log'O, como preliminar ·s·igníficativa; alguma cousa de importancia do di!-
bale qu0 ia correD<do .J ·risco de não se abiir. 

Hesile,i, V. Ex . o terá visto r. Presidente, em pedir a palavra, por-
que se me afigurou que, ·em se tratando de d.'.scussão unica, não havendo 
9orLanto, outra opportunidade rprorpo!'c.ionada por novo turno regimental 
do debal·e, ne:iLe se empenhassem alg1ms d.M ·dignos crillegas signatari·Js d•i 
votos em s~parado. Infelizmente, isso não si~ deu . 'A ausencia dos honrado:; 
DeputaJos que divergiram do parecer ~L\f:itti pela, m:iioria da Comm.issão, 
é neste momento, airida. mais do qUL' em ou! ro 4ualquer, attentos os t:l.-
~cntos dos dignos col·l ega~, muito de s·e deµlol'a.r. E assim é, :Sl. Presidente. 
porque e parcct>r re.~lJre a discussão ele .. un ca&'J pondero-sarnente consti-
tucional, de effcitos, •le consequcncias, quer cloutririarios, quer praticas. 
cujo aJcanco não e-stá sendo, a meu ver, devidamente attendido. 

10 pairecer, icomo •accerutuei ·ao io!1ici.ar rus ob.sie·rv·açõHs a .qrue rrne con-
siqer.ei obriga.à.o - parecer e não pr1Jj ee to - ·eonclue mais uma vez, 1e<ru 
assumpto da maior releva.ncia ·con litncional, de um modo ambíguo, cqul-
Yoco ·e incolor. Não affirma reousa al?;nma, ou u qne affirma não item con-
sistencia, ou, 1se ·a iliem, nfo tierm continuid·ade ou, s·e 1a itivessie, por conces-. 
~fio, nã1 possue 1nenhum dos elementos ca.rnctoristico3 da nece-ssaria cohc-
rcncia no legislar e no .governar, clontro ll A um mesmo regiúnoo, suborili-
nado a uma medma Con°tituição e nos limites elo mesmo quadricnnio .pre-
~ídencial. O parecer se rf)coJhe nas suas concl110ões, s.e encolhe por traz d0 
uma antemural rle nenhµm valor .pr:i.füo iian a $O] uçã.o de conflictos de 
que a Coosíitu1ção a:clual ié um ninho ele urna f0e1mdida cle que já cleverh 
~P:r: de5pcrtaào fl atlenç~o dos rcsponsav.~is pelos dcstino.s da Herprnblica, 
JJara a opportunidade j4 ·Clamorosa de uma intelligente revisão dos aca-
nlrndos e estreitissimus textos de um estatuto :IJOlitico adaptado cm uma 
hora em que er:i. precisq adaptar algnm, mas que só por obra ptoviden-
eial do acaso pU1t1eria ter ail:lr.angido clesãe logo lodos os cnsos concr.etmJ 
que a nossn iComtitwção ia deparar á acLivicl~d~ politica e aidmini~tr::itiva 

éie um paíz t?.manho, das prn:porcões ·e t'.·adições ilo nosso. 
Aliás não nvs falt:i.vam na :historh politic:i dr segundo reinado a da-

1ar, pó1e-se ·dizer de de togo, da lei constitnr.i'll~al de 12 de Ag·osto de 
Hi34,, ·rJJisorlios jnridico-110JH.iicos que h~m poderinm Ler attrahido a atten-
i;ão do legislador Mns\ititinle para o estudo mais •lctido e a rcdacção mfti~ 
cuirladosa do art~go nu.cl(lar, que vale pela ve-~tebra infoial da nossa es-
trnctuu politica, qua.l 6 o art. 6° da leí organica de 24 de Fevereiro de 1891. 

De facto, V. Ex. s:ii~e que n. lei rl e ·12 d2 Ap:osto de 1834, õonhecirla 
na hiskiria rioJitica do segunrlo rein~do com a clo!lominar;ão - Acto Addi-
:!ional - elad:Jorada com ·O pensame-nt ,1 de prcpori:iionar ás provincias do 
Jrnperio maiores !franquias, maior lihcrdadr. politicn. e mai3 uesafo.gadc 
::ampo de nci:ão na !!:estão dos intel'es>es Llce. e~ e• na qolur;ão do.:; cJnfli-
ctos polfü6-os re-gi-onaes, des.entr'1!nhou-s·e, tal .qual •a IConsfatuição d·e 24' de 
Fevereiro, uma série infinita., muHicor, variadissimn a.e conflidos, nas-
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ciclos no seio da assembléas provinciae:, ora em clis:;idio com o delegado 
do podei- central, chefe elo Executivo reg;ional, ora. 0rn dissi·dio com as de-
liberações ·da propria Assernbléa Gera.l, a ponfo de .deberrni11a1.· 11ma co-
piosa littera.tura politi.ca e· a eCJclosão {le rnonogrnphia: du · ma,i1~ diverso, 
typos, umas te.nd·endo para a ce11trnliza.çfio qne invu·cavam como candiçüo 
necessa1'ia irnra o .c.quiliJH'io pol itico do Bra:fü, outras tcndC1ntlo para a rle:;-
cenlraliza.ção, a,fé •os limile da eha.macla federação, mas todas ellas ar.;si-
gnalanclo uma consta,ncia morbirla, um persislencia du·rntia JlO a-pparcci-
monto, por ultimo, quasi epidomico, dos iCOJlfüictos que o aieto aic1dicio11al 
e que a lei rle interpretação de 1841 e uma infinidade de gc;;tos do poder 
.rcntnLl, e•ntre o.s ·quae·s se aissignailam coinsultas elo Conselho c1e Estado, 
:iámais pederaim enquadrar, ·Canalizar em um ai vo .de üegaliclaidc, suscf'p.t1-
vd de certa eoníiainça na. r·es·p.cctiva es l.ahi1icl ade. 

A Camara conhece, muitos do~ me.mhrns da AssembJ.éa a.ctual já. não 
~ão tão moços que não ipudessem ter sirlo testemunhas dos conflicto om 
qua. i .todas as provincias u·scitacl os 1)01' dissiclio, ora, entre o cu Prics i-
rdente, delegado elo poder 1central e a re~peotiva •Assemhléa .provi'lmial, ora 
cnl'rr, as as·semhléas prnvi•n·cla.cs d1c varias typos, t.ypos A .e B, ns. l e 2, 
q1.tc ,começavam a funccionar , brigando, fal reo rno agora o·s Co111gressos . 1·c-
gion aes e ·se subclivtclincl o cm do us, pelo meno s, mituralrnente, mas por 
V·ecrs C'm mais ·de dous grupos, todos pre lendenclo se r os l egi~lmos clC'p 1L-
fado:; provin.ciaes; .ora, ainda, levantando qwc·stões de ou·lra :oticlcm, atti-
•neinü'.s á esiphera ·de acção l.ri lrntaria, commctt icla a es·sa.s assemMéas lo-
caos e contestadas p.ela. Assembléa. Geral OLL pelo Gov•e l"!10 •Central, em sua 
rc']n·esenta.ção do Executivo, a ponto de, p·e.Jro qneno.s, uma vez, que é o 
caso mais grnss•eiro q1rn me accocle rclescl·e logo ao espi rito, tol' o Gove.11110 
Cl'1llral mand ado suspemler , 110 Minisf'.erio Para-1iaguá, no co meço rlo do-
cennio de 1000, o orçaimerneto .da Provirncia c~e P.ernambuco, prnduziu1do 
uma grave crise q·ue foi n·asc,eidomo da divida fundada, ainda hoj.e, ·do a-ctual 
E::trulo de Pernambuco. 

Conccdid·o aos K ta.elos o direito de clcg·cr os -semi ·Congressos, as uas 
Camara-s elos De<putados e os sens Sona.dos ,e subst ituídos os Pt·eisiclenles de 
Pr•wincia.s, de nomeação do Poder ·Ce•ntrnl, rpoT presi.clentes elo e1eição, por 
aclministradorns e1scollüdos pror suffrragio uni·versa.l, su'ffrargio popular, 1cm 
cada lll11 eles. es Es-tados, ·os conflictos ·se a?,'grnvaram, a .c1iaiLh ese .se mruni -
1'estou em novas modalidades clli'l1icas, ma~ o impulso morhiclo que .dormia 
na trama dos nossos Leci<lios, tudo isto vicio á flôr .rla. prllc . E os cl,erma1to-
log-is1 as de aigorn, tímidos, apezar ·des·sa lição secular, r e:cuam .ta.l qu~l snc-
eec:C na clinilCa do.micHiaria, d'iante da grifa ela entoiirage clornes-ti.ca, re-
cuam diante cl·c urna meclicina de conjunto que attcnda a.o co11se11s1ls do 
oOl'grmismo mai-s einergi~o e mais sus·cep.live·1 1cl.c c'Dnfia•nça l"eal para que 
não rpnrmaneçamos 11:0 teneno ·Cffi q•nc vimos, ha muitDIS &nnos na Repu-
hiica, vatin.haindo ele um modo ·dtrrploravel. 

1A timidez no concluir a circumspecção filliada por demais ás exigen-
-cias cpis•odic.as de orfom ipa.rticla.ria, corre. pond;e.ntes á l)bysianomia de 
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,cadtL silna.ção quadriennal e aos venbos pejnanbcs nos ·di ve11sos quaidrf1'!l-
te.> do horizonte poliLico, tem nos arrastado em um zig-zaguear de delibera-
çõe . .; 1Pgislativas para as qu.aes, não ha outra. sahida que .não soja a elo ab-
,~urdo com suas conseqwencias, filhas legitimas elelle ·que sào a d·csordem 
iebronica · e o ma·l estar fina.nceiro, aelmini·trativo e poHtico em certo nu-
mero, cada vez maior, de müc.laides da feCLeração, mais parti1cularmcnLe 
·atacada ·dessa ma:nif.e.stai;;ão doentia, ·dessa fórma ele i·ncapa:ci.dacle para 
ada.ptai;;ão ao typo da au•to.n.ornia po~itilca lli:Jeralizada pela Constituição 
de 24 de Fevereiro com o ospil'Ho de symotria ·digno ·de mellhor sorte o 
que guiou o legislador rlo 1891 no presu·p'Po·sto do qu.e tão aptos estavaim 
para receber a .carta deJiin it i·va ele emaincipaçã.o poHtica o a.dianta;do, culto 
.e .forte, ou melhor ·cliria, o forte, culto e adia,ntad10 Estaido .de S. Paulo, 
·o ·Estado ex.perimentado já em lutas profícuas pe1os ideaes i1ep uJllicanos, 
e qu.e lemora ·na nossa extrema mmicliona.1, o H.io Grande elo Sul, o E;;-
tad o, antiga provi.ncia com solidas raízes em sua aristo-cracia rural e tra-
<liçõ-e~ politkas, q:ual 1é Pernambuco, ·como se achavaim ap.tos com a me.s-
rna 01,ganizaçã10 .des. es Estados, .elessaJS outra,s •prnvincias umas cruwntas ou-
·tras lH'OVincias cviclen1emente, sabidametnte, o podemos .wnf·e&sal-o, não ha 
mal c.m fazel-o - ainda .em perioclo cartilaiginoso, com nma ossificação 

·retar·dad~ ou gcol1ogirca:mentc rcpr0e1se'1.l.ta.nte de mm periodo allnvial a,i']](J.a 
·não estavolmrmte struct:urado para a vida ele 1e.nti·da.cles autü'11'0rnas, tal o 
•Amazonas . E, então, ~m vez de termos a F·c.doraçã:o sadia, ponrue, comti-
.ttlida de orgãos sãos; adultos, vahdo.s, ieom a ie°'nsictencia elas suas res.pon-
iS&.JJilidades, ca:pa~cs de a~ exercerem intefügentemcnte, começ,aram do vi-
ve.i· na Federação Bra. ilnira dimi•nuidos no scenario mundial, no tocan10 ás 
suas possibilidades financeiras .e economicas e no tocante á e&taJ)ili.dacle 
11:1 regirnen a que dãip o seu apoio e no qual existem, 10111 consequenci.t 
·desse extravagante peso morto qu.e o Jrgis'lador constitu.i1nte lhes ama.rrou 
a-J .collo ·pata que houv:essem ·de progredir sobrccan1ega1clos com as respon-
·sabiliclades in clire·otas dos erros e do:.; .rks"l1ario., e sobretnido cla.s rnani-
·festações .ele inca'Paciqacle i:nicma'VirI; esses menores imceS"sH'aclos de uma 
tutela por mais tempo e atira·clos na areina ·elos forte-s para haverem rle 
icxr:rcit.ar funcçõe.s no ,g-ozo -elas quaes ellas s.c revelam tal qurul o.s reccm-
nascidas, .aos .quaes m;n indiscreto e cego cari:Thho maternal que.r forçar a 
cam.i'Tlhar .rlentro dos seis mezes •de VÍda, conseg1.Lindo ao cabo d'e aJ0·nm 
ternpo tel-os de perna'\! tortas. 

Aleijões no -circulo domesüco como aleijões no conjunto ela nossa .Fe-
·clera~ão, o honrado Riellator terá enoonLrado muitas vozc:, com vivo e na-
tura:· {lcsgosto. 

1Sr. Presidente, a Camara sabe, o·s responsaveis ·pela situaçào pofüica 
.ni'í.-1 ignoram que nãq tenho nes te caso co1ncreto no-nhum intoresg,e irns-
>Soa •, .e nenhuma ·preiqHecção pelas va,rfa,s salüelas a que clào o nome ele 
1scluções a qUJe se foi conc.luziclo nas cliver-sas ~)hase<S dcs.ta bernarda chro-
:niea. Todas me 'Parecem, segundo a •phrase popular - peores - todas 
adiam, e~peram que uma agua CLe mclissa, dos carmelitas ·des•cailços, um1t 
cataplar.;ma {1e pão eom lei.te, um lirumento de oleo de am~ndoas d1oces, 
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um pouquinho de chá de herva cidrell'a, cs·~es pe,cruc•ninos recursos basi·a-
rii J, pelo menos, para adiar um pouco a clôr {].e •caboç,a , aipezar üc se sa-
bor que efia voltará cada vez mats forte ·C que nós não viveremos, sN1ão 
aqui e no S1enaclo, emf.im, no Congr0sso Naicional, a pntti.car um .traball10 
cl,: marccmaria, por curiosi.d.aclc, to1~neaindo e e<ntal11la·ndo arabe&cos, furtan-
1do-nos a mam1clar fazer um ·exame na cumi·ciTa <Clro preclio omlc deu 0 
C'J]Jirn. para o .qua:l, pos.ta ele la:do a imag.em .que -loll!1asse mais cncr·gico o 
rneu pensamento - só a revi.são, só a revisão dos p<lanos pelos q·uaes se 
archil cctou e·s&e casarão, nos '.poder·á dar a cer.toza, 'OU po·clerá faz·cr com 
que JlOS aipproximemos um powco mais ·da ceT>tcza, pois que da absoluta 
nã:i podemos pensar em wnvisi1nbar por .complel'o, 1e .ela .qual nos fique a 
satisfação de evitar para a gra1nele Patria os abalos, os so'bresal.to·s, as sur-
pr;ezas dispendiosas e por vezes sang·rentas, •desses j1nfinelarv.eis incichm:tc ;; 
itir!vitavels da ·nossa historia politi-ca interna. 

Disso, Sr . Presidente, que Tre<nhuma cla·s .sahiclas alvitradas 'OU j'ii ael-
optadas, rotula.das .d.e soluções, tem pocU.elo satisfazer, e revendo e.s~c caso, 
em comparação 1com o recente caso, muito mais gravemente tumulLLLwso. elo 
Estado do füo ele .JairreHo. na recl:icliio, ·que procuro ma;nter, ·do.s n;·eu~ 
raciocinios, aügurou-se~me que •nós o ahandona,vamos, natura:mentir, por·-
que o Amazonas é o Amazonas; prova vc lment·c, a.ma:n l1ã, por.que Ser.giJJC 
será Sergipe, o Rio GraincJ,c .elo Norte sel"á tarnhcm o 0pcr1ueno e fraco Rio 
Granrle el·o Norte; ha de ·se abandonar a solução chamad a solução, adopta-
d.; llara o iCaso do Es<taclo do Rio. 

Andou-se á .cata ele um rcmefüo bem ·cli verso para o Amazonas, a1 c-
zar da Jdenti•dade das duas cs·p·c:ci'es clinicas apczar da con fereincia, á ca.-
be·coira de um e de outro doente, do mc&mo corpo d.e fa;c1iltativos - n 
Supremo T.ribU'nal Federa1, com as mesrna:s conclusões nos r.es,pectivos rc-
C1'ltua.rios, e peor, apezar 1d·e no ca.so •do Amazonas, as smnmidades eles~a 
.st1premr.. .corvora.ç,ão terem opinarlo reiteradamente, em S(}ntencas unifor-
me~, sem variações, como rião fizeram com ig.1l'al fiTmeza no ca~o do Esta•do 
.a,1 Rio. 

No caso do Esta.do elo Rio um habeas-corpus sc·ntou ;Cm boa. hora. na 
·pr<:si-clencia dessa unidade da F·ed:eraç,iio, o Sr. Dr. Nilo Peçanha, e um 
lflumero não pe.que'llo ele habeas-corpus, filiados a motivos 1cle ordiem hem 
mais graves, no caso .cJo Amazoinas, serv.iram ele motivo, ele ludibri:o, não 
tanto ela>: ind.iviclualidad·es ·envolvi.das ·no 1conflicto, Senadores e Deputa.dos. 
b.encficiaclos por esses gestos do P0<der Jucliciari•o Federal. <lesl)mbargadu-
rr;; e Vice-Governador, não tanto .de es'CarnC08 ·e achin:cmlhos dessa.s irncli-
vici.ualidacles, as cruaes .por mai-s .que nos rnereç,arn pess·oalmcnbe, e muilio 
merecem, Yalem bem pouco, comparaclas com ·os principias. com as the-
ses, com as affirmações, que Desa.Mam clcssas manifestações inequi1vocas do 
Tribunal, que r·e'fluem para a Constituiç,ão ela RepubHca, mn .que têm as-
sento .e ele onde ·dimanaram pela palaivra idos ·Ministros elo Supremo Tri-
bunal Fe.cl1eral, como o seu supremo h1terprete, aufüenti.co e o mais au-
tcrizado. 
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i'ião .se trata, ela minlia par.te, de um mQ1vimento tl)arUdario, não me 
vropoHho a gal va.nizar nenhum .grupo partidario; n~n-hum cLcllcs me in-
teressa. mais ·do que os outros; a todos dei, de facto, e pnescnte es t·á quem 
o póde affil;mar, o testemunho ·do meu ardente desejo de congraçal-os, 
em bem do Amazonas e em bem ·ela Federaçãio. lnteres·sa-me, l)Orém, mui-
to ·como revisionista po.r um lado, i-nteressa-nw muito por outro, na qua-
lidade de membro elo Congrcs·so Néwionaa, no exerci.cio ·elas suas attrib ui-
çõe.·, que este ca o não torne chronicos os .paliativo·s ctuc as attitud!cs es-
capatorias impu:wra.m ao~ r-espo.nsavei•s pela política tbrasilei.ra no qua-
il'i'cunio passado, ]JOrque o aimbiente em .que nos agitamos hoj•e é hem 
mais li\ire e bem mai·s são para po.dermos uos valer des ta normalidaid<B e 
a.lvitrar os remedi os definitivos . 

.A at1tonomia dos Es.tad.os, c1e que ta:nto se .falla como sooclo a ·pE>clra 
angular desse systema politico, construido pelo legislador de '1891, por 
a.cclimaçã.o pre.cipitada, transplantação menos dü;creta ida tr run.;;a:cç~w a que 
chrg:u-am os legisla:dor·E>s norte-americanos, de.p.oi.s do sos·SO'bro .da Co.nre-
eleração, por motivo ele circlem histori1ca, prof.unclamente ·diversos dos nos-
sos, a autonomia que ·é a v.i:>z que conduz á torre ma.i·s alta ela 11ossa ar-
chite.ctura politica os profissionaes para baclalarnm no sino grande das 
nossas rei vi1nclicações declamato1'ias, a autonomia .dos Estados - não é 
ele mais i;ccorclar - não é, não póde ser, não terá passado pelo es·piri.to 
culto ·ele 111enhnm clos 1 membro da Cornmissão de Corn;.tituic;ão e Justiça, 
qu0 seja a autonomia elas enticla,d es que concretizam nos Estados os orgãos 
elo Governo. Não 'é a autonomia .elo Congresso A ou .elo Co•ngrn·sso B, não 
é a autonomia do GovePnador A, ou elo Governa:clor 'B, A autonomia elo Es-
tado é a autonomia do povo elo ·Amazol!as, .e para ·este é que .se devie ap-
1pellar, a este ·se .eleve recorrer em ultima instancia se se qureT prati.car o 
regímen, partindo-se ·4e s·eu nascedouro natural. 

Entidacl1e 1cla Federação, ·Com igu&es tHulos, que indepe111dem da vasti-
dão territorial, ou elo icoefficiente ela ·população por milhas quaclra:d.as, 
1e,nticlad·a pcJJ.itica d.a União, com. igtrnes títulos ao r espeito .elo ])Oder cen-
~ral. que 1é -clacLo a qua.L.quer outro Estado inv,ocar, já agora, adop,taclo esse 
typo .de .symetria, oujé} critica J'iz i1n·i:cialmente, o Amazonas, pelo seu povo, 
.poderia - e a mim ip.e pa.i'ece .que o faz pelo meu orgfw ele heresiamha 
icontnmaz - poderia .pomp arcccr a esse recinbo e dizer que o pocleT cen-
tra1, sabendo ela <desoroem 1chronica qu e o off1cialisrno tem aumentado na-
.queila lo-nginqua .e opulenta região, sa-ll m1clo elas my~tificacões constantes 
no 1cxercicio elo ·d.ireito elo voto, sabendo que a política do Amazonas já 
conseguia iioorustar ll é\. historia episoclica das nossas mainifeslacões politi-cas 
o .symholo curiosis.si·JitO ela ilha ele :i\iara1)atá, ela .qual s·e tem oscrip<to e 
·se tem ·dito, ggg v·czes e 1 .000• com r azão, que ·OS ·que por allli passam com 
direcção a ;Manáos, deixam de quarentena a vergonha, o brio e o pudor 
no men9i:o elos dinheiros pubHcos, o '.PO.cler ·centra1, as gran·des fo rças rnt-
cionaes p1~epostas ·á guarda idas nossas mefüor·es tradições r epub1icainas, 
bem .poderiaim fazer - e nada impede que o façam o que essa iiopulação 
lhes está a pedir. 
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Sim, naturalmente •não lhe" t- tá a pedir com a dal'Cza, com a ener -
~id, com a inslstc'Ilcia com qu·2 cu o e tou fa.zenuo, porque entre o:; e ly-
l'S•: :i ele rrue padece, prud·cce lambem elo {la falta ele lusrrncção. mc:m10 em 
se u grác. JJrimario. Ella rsl·á na sHuacão claqu ell e ~ ·qu.1 ~ lêm clircHos que 
1•.ftü se lhes poclcm negar, rnas e •c·squ ece.m ·delles .e rn•m sabem, quando 
purvenlura alg11cm nclles fa ll a, alé onde póde cx.,·rcel-n: e poi· quem po-
dem appellai· no sentido de que lh es s·eja lJCTmitliollo exDrcital-11;; . 

Que é ·C1ntão, o que concrntamente póde pedir cs -e povo il'mão, esses 
Jirn::;Jriro;; que con liluem um elo:; mais vigo r1J::os ai•gurnento;; onlra a 
lh1·1n·ia Ll as rn1:as prewnizadas pelo;; Gollincau ela mod a, pelo:; Lapoug.e e 
-0ulroõ que La.ntos querem dar o cunho el a verdade sci·rn liHca a 1111 · accl-
dc 11tes ~e-c1.mc1arios indi-vicluaes e pas.sagciros, ele maioi ou mc-nor eloJl, 
choccphalia ou brachyoeephali a e l]uejandas? E:;;;e povo que le•m ~on:.1uis
Jnüo para o Brn, il a nui:; op ulenta das no '"as u•.i-idarlr ,; pela rn:; liclão de 
·uas riquezas latentes e pelas demonstrações numerosa ~ uc ·uns l'i::rui'zas 

1rnlr11tes, supertrilrntado, csco1·chado, perseguido, contriJrninte que dá, mas 
qu" nãu recelle, contribuinte escraviza.elo á •'ngonla de rn1s Gusma.ns Blan-
·cos rrnc vão, rlrpois, para a Avcntda Vj,c lor TTLtgo, na Ci•rl riele ela Luz, des-
lumbrar as m'ir/'in etles e cancanear sobne os -credito: da 11 cpub1hca elo Bra-
;:;i l: es ·r povo, que não tem r. colas, .que não .tem hygi<'nc, qu.e 11ão tcw 
re11lwma das vantagens qn. Jlle poderia propo l'Cionar uma ad mi·ni;;lrac;ão 
judicio"~1 e principalmente honesta . es .. e povo pediria ap 'nfls á Commissão 
<1 '3 Ju stiçl\ e ao Congre~so :\' a.cional que lhe Jos;;e pe1,millielo wr ele perto 
{]Lh: co us::i :é a fant.as.tica e mi lagro;;n - a aulo1n·omia - " (]llr ellc pudesse, 
-sob a g:narrfa ela União, eocolhcr liv1'0rn enle os gestored (te sua fortuna, os 
ael mi11i s!raLloTCs ele seus bens e o,; homrns capazes ·de nrlicula.r o _\ mazo-
1rns inlegranelo-o .na Tlnião Br::i:;iJ.r ira irnra que rlle não continuasse a ser 
a fabul a d!'! nos'ª hi~toria co1lt ' rnpora•nra . 

Jit ha ailguns annos no . enado Lla Republiica. o paitria1'cha da nossa 
'Ccmli1ni;:ão, o in,pira dor das s·ua' ma.x imas prescri.p(:õ1•s. o pal'aclilo que 
1lrn elcn o esp·iricu luin vila), r]llfll foi n Sr. R·LlY Ha rlJo,.: ;1., co·m a au1loridadc 
ponl i fi ciH ele quem conhece as possfüilii cl aclcs nor mnes e o:s cli2svios crcie se 
não puderam ev itar :na tramn aelop larla para a nossa car ia co nstitu io'l1a1, 
ü Sr. n uy Harb0sa igualnwnte alheio a wmp etiçõcs pN~o:i.e~, aconselhou 
qn.,1 ~<' manclns . e ao Amazona;; a1gn-cm Jrnsta-nte imparci al, lJastanle ener-
gic1l. parn dar á população amazonen. e o direi.to de e,;ocnH1er O" seu:; ael-
mini s1ra'1.ore~. i~to é, para pre!<irlir as eleicões. Quer dizer que a solução 
c1u •conflicto ora dad a pelos pl'incipaes int.eressa el os aos 11 11 acs 1n·ão 'e po-
dern sohrepô r oatra r nürlaclc;; : .e, quando esl·as ::e ;;ohrcpõc m. ahi sim, 
lta um ;ütcntaclo contra a autono mia, -porque 1ocla a vrz que ailguem vai 
para uma circumscripção clc,sa;; com os pockrcs hasl anlrs, materiae;; nc-
ce-s;nios para presidir a comicins cm que o povo \e1•}rn f o>::olher os &~ us 
adminislraclores e, escolhi dos c,;lrs, retira-se não tendo prailiocaclo ' ''não a to. 
el,, mero expedirntc ahsolutnmrntc i•nrli. pensav.eis a ·c,,,r fim iwox imo, 
tem-. e praticarlo da melhor maneira crnc ó possil'el o ronlrôle salu.tnr rla 
Unifí.,J com o rcsp.eito á autonomia •ela .popnlacão in leT·2SRncla . 
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. Nem fó!'ma diversa se tem feito em outras Federações . Ccmtam-se por 
.mat' dL' meiá centena os casos .em ·que na R1epublica Argentina assim se 
tera prntJ.cad·o. O Sr. ,füry Barbosa propunha a nomeação ele um inter-
ventor . 

Ne.ci:ssariame'llte não proplmha a nomeação ele um P1.,esicle.11t,e de Pro-
vin.cia; não opinava que fosse a·lguem prcsidh· o Amazo·nas, tributar, ·d.e-
cet<tr impostos ou clespezas, dictatorial'izar; '.Propunha aipe<na,s que ess·e al-
gucm fosse r.estituir ao povo do Amazonas as condições ne·c(l·ss·ari!as para a. 
escolha dos orgãos do Poder .Exe·cutivo •2 elo Legislativo em uma terra cm 
.que a fcrtfücla.cle que lb e é propria se ti'llha manifestado pela maneira que 
nós saihcmos, -dando para, no seu s.cern.H·io íJOlittco, cog.umelarem Depu-
fado,,, Senadores e -Gov.erna.dorcs com uma ab undancia parasHa.ria. que evi-
dentemente afogaria toda !J. flora util áquella r e•gião. 

Sr. P.residemte, este caso elo Amazonas. . . O Amazonas é tã.o J.ongin-
quo, é tão pou.co conhecido dos brasileiros, immcu1sarn2nte íJl't'O•CCupado s. 
com o íJU·e se passa na Dobrudj a, em Bukarest. O Amazonas é assim como. 
um ·vago e Jonginqno Goyaz: só rru&ndo fazem muHo barulho, estrondo. 
compa. ravel :i -erupção ele um vulcão i·nes·peradanrnnte aher.to em uma r·e-
giãJ qu alcrue:::, só .então consegue que os magnatas brasileiros ponhani. o 
omido à escn<ta para a-qüeUe lado e olhem paTa a{[uellas bandas, com o. 
mesmo carinho, com a mesma preoccupação de acertar, com a rnesm:i 

- promptirHí.o elos g~stos ~om qne_ olham ·IJ ~ra o Esp_irito Samto, 1po~ exemplo . 
/Jaúent sua /ata res 1niblicm. Os Esta:dos tem o s·e:u eles tino, a. sua 

,e9lre1la. O Amazonas ~m a nossa bandeira foi abé motivo para na astro-
JltiJ11i a symboüca alli dese.nhacla da.r lugar a uma estrella q;ue figura no 
he·mispherlo septenlrirn1a.l 2,cima ela faixa em qu•e se ins·cl"eVeJTI OS nossos. 
anhelos pe.Ja ordem e pelo progresso. 

Apezar · rlesta situação excepcional, o Amazonas, duTante tres ou qua-
tl·o annos, occup1m as s•e ssões do Supremo TriJmnal com muito mais se-
gurança do que no recente caso de l\faitto Grosso, com muito mais continui-
cla ck: nos \])ronunciame.ntos cla.quelle tribunal do que neste caso, foi moti·vo-
de decioões perfeitamente constantes da:qucll a. casa. mais elevada do noss0> 
Poiler . Jufü.ciario . 

Sem embargo ela Ç1.ttenção que o lo:ng~n·quo Estado mer·eceu do Su-
premo Tribunal, o Amazona.s foi sempre, senho l'es, ohj c.cto das gafhofas 
da ·, ga.zetas, e o mm1os que se diz é : "Ora, para que deu o Sr . Thauma-
tmgo? Quer por força ser Governador do Ama.zonas! 1 ! · 

Por que razão o Sr. Guerreiro A11tony insis~e em querer que S·C acate-
º ce>ngressinho que eHr, 1wesidc? O Congresso do Amazonas, me.smo co-
berto s·egunrlo o rotulo sagrado de nossos juristas com a capa augusta, 
ca.pa ele Aspnrge·s do hq:!Jeas-corpiis, o Amazo'fla.s tem um congress'inho. 

E' um congresso, 0mfim, ·ele que se diria como dizia La Fontaine: "Cé· 
n' es t rien .. . C"est une femme qui se noya". No Amazona:s o Cong11esse> 
11üa,~ ter quantos habeas-cor1ms o Supremo Tribunal Jhc queira dar; é e> 
Congresso do 1Ainazona.s . "O Vi.ce-Gov0rnado-r, o Pl"Bsid!entc do s.enado ... 
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Que p6d·r ser o Senaclo do Amawna ? Imaginem bem o qu e é o Senaclo du 
Amazonas" . E o caso vai passando á galhofa e adquirindo a elas ti-cidade 
necrssarilt ·P::tra qwe, no momento opportuno, o poder central, os respon-
saveis pela polit.ica, intervenham deste modo como pocleria.m intervir cla-
cruel.le vn l·ro, ele todos os modos, porque torlos os moiclos são bons, trata.n-
clo-sc dn Amazonas, e todos ·eUes encrnntra.riam nas tintas ela nossa .iuris-
pmdonc.ia congressual o colorido d-e legitimiclade que basta para o Ama-
zonas mas r1 11e em lrypcthese nenhuma has<taria para S. Paulo ou i\fina.s . 

:\hi está a clesigualdade. E' •2st·e estwclo cl' alma reinante na collectivi-
da.ue qur me revolta e que me leva. a perg"l.mtar: adaptariam uma cleli-
l.J1·raçfío desrns para um Estado forte, para um Estado pod·eroso para um 
Es1ado q1110 pudesse influir d.e modo mais seguro no amlamento da ma-
cbina partid a ria ? 

O ha:iraclo Relator, se i, que adop1aria porque estou acostu·maclo a ler 
os sr us pronunciamentos f.citos sempre com uma grande inélepenclcncia 
fJL' s:::oal r com um grancl·e saJ) cr . 

O SH. l\illLLo FRANCO: - Obrigado a Y. Ex. 
G SB . BARfloSA LIMA : - íVIas o pro'.[Jrio ·digno Rela.Lar coUega, a quem 

nã::i faço senão justiça plena, sabe qu·e não poucos élcsgos tos ·terá curttdo 
com a r1; cticlão ela. sua intelligencia e a pnreza de s1eu saber cli runtc cas tor-
lwJsida11cs, da.s adaptações personalíssimas 111a escolha rlas soLu;ões ele 
e.asu:; LlLtn . . como este, cnvol ve na log1ca d1e ferro das pr.,emi ssa::> que ahi 
flc éi m a J"Csolução por .parte elo Congre:sso Nacional em manifes tações obri-
gallas a gTan:cles festejos cm torno · do chwmado Presidcnli Ba.cel.lal', élei-
xanu0 e:11 condições de clrplora;vel élc.screclito. 

Os inonunciamentos do Su.premo Tribunal Federal. .Ellcs ahi es tão, nã:1 
urna vez, mas reiteradas vezes nos habeas-cotpiis aos Dc1JLltaclos, uios ha-
bças-r:o1'pns aos Se111aclores, nos habeas-corpus ·ao Yice-üovcr:naclor, ao 
JJ11csidente rlo S·enarlo, nos habeas-cotpns ao· Desem:bargwdores para os 
quacs se tento u a reforma ela Constituição que permlttiss demil;l'il-os . 

O SB. AGAPITo PEREIHA: - Perclôe-me V. .Ex. ,. nesse ponto não está 
])em informado; a reforma con~tHueion al nunca cogitou ·de cl0estitu ir os 
Des,'rnbargadores . 

O SH. B~Rnost. LBL\: - Então '.[Jor que pediram o habeas-cor1nis? 
ü SH. A GAPTTO Pmrnm:\ : - Chegou aos ouvi el os dcllcs que vocleri a suc-

eccle:· isto. 
O S11 . BARBOSA LIMA : - E por siimples boatos o Tribunal ck u habeas-

cotpus? ! 
l\ ]JOr qne só se sentiram tra:nquillos depois elo hab eccs-C01'piis? 
O Sn . AGAPITO PEHfüP.A : - Porque . . . 
O S11 . BARBOSA L BíA : - P0erclôe"mo V. Ex., isto ó Llm caso - pro-

Ja.cç.ão elo ,quatri.ennio pas~ado até ce-i·to po·nto, de 1.al orrlém que este d1c-
1·::i.Jh .-. o hon.r:.t.d.o R0lal'or talvez desconheça e eu lh' o vou dar, que o accór-
clam cm que o Trfüunal conDccleu habeas-corpus aos Desomba.rg·aclores do 
.\.mnzonas, scnclo patrono cl elles o eminente Sr . Ruy Barbosa, cs,;o accór-
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d ,t1i1 nt0 hoje não ponde Yoltar ú Necretaria elo Trilmnal para que delle 
1 i v·rs. ·r m ºº as cer tidões •n e~c s;;à r; as que trazem as proipri as palavras, de 
r,J!i;;~ima sígnif'icação e relevo, porque um elos rrün istrns manclou que se 
leva .cm os autos a ua casa. afim de redigir o seu voto ve-ncklo; e, apezar 
d·• lerem é1econido não meze~ mas wru1os, os autos não •voltara:m. Quer 
diz.'!' qnc entre o re.cnrsos de que se lançou mão, e feli~1ncnte llãO se 
JJó cle p·?nsar ·Cm fazel-o J10ije, porque ele taes proce·ssos nenhum proveito 
se li rnria para uma ad ministração que s·e caracteriza 1Jela probi>daicle de 
1 oda~ as suas manifestações, cs e gesto dá bem uma id!éa do como foi res-
peitado o direito as-~guraclo a um elos gru•pos behligera:ntes, digamos, no 
E~tado 1o Amazonas. 

Ne3 e accórda:m é qu e se affirma, independendo rele ipronunciamento 
ul lcrior c1o ·Congresso Na:cional, é que se affirma, desde logo, com grand>e 
fn: ç~ rl0g·mati,ca, com a natural autoridade que deriva dos orgão · dessa 
a !' f'irmacão. que estufado o caso, apreciarda a e pccie á luz dos üo umen-
1 os proprios da 1egislação elo Amazonas, a legislação organi.ca daquelle Es-
hLlo cotrjada com o Estatuto maximo da Republica, o habeas-corpus era 
cc•nceclidn. a:lém ele outros motivos, porque a reforma da Constituição 
qu.3 alli Unha sido f.eit::t era tumultuaria, irrita e rnuHa, nã.o podendo crear 
11111a ~ituação cuja le.galida•de pudess.c ser aicalada ;por quem quer .que fosse. 
E a situação que lá existe na. ceu dahi; foi nesse cal elo de illegalidade re-
conhecida que proliferou a a.ctual situação que lá vai s.2 a. sentar hris-
macla •pelos santos oleo,, da solidariedade fccleraà, rnbaptiJ;ada pelos ana-
Jiapli las extra legaes, qu e ~e limitani a embrulhar os habeas-corpns em 
loclo os seus effeitos, a dal-os como não valenrdo cousa alguma nos seucl 
pi-011unciamentos, a fazur de sur.rlo diante da affirmação de qur o qne ·~ stá 

li\ 0 illegalidadc . Se o que lá exi te {• illegalidade nós não poderia.mos es-
p1111""il-a, •1,efazcr a l~g11lidacle, restabelecer a •normalidade juricUca na-
quellc E tado, l imitando-nos a crnzar os braços, porc1uc crnzando os bra-
r,m:, é1rchivanc10, nós temos pralicaclo mais uma vez u.m ge~to cuja signi-
ncação é a mai~ equivoca possivcl diante elas vezes que nós o lemos visto 
11 ral.icar ; ora, ello não qb~ta .que o Sr . Nilo Peçainha, eom habeas-coi·piis, 
seja, com o a110io da força J'cdcraJ, collocado na cadei·ra JJl'esidencia.l d0 
K:laclo do Rio do Janeiro; outras v·czes, ellc .pretende desconhecer a. affir-
m<: ção ele illegaliclarle do ambiente que reina no Amazona,;, l'rchan1-~e os 
ulhos :::obre .esta situação, elá-se como não tendo maior valor e~tc pronun-
ciamrnl o do Supremo Trihunal, al'Chiiva-se e os Senadores, qne lá estão 
co:11 o /lrrbeas-coi·pus ~e cnnlrnlarão, depois disLo, cm ir pa,ra casa meditar 
~obre a e fficacia ·das s·entenças rlo Supremo Tribu.nal ! 

Ontle o Supremo Tribunal affirma que naquelle E:;lado de. app areccn 
a lei. elo Congre so 'acional, cruzando os bracos, clrixa que o rna.i · forte, 
'itiaclo na fortaleza ela i1Jegalidarl e - o Governo qu·c não de posse a ~eu 
sur,ccssor, á reveli a de toclos o;; gestos elo Supremo Trilmnal Federal. Por-
qu.~ nós não ous:imos dizer que a r·eforma não foi Lumultuaria, 11ós. não 
oti:;.<J.mos dizer quP. o que rei·na 1á é a Iei, nós não ousamos cUzer que o 
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eleit•• quP ac1ni andou Ilã~saando como Govl'rnador de :Z4: quilate~. onrn 
dL; lei, esteja cm co'.1dições de ~e equiparar ao Governador Delrim .\lorei::l 
ou ao Governador .\Hino Arante • ... 

O ::: r .. AGAPJTO PEHEIHA: - Pelo menos corno Gover.nador é equiparavel. 
O SH. BAnuo A Ln.u: - ~Ia , eleito em um ambi•rnte de illegalidade. 
O Sn. .\ GAr1·ro PEnBmA: - Pelos mesmo eleitores que no elegerem. 
O Sn . BAHDOSA LnIA: - Deixemos os clcito1,?s quietos, 1Jorque a estes 

eu quero uar a palavra e V. Ex. não consente que eu o faca. 
Eu só acred itaria que este não Jos~c um óa.so de v• ntriloq,nia, que 

qn em estivess-o fallainclo fos se mesmo o eleitor, quando o em•prezario dest·~ 
noss .1 comi.e.o giâgnol fo sse outro; •não, porém, ccmtinuando mallltido no 
Governo o estimavel Sr. J onathas P e.clro a, com a Slla AssembJéa, da qual 
o ·Sup1,emo Trib unal dis·se, o que consta de todos os accórdams, {JUC o que 
fizesse, tendo nascido wrno nasceu esta Asscmbl.éa do uma remadelaciLo 
tumultuaria do estatuto organico, Yiria eivado da syphilis n 'O natonrn1, 
lJara a qual Y . Ex . comprehc.nde que é 111 uito natural uue os <' lcitorc: 
peçam !.ll!1 " tiO<.i" ou "9 L4 " de uma intervenção real e ·não o· con:;elhos ri J 
um L comadre circumsp~cta (ri.sol, al vill'ando que "o caso é apenas d.' 
juiz1' e d!cta"; qur ·é continuar a vi ver cm paz . Qtcem tinha o haóeas-col'-
pus e se uppunlla em condições ele mel'•cer o ampal'o clini.co de ·nó:; ou-
tros se re igne; e os outros vão readquirir essa orthodoxia que não 1) -
clian1 ter. vão se refazer, m uma virgindade que, cvidentemr.nte, tem ti-
dos o caractcl'i::tkos rlc um hymen complacente! E quem o cliz é o a -
córdam do ~upremo Tribunal Federal. qti.e ac:evera que o que ;;e dá ll •J 
Amazoiw.s é uma- ituação juridica e política. qu.e nasceu de uma r{)forun 
turnnltu:uia. Então. não ha legalidrude. Quem é a fonte primaria da lc-
galidacle? Quem lrm a autoridade para l'~ Constituir es ·a legalidaclc? 

Anelei lendo e sas cousas umas v.ezes que me perdi lá por uns Blu t:;-
chl i, uns Roussl'au, que falla.m em soberania elo povo ... 

O pnvo é no Amazonas, não aquillo a qne S . . Ex . chamou, ·por ·~ uph c 

mi ·m..1 gracioso, o eleitor do Amawna . 
Eu ctroi, poT emqLrn nto, o ;povo, porque talvez o interventor, no ,\!Jl ,1-

zona.;, 1ivessc neces::idad e de comecar, autoriz rudo ~)elo Cong11ess o, por ver 
se 'havia uma lei C' m que se devesse apoiar. 

o SR. AGAPITO ·PEREIRA: - V. Ex. sabe q:ue ha o eleitorado, no Ama-
zonas . 

O SR . BAHDOSA LrnrA: - A experiencia que fiz, uma vez, foi para pe-
dir a annulJação rlas clcicõcs, porque cu rn :; mo, proclamado •2leito '{'na-
df\l'. no~ aureo tempos rlo Sr. Von Hoonho1tz, fui ao C'l1aclo e pedi que 
não. mo !'econhe·cr sem, por.qu, eu tinha muita duvida acerca da carpin-
ta1·id. com auc fC>ra Jeita a minha crua.eira. (Riso . 

O .'H . t\G.\PTTO ·PEHEJRA: - V. Ex. foi bem votado; pelo meno na Ca-
tipal foi o rnai: votado. 

(' _i:. BA111~ 0S.\ LIMA : - jfas o Amazona" não é :ó, não pócle -- rr apc-
J1a$ 11111 1 pequrna 1Jarcclla dos naufraigo : qu•ao a tripulação toda. 
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J~."~s a custo e aguentaram; . os 0·a1Hnbeiros cru o fluctuaram tl l'ram 
á i1rai:1, podendo chegar até ás mesas. 

i\Ias, desuo a qnalificacão até ·a eleição, e •ênlão a.gora, com esta opi-
nião elo upremo Tribunal, estamo. V·endo tudo contami·n-ado . 

•Para esse ieaso, não é dizer qL~e exista a suspeita ele que haja ille-
galhlad·2 ou de que haja anormalidade; para es te caso, é o . upr.emo Tri-
bunal qne diz, de modo concreto, que a J'órma repuhHcana feclerati va -
cleixamoq o federativa para o lado - a fó11ma rcpuJfüca-na não .existe no 
Amazonas. · 

Penso (ruo não é fórma republicana aquella .qu·e resulta de wna re-
modelação 1const.ituci·O'ílal tumultuaria . Quando se suJ)stitue uma Constitui-
ção (Jue vi.gora por uma ontra; quando essa substituição 6 f.cita por modo 
tumultnario, a situação que na ce dahi não me J)arecc que seja. ro:ii.rnbli-
ca.na . Sr ahi não ha sacrifício da fórma republicana, não sei qua.ndo será 
elln saci·rncacla. 

SóJ11cnte ·enlão, nestes casos, digamo por hyp•erbole ultra extremada. 
ck po:' exemplo, terem a.cclamado D. Jonatha,; II, já havendo D. Jona-
tlrns l "? . .. 

i\Ias :ihi, então, é um caso dymna tico, é uma illegalidade de tal ma-
rn· ira grnrve. qu• não ha rernedi·o s·enão mandar um hatalhão. 

J\e3t1 l!ypothese tambem a thera1rnutica ·é cirurgica, é immediata, é 
a as ·i~lcncia que vai badalando do posto central até lá, é o remedia que 
se ünnõe . . . 

Jfas fóra cl12sta hy.pothese. não era para aconselhar a nomea~ão ou 
autorizao;ão ao Presidente ela Republica para a .nomeação de um inter-
vrntor, afim ele que mancla-sse proce·der á eleição da Assembléa, com to-
U.v~ os JJOde1,e neccssa.rios para r·Cconstituir a legalidade? ... 

Essr: poderes seriam dados pelo povo, não somos nós que vamos man-
dar de rncommenda uma Constituição, dizendo que a datar do dia em que 
a despachamo a lrga.liclade restá cons1ituicla.. Is.to sim, seria um attenta.do 
á an1onomia . ' 

•Jlas app01lar para o povo do Amazonas dizendo {lUe elle escolha, é o 
que normalmente s·e far, na Argcmtina, por e-xe>mpl o. 

V. Ex. compreh~nqe, Sr. Presidente, o honrado Relator me fará. e ta 
Justiça, que não viria para uma assembléa, douta como esta, r(}petir Bar-
raquéro ou Gonzalez, oµ outros commontaiclorcs da Can.stitui ção argentina, 
cit.ir mais este ou aquelle facto. 

Este asrnmpto o honrado Relator ela Oommissão e os illusti,es collegas 
da Cam<J.r:.i conhecem melhor do que eu.· Estou a'[)enas dando a minha 
ccnlrilmição <para o caso concreto e valendo~me elo momento para, a pro-
posito do Amazonas, 11eaffirmar as convicções penosam2nte a.marlure·ci-
da3 no meu ãspirito, de que ou a revisão da Constituição de 2± ele Fcve-
reirê• 5e faz pelos processos ·normaes, simpl!es, communs. previstos no ar-
tiµ;o Oú rh mesma Goonsti l nição, ou teremos sys tematizrudo a des·ordcm e.. 
contriJmido para o dcscredito ·do regimcn cada vez mais . 
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V. Ex. p•crcebe bem que o remedi.o le.gal, sendo negado, a victoria ela 
ille-galicl1cle re sultando il.a Jorça, o conselho implici•to ahi .fi.ca aos espo-
1i.11los para rc·pc,tirem os .contestados, para o ap•pello ás armas! 

E 11~0 ·é urn consell~o que 1claqui lhes esteja cu dando, mas é uma ro-
mL1i sceiJcia em se lratando do Amazonas, cujo palacio prosieicn ial tem 
sido talvez o mais frequent c-rn enfo hombarcleado . Qniçá não 1cnharnos n:1 
Rc1rnblica Estado algum em que o re·curso á arma. do seringueiro e ató ás 
fi>n:r" navaes se t enha praticado com u<111a co-nstancia tão ala.rmantc 
<.ruanto n:i,c1 t11~lle. 

Assim a ,ius·tiça falhand,o, o legislador .abstendo-se, o ·Pod er Central 
commungando com a Hlegaliclado, o Governo Nacional presligiando o pro-
cluct!l {b. ill0>galtrlade, sob o fu'i1Clamento do qu•e '°e tra~a de um cavalheiro 
.cs1.imavc,J o digno, e eu absolutamente não o ponho cm c1uvida, 6 de que 
cllo está animado elos .melhores int·uitos pn.r a com gregos e troyanos m-
qllcllo Estwclo, essa s.a:hida hylJrida nem é conscm la.nca com o cxercicio 
nr;nnal lias nossas altribuiçõcs, nem póü.o ser invocada como iparacligma 
ii :i·:. ca3os analogos, nem me ;pa1,:•cc que onconlro assen to hem claro nos 
1n;.1nclamc.ntos da nossa Consti.tuição, sobretudo nã.o resulta de uma con-
clusão c.1togorica, inequivoca ela Camara dos DPpu tados e .Senado . 1es les 
() LJ em melhores turnos .ele direito, salva a redacção. "Não ha illcgal1dairlc 
110 Amazonas; o p rnnunciamcnto elo .uprcmo Tribunal neste senti do não 
te.m razuo de s·cr . 

A Camara que a.poiava o Sr. Q.overnaclor Pollrosa fez uma rc l"-orma 
fie· Cun:;tituição p.erfeita. A Camara que su.ccBcleu áquclla funccionou pe-r-
fritam ente. A outra era nm ajunl:amento sem valor oHicial, era um cluh, 
11ão linha absolutamente ofí'i.ci encia de orgão d e lcgali clctde. E de tudo isto, 
o Governador deito para o futuro quatriennio c~tá muito bem eleito e 
11ão h:1 que intervir, emfim" . 

Pocl1~r-so-hia discordar, mas :cria um pronunciamento. Tfw pouco 
ex is>te ar1ui pronu.nc.iamento cm s·entido contrario, de que o Supremo Tri-
Jrnnal tc:n J'azi\o, d·e .que a situaçã.o é mesmo anormal, de que a illegali-
clad0 ó quem reina aUi , rle que tnclo quanto se r::tá fazendo está fóra com-
11lclame11te ela normaliclacle ;juridica. 

E, portanto, é preci.~o ado1p;tar o rcmc.dio, inbrrvir, por exemplo, man-
dando um intor\l'cntor. Tambern não se diz isto, archivc-so; archi var, nó~ 
-sabemos. não firma cousa alguma. 

Sr. ·Presidente, que, para não fatigar mais a attonção dos meu,; collcgas 
(pro testos) vou concluir, tendo .p.restaclo uma ch1pla. homen agem . rl r um la-
do, ao r11w mo parncom ser os r eclamos ela Conslitniçíio de 24 de Fevereiro, 
qu~. mais uma vez d:esall"ondi.da, confirmam a.s minhas convicçõ.es, sobro:! · 
.a opport.unidacle rla sua revisão; ele outro lado, o Supremo TriJrnn.al Fo-. 
dernl, c. ~jos p1'ommciamentos, cujos aieicó11da.ms, cujas se-ntcrn:as f.oram, 
como nunca, rm ea.. o nenhum anal-D'gü ludibri ados . . 

Os lwbeas-corpu.s nnnca foram cumpridos. N• 'st.e caso ha cpisodios 
qu.~ valem a pena a.ccentuar. 

O ,i~1iz federal, o juiz de secção, incumbi.elo de fazer oX:e·cutar a :on-
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li·nça d'1 Supremo Tribunal. requis i ~ou do :.\Iin istro lla Justi oa a força, a 
a·poi.1 ma berial para tor nar erfocti vo o habeas-coi'vus. Não teve sequer res-
posta o seu offi cio . Accent11emos uue isso foi no Governo passado, senda 
i\linislro da .Jusliça o estimave..l Sr. HcrcuhH10 ele Freitas . Ab;;olutamente 
nftP 1cvr, o juiz J'eo.dera.l ·esse aJlOio; levoct o i'aicto ao cnnlrncimento do Su-
premo Tribunal Fe-deral e o Tribunal passou re.cibo de sa dc-sfeita ao s·e11 
orgiín n:ll-ural na.que n a secção. Não r eclamou cousa alguma . O Pr-esiclientC> 
elo Supremo Trihuna!, naquella occasião, 11ão .deu qualqu·er provicl eoncia de. 
seu ofl'icio. E l:cnclo o orador ·comparecido perante aquella cor.poração-
como acl vog,ado que lmvia patrocinaclo o habeas-co1'viis, cujo cumpriment 0> 
era. emi)'lraçado, teve ne.crssicla1cle ele escrnecer o Regimento cla{ruella ca~a, 

p1rci cll1mar á or-clem o P.rcsid•cnte qu e por maneira twl desconhecia o:>· 
~cus deveres. 

O facto é q1 1:r. a anomalia pa;;sun cm julgado . O juiz federal não teve, 
~ecrner, 'l r esposta ele cortezia; o habec;,s -co1'vus não foi curnpriclo, o ll0cler-
ccnl1·a1 não agio corno agio no Estado ·elo Rio. 

·POJ f!•LL e ? (Paiisa ) . 
. Sr . Presidellte, 110r mais que anel asse lendo algumas vezes a sumrnula-

thcologica do divil'lo Thomaz Aquino, não me si·nto hem na inte-rpretação 
de mysterios . E é nm desses rnysl·erios ele que me a1J.pr-oxirno com o no-
cl1tmo• hon·o1' de CJU:Cm se avisinba el o sag-rado, ele alguma co usa de Eleu-
sino . .. (füso . ) 1 

'ü faço c11t•es tão rly sa]}cr. 
O facto é que os habeces-cor2nis, mesmo clepois deste e·pisodio caractc-

ris•tico, J'oram rciterndos e nem assim cumpridos e, por ultimo, houve urna 
conclusã o ·de comedia nacru elle 1ribuna1, opinando que 5' rna.ndassem to-
dos esses do.cuincnt.os rr] a.li vos ao caso elo Amazonas a cruem ele clireito. 
para JHOmover a r esponsa.bi.licla.de ele quem s·e nchasse em culpa! 

Foi a .ultima decisão cru e o Sllprerno Tribunal deu sobre ü caso. 
Ali.ás, tem aS'se nto nlli o Procurador ela He1rnblica, qu-e, orgão pre-

posto ás i·n·cla.gaçõe. imliscr etas dessa orcl•e rn , des·ceu sobre essa série de-
cp~ sodi os deplora1vel111 entn burlescos a lnpirle dos factos consummaclos. 

Os polit.icos de maior resp·onsabiliclade adoptararn a for mu.Ia d·e quer 
cn não me qu•r ro i1rnommoclar, qn C'm tiver pulmõrs fortes JJ ara. reda.mar 
cJue reclame. de modo a ser ouvido, se não é ouvi·do é porque nã.o tem o::; 
dito;. pulmões fortes e enlão que se qucix•e de sua cstrrnctnra anaitomica, 
da . ua conformaçã,o i·nicial. " 

l~ s te é o eoJ11ceito qne r-csulta ele tal apologo; digamos, são as con-
cin õcs que eu quiz deixar acccmtuaclas . O Supremo Tr.iilmnal (só nos fal-
tr:v~ .. isso \ rlcu himMm a sua nota p::tr::t a hi stori a ela aidaptação elo r egi-
men rnpuJlJiocano fcfl.eralivo nortc-amrri·cano no Brasil; umas quantas se11-
lc.n as profe.l'icla3 como dclihcraçõrs cJ.r rncieclacl e re-creat iva, de club que, 
po:· desfaslio, opinasse qu· tanto valia a asrnmhléa A como a a,;s-embléa B, 
que se ílevla garnnlir (l asscmhléa .-\. para poder Iunccionar até que o: 
Congresso !>e prontrncia ~sr . mas cr11c alé alü, que ella _pucless·e fonccionar. 
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Dahi o que (~ 2 corre11? foi um augmcnto, uma rccrudescencia na per-
seguição aos amparado <; pelo habeas-corvus. O prinicipal ,dl~Ucs, õ Sr . 
Gueneiro Antony a!ncla 1·ive con10 qLl!e ,sitiado . Os ? BUS clamores já não 
cl•egam aqui, se.não enfrnqucctdos nalur.almt;.nte .pela distancia e pelo 
temp·o, clurnnk o qu al Lt:so u dct formida vel cometa acusti-C'll do Supr.emo 
Trilrnual. Poi.s nem esta. que é Ltsada por occasião das grandes tempes-
ta ele~, a[.im d'e que · a voz lle commanclo possa ser ouvi.da da pôpa á prôa 
elo 1rnvio, nem ssta servi o! 

,\ssigmiJo, deixo as·signala·tlo o episuelio. 
Ya oo votos para qne os meus ami.gos do ._-\mazonas cncontrnm no seu 

vatrir;tbmo, na sua res.ignação civie:a e na ·esperm1ça ele mclho1.,eS" dias o 
lHemio Cio esforoo que lh es será prc:ciso fazer para não a:ta-car a illegali-
clad1_, co1::.1 as unir.as armas C[lte lhes foram d!cixaclas e es.1rnro que os res -
pu1.1saveis rpelo re.giIJ11.e11 , aq uellc.s que têm uma con1prehe·usão mais uitida, 
eh Hcpu.bl1ca Pr·esirlencial, aqnelles CILvc têm manusetoclo mais frcquentc-
mente a oarta de 24: ele Yevereiro ele 1'89·1, tirem deste ~aso as conscqU:en-
cias ;que se impõem no S·Cntirlo de avolumar a con;::nte ela r evi.são discreta 
e comm2dida dos lextos consütucionaes, afim de que nós :não seja.mos de 
uma hora para outra salteados com alg·uma soluçãu pa,re1ci.da com a ele 
15 ·de :'lovcm])ro. 

Tam110m naqudla, época havia uma, Canwra una·niJme, uma situação 
llr:trliclariamente solida, planos de r econstituição J'inanceira elos ma.is in-
Le~líg·enh; ~ . fartura na di,;I ribuiçãu clo.s auxilio:; elo ThesoLtro á principal 
(Ja;; l)OSsaS inclnstTias - a lavoura, ·CamJ:iro 'illJ i.Jna do par, neGBSSidades de 
lJI'OVid·cncias CSJ1Ccia,es pflra que a lilHa esterlina pu·clcsse ser rcicellicla ~J elo 

preço de 8$888, tarifas lJaixa.s, emfim toda a aJJ>parencia da nonnalicla·cle 
pl!ysiologlca; e se estava, entre'lanlo, na, ante-vcspcra da caitastrophe poli-
tica crrn~ foi o '.1.5 d.e N ovem.bro para, a Monarchi-a . 

_-\ f.·,' gueira, a placid:1 cegue-ira dos ·nossos gu'vernantes, a, Jleugma chro-
ni ' il cu1'1 que s·c clispuzcrn m a olh ar para esl·cs casos, seriando-o . segundo 
a maior ou- menor impol'tfln.cia eleitoral ou fina111oeiTa da.s unLdades cm 
causa, !Jão cons-titue-rn f\ me·tl ver Llll1 amlúcnt,e 'pro.picio á segur.ança, ,do 
que foclos os brasileiros llão -misl:er, .de clias ele rsconstrucção não inter-
r.ompi(h e .d,e trahal'h o~ ele adaptação .conti1mada 'ás .nossas necessidades 
multipfas (l,2 um appa.t'rl ho co.nstitnci·o11al já pot' esfa fórma tão comJ)a-
liüo. 

Faço votos, Sr. Presirlcn:le, para que as minhas previsões sejam tidas 
c:imo ac.oecendo elo ·pessimismo e crue a realicla.cle .não m e ve-nha tr.aZ'er o 
profunclo d esgosto e a, elôr profunda de ,me dal' mais razão ,do que cu mes-
mo suppunha ter <em um cas-o em que ,eu ele modo nenhum esrtou vessoal-
me-nte int·eresséldo e quP só .desejo qu~ seja. o inicio de uma éra. de ,paz 
dc.Jiniliv'l .e ele harmonia. para a r ealização .fio:; aHos d1esti11os daquella 
unida.ele do extremo n ol' t' ~ do Brasil. 

(Muito únn; mui/o lv m . O O!'aâor é vi1 1amente cv,m.p1'im enlaâo . ) 
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S·ESSAO DE 2'1 DE NOVfü\fBRO 

O Sr. Antonio Nogueira : - Não extréllnhará V. Ex. Sr. Presidente, 
que en torne parte na dis1cussão do .par0oer sobre o caso .elo Amazonas, nãJ 
p,na trazer nov.os arg.umc.ntos ús j Lll'idi:cas considerações iconrtidas nos voto.s 
do~ honra.dos Sr.s . Mcllo Franco ·e Arnolpho Azevedo, mas .para desfazer 
J'al;:as imprcs.sões, qt1e, :rns homens de boa fé, esse mesmo caso tem pro-
duzido . 

Cnntra;:'io que [ui ú r eforma comtitucional levada a effieito .em HHO, 
não dei 1'amhem o meu a,sse-ntimcnto á que foi effectuada em 19'13, porque 
em nenhuma es~eve em cau a o interesse publico. 

Amba.s cogitatarn tão sóm(rni;e de amparar situações partid-arias, que 
clc.sa;ppareCJ~1riam, pr.}a simpks terminação do p•crioclo govemrnmental a 
qLw serviram. 

,\ ele 1910 <Crcou o Se.nado, no a1Jparelho constitucional, lJara que os 
Scnn.clorcs d e •Seis r 11ove annos ·exer.oessem o conl1'6 le nos aclo8 .do Governo 
que se ia iniciar JJOstcriorrncntc e em cuja lealdade os crue se achavam no 
poder não füi.varn. 

r\. cL0 J(H3 abolio o Scrnaclo, para fugir (j Guv ~rno " fJSSd ·Vigila.nc.ia, e 
e.assou o mandato do Vice-Governador, qrne se apartara elo seu companheiT.o 
ele chapa p.or occasião qla a uali clacle ele Poder Legi.sla'li vo, como um cas'Ligo 
a qnem sobranc.eiramenre cl•c fendia os in•ber.e.sses elos seus corr•eligionari·o.s. 

Nem po.r ter sido contrario a essas reformas, .que não se ])ase.aram em 
c01Jhecidas nece.ssida.d·es elo Estado, devo me abster de p.Bdir á Gamara LllLe 
f'a<;a eoessar a ex·ploracão que o caso do Amazonas, ele quando em vez, le-
v11rJn, nésta Capi<Lal, para. true no .pcriodo a começ<Ll' cm 'l cJ.e Janeiru elo 
vroximo :rnÍlo s·e.i a possiv.el á a.dministracão, que nós, os r0prescntantes elo 
Alnazonas. ·em um accôrdo s-or prcnde1Hbe, prestigiaroernos, cuidar, sem outras 
prco.ccu·paçõ.es, dos gra.vr.s prohlemas, de cuja solui;ão advirá o engranrleci-
rnento do futuroso Estado. 

Serei breve, ·sr. Pr•csiclcnbe, como a.e meu costume, nem ne•cessi.dade 
havcrfa de longa dissel'tacão, por.quanto o a:;sumpto, na sua .faile juridico-
co11~titucio:nal, está exh.'1ustivamente estudado nos votos es:crip1os elos va-
!'i:)s mesnbros rla Commis·são d·e Constituição e .Justiça. 

O 11Dnto de }Jartida ela duplicata ele poderes, creaüa no Estado do Ama-
zoirns, i'ni, dil-o o eminente Sr. M.ello Franco no seu bem fundamentado· 
parecer, o acto ele constituição elas mesas ·eleito.raes .para o plei.to r·ealizaclo 
a 30 dP Outu1Jrn rle 19JZ, afim cl& 1·.ecoJJJJ;ór-se o Congte5su respbctivn, para 
o tri-cnnio legi sJativo ele ·J ele Janeiro ·d·3 'J9113 a 3"1 de Dezembro de '19'15. 

Di spnnha a lei eleitoral, ewtão vigente, no s-eu art. 33: 

"Vinte dias antes da eleição, o Presid·21ite de 1cada uma das 
Jntendencias <i\'lunici:p1Le5, ·C, na. !alta, o se.u SLthstituto legal, convi~ 

chtrá os mr.mhro :; ela respecti.va Jntenclencia para compareCJerem 
'"cinc-o d;as depoi s, contados ela d.ata elo edital ", na sala das ses-
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~õcs, para o fim ele procec"I!er á divi ão do municipio em ~ccçõ t'S 
e ·~lcgerem-se as me as eleiforaes, etc." 

Se a elclção r.stava marcada na lei para o dia 30 de Outubro, o convite 
a.os membros da Intendencia, para o fim rl e .proceder á .divi são do muni-
cipio em . c·cçõcs ·e á clcii:ão das mesas, dev·eria s·cr pnblicado no dia 10. 
E .cffoctivamente o foi. 

Entretanlo, a reunião dos In1endent·es, que se ele veria realizar "cinco 
dias d·epois, contados da .data do edital, isto é, ·no dia fü de Oulubro, foi 
1mrcada para o dia '14, quando quatro rlos J.ntendrntcs (dos oito que com-
µarcceram), •protestando contra o modo pelo qual se pr-ctendia ül'ganizar 
as rrnesas em hlóco, se.gundo uma lista exhibida, e não por eloeiçã;o, uma a 
uma, como mandava a lei, se retiraram elo recinto das sessõ·cs. 

Continuaram reunidos, Sr . Presid enfo, os outros CJ uatl'o J.11tcndcntes, 
que resolve.ram convoca e tlous sup;pJ.entes ·p&ra {)Onti·nu ação do num ro le-
gal. indispensavcl ao regnlar funccionamcn~o elo trabalho a que S>C entre-
g&vam. ü s quatro q.ue s-c retiraram, obl'lvcram do Sup1,emo Tribunal de 
Justi<;a nma ordem ele habeas-corvpiis, sob o fu.nda.me>nto do qLw o processo 
adOJ)tado ·para a organização .das mesas violavam a lei .eleitoral e, .ai.nela 
porque a .:rr.união, a que não .quizeram assiS>Lir, se realizava um dia a:ntes 
d 1 marcado no art. 33 d a citada lei. 

Garantid.os no direito do se reunirem no dia '1 5, esses Intendentes co111-
voearam, por sua v·ez, do11s suppJentes 1para o trabaJho el o divisão do mu-
nicipio e organização das mesas . 

E' verdade, Sr. Preside nte, que a lei só permittia a convoca~ão rl e 
supplcnt.'s em caso do im1rnclimento de qualquer Intonclcnle por mais de 
lr lls dias . Se, porém, estava scindida a Tntenclcncia cm dons grupos. como 
dividir o municipio e organizar as mesas, se não houves e a convocação do 
sn1}plentM? 

Na hy.pothese. ·na corno se existisse o imp cdimonlo de que falla a 
lei; e a presença desses supplcntes ·não infirma, a n1rn vc1', de nullirladc, 
os aclos praticados pela Jntcndencia . 

Estudando a dupli cata, porém, vê-. e desde logo que um do ' grupos 
foi manntenido 110r habeas-corpns do Tribun al rlo Estado, sob os fumb-
rn~ ntns 11.e ha:vcr o o·utro gl'U·PO desresprHado a lei no modo .por que o~· 
ganizou as mesas e de ter ef' fectuarlo a. s.ua reunião no dia ·.14, quando os 
cinco cli1S wnfa clos a partir doe '10 de Oulubrn cahiriam indis·cutivolmentc 
!Vl rlia fü. 

Parece, pois. Sr. Prc iclcntc, que deve ler o cunho ila legalidade o 
Cont~"·essn qnc roi vota.elo nas mesas organizadas. do accôrclo com a lei, ·P la 
Jntrmlc·nci::i henoficiada com o habeas-corpus do Supremo . Trib1mal dr Jus-
tir ~: cl ri Esta d o. 

" O Sn . BAHBOSA Lnr.\: - V. Ex. não fi ca só nesse habeas-corpus. 
O Sn. _\NTO~JO Noanmt\: - Tratarei da qnes lão ·Cm sous di vcrso3 

JKnlos, com o aonxilio dos pareceres do. honrados j urista~ ela Commissão 
ele Constituição e Justi ça. e chegal'ei, porlanto, aos oulTos habeas-corpus. 
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O SH. BAilBoS.\ Lnu: - V. Ex. vaf corrigir o accóruam do 'upr-emo 
Tribunal, quando declara Lu mu ltuaria a rcfonna? Só está certo o que diz 
o Tribunal do E tado . . . 

O SH . A::-no;>ro NoGTTJBA : - Não, não vou corrigir; . procurnrei. nar-
rando fartos, mostrar que ao conhecimento do U•premo T.rihuna1 Federal 
nãn c:ilegaram as noticia s ela fciçiio indiscutivelmente illcg::tl elas mesas 
cll'itoracs, ele onde sahio o Co ngresso, que chamarei "guerrcir ista ", e que 
ob1·CY,. daquclla egrcgia corporação os habeas-corpus ff'.oti vaclores elo caso 
polilJco amazanense. 

O Sn . B.>.RBoS.\ Lnr.~ : - Não a·poiaclo. Foi positi vamrnte allcgaclo no~ 

pro1Jrios termo. ela pcl'ição com que se solicitou o habeas-caqnis . Está 
cxhaustivamente discuti elo. 

O , R • .-\ :<rToxro NoGrEmA: - O não apo:arlo elo honrado represr!'Jtante 
elo Di slricto F·ed·eral va i com vistas ao digno 'r . :\Icllo Franco, que, no 
seu ])('m elahorarlo J)al'er.r 1', tendo em mi'íos os documento:; lodos referen-
te.: ao C'.1.so em debate, assim se exprimio: 

" Uma ckllas (junta cfo oi·gan:izar;ão das mrsas ) porém, corno 
ficou dcmonst.n do, rcunio-sc um dia ante elo termo marcado para 
tal fim - circumstancia. e. ta que não foi dcvidamcn lic iposta em 
flest.aq11e pelos intcrassar1os, nem 0exa minada .pelo .su.prcmo Tri -
Jrnnal "Federal, cruando concedeu a ordem ele habeas-corpus a 
rleputarlos e sena.dores 0elcilos com votos dados cm mrsas elcito-
r::tes orga.n i zacl a~ por essa j1rnta, que, aMm d·e outros defeitos que 
viciam a respectiva Con~titui ção e a da outra junta, tem contra si 
e sa fnndam e·ntal nullidad0e íle reunião l'óra do prazo legal." 

O . n .. ;i3ARHOSA LjMA : - jfas o homaclo H.elator não afl'irma que o 
Tribunal nãn teve conhecimento. 

O ._R. ANTONIO ~oauEmA: - A Constituição de -1910 determinava no 
art. ! º ~ 1º, das DiBpo~ições Transitarias que o Congresso ·eleito a 30 de 
Outullro &e rrn·nissc 110 rlia J õ de Dezembro, cm sessão extraorclinaria, 
pan. o fim cspeclal rle reconhecer os poderes ele seus membros. E com•l 
o flCJ"iodo go\'ernMnc·nta.l se cxtinguiss·c ::t 31 desse mez, es tá V . Ex. a ver, 
Sl'. President.e, que a disposição cncartarla no texto constitucional visava 
tão sómente o intera e partidario do Gov·ernador, que q·ueria deixar or-
g·:rnizaclo o Congresso convenionlc ao agru1pamento que o a,poiava . 

Assim foi feito . Hcuniram-se '110 r1ia fixa do dous Se·nados e duas Ca-
maras. eff.cito cl:i duplicata de mesas elcitoraes, e com . nm dos Congressos 
communicou- e o Gov.ernaclor, nas vcsperas ela trrminação elo seu mandato. 

Escolhera. S. Ex. justamente aquelle que fôra votado cm me as con-
stituiclas por fórma dif fcren~c ela estaibelecida em lei e oDganizadas 'J.)Or 
junta c1ue deliberara Ióra elo prazo lPgal. 

Dias depois. Sr. Pregid·enlc, assum ia o Governo elo Estaclo o Sr. Jo-
m:lhas P.edrosa, e, convoc3!nclo o Poder Le.gislativo cm sessão •exti:aorcli-
mria, insta.llaram-se os dous Congressos, em J1arço de 1913. O Govenn.-
dor pôz-rn cm comn111nicação com o qnc proviera ·da eleição nas mesas 
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leg:acs. r'.t•ixanrlo de lado o que se entendera of'ficialrn(:J)te com o seu an-
teces,;or. 

Veio ent:i.o o recurso ao habeas-corpus. 
E o Su1ir·emo Teihunal Federal amparou os Deputa.dos e Sc1iadores do 

Congrnss0, que cl1amei gnerreirista para mllwr orj.cnLação dos qu mt: 
ht1nram C•Jrn a sHa. attc.ni;;ão . 

Garantido no seu funcciona.rnento pela ordem obtida cm W1 rle AbrH 
dr· 'I013, rleveria o CongrC$SO, por clla. bc1rnficia.rlo, ;para fechar a questão 
dil. cluplkata dr. poderes, vedir a intervenção federal, nos termos ela Con-
sUtrdçã .. ela Republica . De tal, porém, não cogitou . 

() Sn. BAnBoSA LIMA: - Pcclio -pelo orgão elo Juiz Federal, que r·equi-
si tou elo Ministro da Justiça, ele gloriosa -memo ria, o •St'. Herculano rle 
Freitas, os recurrns matcriacs para fazer effectivo o habcas-cm·pus . 

() Sn . .\ N'J'oNro NoormmA: - O habeas-corpus concecliclo, consta do 
accórda·Pl respectivo, rrn. parn que, livrrs cl·e coac~ão. puclcssem deputados 
o semtclo 1:es cri.trar nos ecliHcios, onde ftmocionam o ena.do e a. Camara, e 
a.Ui r;xercitar as funcções clecorrentes dos seus rJ i plomas. 

Ficou. ·noré.m, rosal vado que a duplica.ta da J.egisla.tura, importa.nela 
cm porturlrnção tla fórrna republicana fed·erativa, cl.ovcria ser r esolvi•cla afi-
nal pelo Congresso Nacional, nos termos ela Constituição da Republica . 

O 11abeas-rorvus, pol'lanto, Sr. Presicl•c·nte, não dcrimia a. quesLã:•; 
~ervia p.1rn :lar ao r.ongresso, que era lrnr e1le amparado, o direito de vir 
peclil' á lP.gisJ atura. f'cclrral, como insinuava. o accórdam, a intrrvenção ne-
cc·ssaria parn crssar a duplicata de Pod.e.i· Legislativo, que exislia de facto 
nauuclla occa. iifo. 

O SH. BAHBOSA L IMA: - Se elle :e rep utava o legitimo e unico com-
petente, se clle não aclmittia du1Jlicata, por que elerimir a questão? Elle 
quc·ria Junccionar como o unico capaz ele o fazer dentro da. lei. 

O Sn . AN'l'oNro Nooui<:mA: - A intervenção não !'oi pedida . E, ou r·C-
unindo-se como ·dizem u.ns, OLt não errectuanclo sessões, como dizem ou-
tro:;, dci :rnu o Cougrc·sso .que terminasse o tempo elo mandato ,c]e De-im-
la.dos e d o terço elo Senado, aos 3-1 ele Dezembro ele '19 J 5. 

O St1. BAHBOSA Lnl'rA: - V. Ex . aind a faz zombaria. . Sn, não houve re-
uniões. o culpado foi o p0der central que não presti.gio,:1 a ordem do ha-
úeas-cor1;ns. 

O Sri. pi;:ono ~IoACYn: - Houve crime co mmetti·elo pelo Governo Fe-
dercll com o clesrespeito ao habeas-coi·vus. 

O SH. AK-roNrn NoGUr<:rnA: - E tcrrn i·nado o mandato rlos Deputados e 
elo terço do . ena.elo, a 1'cgislatura a,mparada ]Jelos lbccb cas-corpus do Su-
prem , Tribunal Federal ficou reduzida a d-cz Senadores. 

Dizem. Sr. Prrs}cl ente, e nós, da rop.rcs·en tar;ão l',2 cl cral. co ntestamos, 
qu.; houv~ eleições parn nova Ca rnara e para a rnno·vação do terço do Se-
nado. P·»rante cruc mes~s clcitoraes foram cllas prnccdiclas ningucm salJc. 
C:ornn se clen o rrconli rei menta ·de pocl eres, toda gente ignora. 

·;\fa~, a;coit:i:nclo o fac.lo como verrladPiro, para qur pcr::istisrn a clupíi-
cata. elo Poder Leg;islativo, misLér se tornava que os novos eleitos viessem 
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novanll'nte bater á portas do Supremo Tribunal, a impetrar a ordem d.: 
habr as-co1·pus, que os invrsfü.,e no direito ele vir ao Cnngresso Federal 
pedir a intervcncão necessal'ia para que no Amazonas fo~;;e mantida a 
féirm.t rrpublicana foclerativa . 

O , n. BAHBoS.\ LrM.\: - O ·primeiro habeas-corpus não foi cumprido, e 
V . Ex . ·1cln que se devia pedir uma· cl uplicala desse r emedia. 

O SJ. ANTONIO _ OGUEIBA: - E' difficil, Sr. Presidente, terçar armas 
com o lllustrado Deputado pelo Di. t.ricto Federal, espírito de escól, que 
:1prcciamos com o rlrvido acatamento. No cumprimento lo dever de rc-
prescntfinle do Amazon:i., que deseja ver normaliz:.tda a sua vida ele Es-
tado auto1}omo m Federação, fui forçado a tomar parte no d.e bate. e muico 
temo que S. Ex. consiga emmaranh:.tr-me em nm cipoal, de cujo labyri1~
tho Dão 1iossa fugir. 

O ~n. B.IBBOSA LLMA: - Perdão; comprehencle que estou aqui plei-
lc:ando o direito dcs. cs longínquos eshulhados. i\Ias V. Ex. vai hem; j á 
~e acostumou a navegar em igarapés e furos. 

O ~ n Pmrno ·:\IoAcTn: - 3abe a~é livrar-se das pororoca . . (Risos . ) 
iQ . n. ANTONIO 'or:umHA : - Repito, Sr. Presidente, qtue do Congresso 

an~n·ei1'isla, amparado por habeas-corpus do ll·premo Tribunal Fedrral, õó 
ficHarn. dcpoi dP 31 r'r Dezembro de '1915., clous terços do S·rnado . De ses 
rll'z Senaclol'Cs, um, o ~r . Brm f'im, é hoje Deputaclo á Assemhléa Le.gis-
lativa d r1 •Estado; rapeccu o Sr. ecuncliino Salgado; o Sr. P~ dro Botelho 
deixou Llc 'lompareccr rís ses~ões, porquanto, em lelegramma, de domíni o 
rmbJicn, aclhcrio á candidatura Baccllar ... 

O ::;,~. )3ARllOSA LDv.: - Parece a historia do "tango lo mango " . 
. O Sn. ANTOXIO NoormnA: - ... •e o Sr. Luiz Gon es doente. ha an-

nos, na Euroipa, ·não póclr ter tomado .parte, ultimamente. nos trabalhos 
fü, Sena11o. 

O Sn. P1rnnENTE DE ;\fonAES : - :\fa:i esteve no Congl'esso, e tanto assün 
que pe<llo habcas-cor·piis. 

O ,n . . .\NTOKID NoauEmA: - No começo da duplicata r·tev.e no Ama.-
zona3. Por occa~iiio, porém, elo reconhecimento ·de poderes elo eleitos em 
Fí di:l Novem.bro rlo 19L5, o :'lr. Luiz Gomes achava-se na .Europa. D.e fó~·· 
m1 rrue, Sr. Presidente, cio Sena.do (Jiier1'efrisla, .no momento em que :.s 
snaq r euniõc · -eram con ·titucionalmrnte exigidas, existiam seis Senadores. 
E como um dolles ckvcrifl pre idir ás se:sões, erncruanto se procedesse ao 
reconhecimento ele podcrl's do terço renovado, se.g:ue-sc que os cinco Se-
nfidnres restantes, num trabalho ininterrupto e exhau tivo, fizeram, ó.;, 
o reconhecimento clqs outros cinco . Acreditando, pois, que houve el.eições 
pa1·a a. legislatura iniciada a J de Ja.neiro elo corrent0 anno, é de admin: 
como fonun venc.iclas as difficulelades da falta de numero para a organi-
zação d0 s~nad o. 

O St=t. BARl30!"A LIMA: - O que admira é qur ellc. ainda estejam vi-
vos. l'ot.li:lm e tar no cemilcrio, p.ara o que não ha habeas-coi·pus. 

() sn. A::-<ToNro NoGrEmA: - Induhitavelmenl .. r, r. Presidente, não 
ha maL; d 11.plicata de legislatura no Amazonas, porqLrnnto terminou n prazo 
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Qv mandato dos Deputados, ma:n utenjdos por habeas-corpus, e do Scnad) 
ficou, JJ0 mome11to da r enovação do terço, numero insuffi ienlc para o 
resp 2c1.iVo r econhecimento de poderes . 

O SR . PnuoENTE oE i\IonAES : - O facto de não pedirem os Deputá.elos 
J1 ovo habcas-coi'pits não acaba co m a dupljcaJa, tanto a sirn que o outL·o 
Congres0 o funccionou sem es te r e:curso. 

O S!L .ANTONIO NoGl'EIRA : - Tinha, porém, o reconhccjmenLo dos ou-
lrn;; ·podrres do E tado, com os cru::ues vioveu em harmonia. DeS CllJ.J'parecifa 
a duplicata, Sr. Presiclcnte, volvo ao inicio clella, para tratar ela reforma 
co11siituriO'Ilal. que foi então levacla a cabo . 

:No começo dr.sta dernlinh ava:cla oração eu af'firmei que niio dera o 
m •1 1 :issentimento a mais essa reforma da Con ·lituiçfto elo Estado, po"-
qnanto, q meu ver, não havia interesse publico C'm jogo . 

Era visivel o intuito de ficar a administração liv:re de uma cor·poraç:ío 
legislativa. 1cujos membros estavam a salvo da má vontade do Governador, 
pela maior ex t·ensão do ru mandato ... 

0 Sr. . AGAPITO Pmmm.\: - este po11to, não apoiado . 
o SR . r~N'J'ONIO NoGUEmA : - . . . e evidente o ·desejo de castigar o 

')'ice-Governador, por se manter dignamente ao lado dos sws amigos. 
O Sn . BAHBOSA Ln.H : - Vice-Governador trallido pelo Sr . Pcdro~a . 
O SR . ANTONIO NoacEmA: - Vice-Governa.dor q•ue merece o meu r es-

peil•1 pela attitucle rligna , que l:ern sabicl o conserva r, a clespeito dos odios 
que essa mesma attltucle ·desperta. 

O SR. BARBOSA LIMA : - Homem, que tem um gravíssimo de feito : 'J 
de h:ivcr exercido car"gos publico:; no Amazonas e ser e. candalosamente 
pobre . · 

O Su . AN'l'OKJO NoaFF.mA : - Convocado o Congresso, extraordinar\.1-
H!ente, f'oi apresentado, cm uma das sessões, um plano <1e rel"orma., que, 
nos tf' r rnos da Constitui ção, deveria ser discutido e vota.do na outra re-
unift•) do mesmo Congres.:o. 

O :llustr;:i,do rc_prC'sentante de '.\Iinas Gcracs, o honrado _ r . i\Iello 
Franco, 1w seu exhausüvo parecer, acompanha passo a passo os. a reforma, 
o salicntit (JU.e nclla não ha disposição que co·Í1travenha aos principias da 
ConstiLuição FedC'r<JJ, h::ivcndo, no processo de sua elaboração, como na le-
gitimi1lade elas origens do poder, que a realizou, vícios, que S. Ex. p·1-
cientemenl.e enumera. 

Quanto -á leg:itimiclade das origens do poder, que realizou a reforma, 
penso, :::r . Presiclcnle, haver manife tado o meu modo de ver, quando dei-
xei ·prova.do ser o Congresso com quem se communicara o Gõvernador 
Pedrosa o que proviera el e eleição feita cm mesas legalmente organiza-
das. üs demais vicias qu e maculam tambem o outro Congresso, não são. 
acredito eu, de molde a inquinar de nullidade os actos emanados do Po-
ller Lcgi~lativ o. 

Quanto ao proces. o da elaboração da reforma, de inteiro accôrdo com 
o honrado Helalor, entendo que não houve obcdiencia aos principias es-
tabelecidos na Con:::titnjr;i\o reforma ela . Ap·provado o plano na . primeirn 
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~l!ssão, a ui scussã·) realiza<la na segunda só pockria ·v ~ rsar s.obrc os pontos 
::t rel'ormar. "Na segunda pbase do processo el a reforma, o Congresso de-
VL'ria se pronunciar 'lllliccmiente sobre o que fico u aceito na primeira 
pha:=:.e'' , !\ o que rl~mofütra com profici encia o 'llosso distincto colle,ga, Rr,-
lator do parecer . 

En1rdwnto, Sl'. Presidente, a reforma, aJ'in al votada, é, cm diversos 
p on l o ~, r1i!'fercntc do plano aceito na '[H'irneira reunião elo Congresso . 

:u a:;. permitta V . Ex . que cu insisfa, nenhum dos textos ela Cofüti-
t.ui~ilo , rnodifi cada cm 1913, contra v·ém aos lJri ncipips ela Conslituição Fe-
deral, c%o em que, pelo art . 6·3, se tornaria incli sp.cnsavel a inter\'cnção 
iiara declarar ina:pplica vel o direito constitucional do l~s l a·d o. 

Os ([Ue pensam, de boa fé, qne eleve vigorai', em ·Locla a ·ua plenitude, 
a Constit uição d·P 19 1 O, esquecem-se ele que esta, sim, além de padecer elo 
rnP«mrJ vicio apontado na ele :1913, isto é, ter ' ido ap.provacla com mocli-
Lca1}LO do plano proposto, fere o principio ba sico rcpublica1J10, a autono-
mia clu municipio, e não mantém, como fô ra para dcs·ejar, a incle1Jenclcn-
cia àos poderes elo Estado . 

Não esto 11, Sr. Prcsiclent·e, a clizc.r novidade. Já c•m '19 1'1, em uma 
>érie ele discursos aq.ui pronunciados, cu apontava as irregularidades com 
que ~e fizera no Amazonas a reforma constitucio'll al de '1-9 10; citava os 
110ntos que me pareciam ini'r1ngcnt·es elas disposições rla Constituição Fc-
dc:ral e IJCclia ao iconrresso Nacional o remedia, que clle entendesse ele 
applicar, para o caso político, então occorrentc. 

Para não fati gar 4 aHenção clo·s honrados col1e.gas, que tão ·bencvoLí-
mrn tc me ouvem, não citarei detalhadamente, um por um, os pontos cs-
scnciaes do plano, que foram alterados na votação final ela r eforma . Le-
rei o Lr-echo do discurso, que s·c refere ao facto, para mostrar qne o vicio 
indicado pelo honrado Sr. :Mello Franco, na reforma ele '1 913, já vinln 
c] !) longe, maculara ta1ubem a ele '1910<, e servira ele ;pretexto para que esta 
ultima ~ubsi s lis s·e à de 1895: 

" A reforma ela Constituição não foi feita ele accôrclo com 
::is determinações ela -Constituiçã.o reforma da . 

Dizia a Cons tituição, tratando dos meios ;pelos qua cs ella po-
cleria srr refor mada, que um dcJl.es seria ;por pro-posta do Poclel' 
Executivo, e, nesta hypofüese, o Governador publicaria o plano 
respccti·,ro durf(nle trcs rnezes, com a ·exposição de mo ti vos, pla,no 
rru e seria submrttido á discussão elo C:ongrcsso, ern reunião ordi.-
J;·aria ou extl'C\Ol'dinaria, se a maioria elos mnnici-pios não se rna-
nif.estassc contra ·P lle . 

Foi publicaLlo durante trcs mczes o plano ele reforma no 
Diario Officia.i elo Estado. 

Os rnunicipios, em sua maioria, aceitaram a re forma. O Co11-
gr·esso do Estarlo, uuc só :podia accital-a cm blóco, ou rcjcHa.1-a 
~m l.Jlóco, r esolveu emendar o J)lano vroposto pelo Podr,r Exe-
cutivo, em ponlos cssenciacs . 

• 
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A Camara vê J:Jem que não seria de fórma alguma licito a um 
Congres o ordinario fazer taes modificações, porque, pelos termos 
<h Constituição que era r eformada, se exigia que houvesse a con-
comitanc.ia das tres vontades: o Poder Executivo, publicando 0 
plano; as !Municipalidades, em maioria, aceitando-o, e a Congres~o. 
homologando-o ou rejeitando-o; nunca, porém, alterando . E com-
prehende- e bem que não podia deixar de er assim, porque no 
momento em que as Municipalidades o aceitava:rn, o Congresso já 
fun::cionava, j·á -eram conhecidos os seus membros, já o Gover-
·nador sabia que contava com a maioria dos De0putados e, nestas 
condicões, podia transformar, conforme os interesses do momento, 
um Congresso ordinario em Congresso Constituint.e. Na reforma, 
.por tanto, se o Congresso podia emendal-a, deixavam de collabo-
rnr o Poder Exr.cutivo e as Municipalidades, contra a expres a 
·disposicão constitucional em virtude da qual a mesma reforma 
era feita. 

De fórma que a Constituicão do Amazonas, que vigora neste 
momento, não tem uma base em crue -se apoie, vor haver infriu-
gido o preceito da 1Constituicão anterior, que permittia a sua 
reforma." · 

O Sn . BARBOSA LIMA: - E tudo i. so se cura com o archivamento ! E' 
verdadeira.mente uma panacéa que ha de caracterizar os dous qua-
fri r·irni os ... 

O Sn. ANTo -ro Nor.uEmA: - Allegam ainda, r. Presidente, que a 
Conslituicão de •1910 dis-punha, no seu art. 68, qu-e só c1e vinte em vionte an-
nos poderia ser ella reformada. O ·parecer em debate responde cabalmente 
aos qut: vêem em tal disposição motivo de nullidade para a Constituição 
de 1913. 

Do que ninguern se lembra, entretanto, é que a reforma de 19 LO fll-
ria mais fundo uma disposição clara da Constituicão anterior, .porquanto 
prorogara por seis mezes o mandato do Governador, quando o art. 42 
reznva assim: 

" O Governador deixará o exercício de suas fw1cções i1nproro-
gavelme11te no mesmo dia em que expirar o período do seu man-
dato, succeclcndo-lhe o recem-eleito e, na falta ou impedimento 
de3te, o ·1Jbstituto legal . " 

Aqni não se crcava wna di posição <le valor idealista, na phrase elo 
honr:.Ldo Relator. como a que prohibia a reforma antes do prazo de 20 
annos; firnrn.va-~e um principio de moralidad·e, para evitar que o Ex~
cutivo, n::i. vigencia do ~cu ma:ndato, conseguis$e, como de facto consegwo 
no Amar.onas, a prorogacão deste. _ 

O Sn. BARDOSA LIMA: - Estamos arriscados a ter uma prorogaçaó. 
aqui, no Di tricto Federal. Parece que isto vem sendo admittido como 
um canone. 
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O Sn. PmTDEKTE DE i\íoRAES: - A Jfancada -amazonense de certo votará 
co11tra. 

O SR. PEDRO MoACYn: - Não ha prm:ogação possível ele mandato 
cxtincto. 

O Sr. ANTONIO l OGUEIBA: - Se, como acabo ele mostrar, r. Pre;;i-
clenLe, os vleios ela Constituiçã.o de i!HB maculam, ele modo mais grave, a 
de HJJ O, esta t em por contrapeso, a fulmionar-lhe a existencia, a di sposição 
quP. fere a autonomia dos municipios, e a que não permitte, entre os po-
drres, a indispensav1el indepena.encia. 

Basta que eu leia a parte final da indicação, que apresentei, em 19 Ll , 
á consideração el a Commissão de Constituição e Justiça, e que, distd-
buida ao nosso .saudoso companheirn, o Sr. Felish ello Freire, dorme o 
somno do esqu ecimento na pasta respectiva, para deix·ar claro que a re-
forma ele 101 O aberra dos princi.pios constitucionaes da União: 

" Considerando que a Constituição política do Estado elo Ama-
zmns, JH'Omulg·ada a 21 de Março de HHO, c1esvia-se elos princi-
pias fundamenta.os da Constituição Federal, enfeixando nas mãos 
do Goverrrador poderes quasi clictatoriaes; dando-lhe a faculdade 
de suspe-ncler as leis e resoluções municipaes (artigo -!Mi) ; 1rnr-
mittíndo-lhe organizar a seu geito o S up erior Tribunal do Estado, 
pdo arhiLrio de escolha ·em tres casos sobre quatro (art. 75~, 

o que, aMm etc destruir o equilibrio dos poc1eres constituciona:es, 
tem uma feição immoral, porque a esse Trilrnnal compete proces-
rnr e julgar o Govemaclor nos .crimes co1nmuns (art. 7•6, § 2º), e 
prorogando-lhc finalmente o período gov·ernamental por mais 
sei. m ezes, cop.t.ra a pro'hibição expressa do art. ·42 ela Constitu:-
ção anterior. " 

Diz o :n t. 116 : 
" As l eis, deliberações, posturas, resoluções e decisões ela;; 

lontendencias iVIunicipa.es, ·que offenclerem, explicita ou implicita-
mente as Constituições e l eis da União e do Estado, "serão sus-
pensas em todo ou em parte, pelo Poder Executivo elo Estado, 
q1.1'anclo deHe tiver sciencia e poderão ser annuUadas pelo Con-
·grcsso. " 

A simplns l eitura dispensa qualquer commentario. 
Quanto á constituição elo Poder Judiciaria, m anda o art. 75 que urna 

vaga será pre enchida por antigui dade dentre os tres juizes mais antigos ; 
as duas ~e.gu i ntes , por m erecimento, dentre os juizes de direito que tive-
rem mais de quatro runnos de effedi vo exercício; a .quarta, por livre no-
·mcação Ll o G overna-d.or, com approvação elo Senado . 

o SR . PRUDENTE DE MoHAES: - ' ão vejo por que se}a inco1rtitucional 
o dispositivo. 

O SR . ANTONIO NoGUEJRA : - Dá ao Governador o arbítrio de organi-
zar o lrihun::tl á sua feição, e por es0sa Constituição er a o tribunal que jul-
gava o Governador nos crimes communs. Ainda h a mais : o Procurador 
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Geral elo Estado, que era um dos desembargadores, passou a ser um juiz 
dtl direito, nomeado pelo Governador 

O SR. PnuoENTE DE MüHAES: - Não me IJ arcce que tenha siclo fcriclo 
algum pri·ncipio constitucional. 

O Sn. PEDRO MoACYR: - A organização da magistratura ;poderia s '" 
nHtis conveniente; porém inconstitucio·nal não é. 

O Sn . BARBOSA iI.JÚA: - E depois a inconstHucionalicrade, hoje, é urn 
-elos menores inconvenientes . 

O Sri. PEDRO MoACYR: - E até a maior elas virtudes . 
D SR. ANTONIO NoaumRA: - Ficou de pé, 9em contestação, o argu-

ment0 cl·' crue a Constituição ele '191ü ferio a autonomia c1o municivio. A0 
menos lsto s'Brve para inqui-nar a.e nulla essa Constituição, que se quer 
faze: Jlrevalecer contra a de '19'13, onde os pr.incipi os constitucionaes 1h 
Uniã ·1 foram respeitados. 

·Supponhamos, agora, Sr. Pres idente, que a Gamara elos Deputados en-
tc1;desse que a intervenção no Amazonas e impunha, embora não haja alli 
actualmcnte nenhuma du11licaba ele poderes. 

O Sri. BARBOSA LIMA: - Perclão; V. Ex. não ·JJóde deixar de lado o ou-
tro Cong-resso, qn-e reconheceu o Sr. Bacellar; .aquelle qwe rooultou de 
um ;unbiente ele illegaliclades derivado de uma org,anização tumultuaria. 

o Sn . .ANTONIO NoGUEUU: - Creio ter J.'eito as referencias, q.ue se tor-
naram necessarias á organização elo Congresso que reconheceu o. Sr . Bi-
cellar; for- mostrado que os vicias são communs ás cluas Constituii:;ões do 
Es1 <eclo, .'J, que •vigora e a que se quer fazer vi-gorar; e que esta ultima, 
sim, est:wa a pedir a intervenção no Estado, ·como mostr.ei nesta C't-
mara, em '10'.l 'l . 

O SR. BAHBOSA LIMA : - R·ectificou a certidão ele ida1le elas illegalicla-
dc~ elas diversas Cons tituições. 

ú Sn. PEnno MoACYn: - Perfeitamente. 
O Sn. AN'roNIO N oiUEIRA: - S·e .a Cama.ra enl.1.'Hdo;;sc ele intervir no 

Estado, só o- podeTia fazer por meio de um iprojei:to éle lei , que se:ria su-
jeito á tlcliberação da outra .casa do Cong-resso Nar: io 11 aJ.. 

Ora, Sr . Presidente, -o Senado da R·e1mblica., lornando conhecimenta 
de uma incli~ação . .. 

iO Sn _ -PEDHO MoACYR: - Indicação Nery. 
'Ü Sn. ANTONIO NOGUEIRA: - ... indicação a.1Jresenlada .pelo Sr. Se-

nador Silverio Nery, .para que a ·Commissão respectiva di·SS'CS-Se sobre a 
orgai1izar,ão do Congresso Legislativo do Estado do Amazonas, eleito . em 
vJrtude ela reforma constitucional de '.l9'16, approvnu o parecer, ·então ju-
diciosamente emitticlo pela Commissão de co.nsfüuii;ão .e Di-plomacia, man-
chnclo .wchivar a indicação, entre outros, por este fundamento: 

" Eleito ·em vlcito mgular, realizado na época propria, se-
gnnclo as prescripções da lei eleitoral vigente no Estado; l'econ.he-
cid.os os .poderes elos seus membros .nos termos elo respecti V·O fü~

gimento Interno; installaclo no dia prhviamente designado para a 
sua reunião, com a presença elo Governador d·o Esta.elo e leitura 
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da respectiva mensagem; constituido pela eleição da Mesa e Com-
missões ·Permanentes, e communica.ndo-se com os outros dous po-
deres no exercício 'constitucional de su as funcções, com a harmo-
nia e independencia que a c,a·da um delles assegur a a Constitui-
ção Estadoal, como tudo fazem certo os documentos juntos á in-
fücação, parece á Commissão igualmente que ainda neste parti-
cular ·nenhuma providencia h a a tomar a r espeito .pelo Congr esJo 
Nacional, verificado como está que não existe nenhuma imperfei-
ção no apparelho governam ental do Estado do Amazonas, exe r-
cendo cada um dos seus .orgãos as suas funcções dentr o dos limi-
tes que lhes foram traçados pela .Constituição. 

Está claro, portanto, .que o projecto de intcrvcnção não l ograria ser 
transformado em lei. porque -0 Senado lhe negaria approvação. 

'Ü SR . PEono M:oAcYn: - Então para que V. Ex. apresentou, com os 
seus comp:mhciros de bancada, a indicação que está motivando este de-
bate? F.' porque não considerava a questão mor~a. 

O SH. BARBOSA LIMA : - E depoi s disso o Supremo Tribunal deu ha-
beas-corpus. O honrado colleg.a quiz fazer a r eva.ccinação. O Senado fez 
a primeira inoculação .. 

10 Sr. . ANToNio NoGTJEIBA: - Inutil seri.a o projecto de interve.nção, 
desejado por algu·ns dps meus dignos collegas, porque j1ámais elle seria 
l ei. E imagine V. Ex ., Sr. Presidente, os prejuízos .de:correntes de seme-
lhante intervenção, quando, na vigencia da ConstituiçãC> de 1.ç}13, tem o 
Est2d0 c.rlelH'ado contriltO CQ:m particulares e extrangeiros, entre os quaes 
o do f imclin(J . 

O Su. IlAilBOSA LIMA: - O Supremo Tribunal já abrio a perspectiva a 
esses perigos, porque declarou tumultuaria a reforma . Amanhã, uma 
questão de direito privado póde ser tr azida ao conhecimento do Trilmnnl, 
e :~lle r~solver, ·de accôrclo com a decisão j á pr of'erida. 

{) Sn. PEDRO MoACTH: - A questão ·Póde resurgir mil vezes, sob e.ole 
aspecto . 

O SR. PRUDENTE DE l\foRAES: - A Gamara recu a-se a r esolver a ques-
tão, como o Senado já se r ecusou . Ella devia decidir qual das Constitui-
ções é a le.gitima, resolver a duplicata . 

O Sn. ANTONIO Noc;uEmA: - São palavras do illustrado Relator: 

" 'Se o conflicto constitucional do Amazonas não foi r esolvido 
·d.entro do vroi;>rio Estado pelos poderes políticos locaes, ou se 
não encontrou solução nas proprias instituições internas do Es-
tado, - outro ,remedia não h averia '])ara o ·caso a não ser o que 
foi indicado nos diffcrentes accórdams do Supremo Tribunal Fe-
deral, proferidos sobre a questão amazonense: A intervenção f<;-
dcra.l parf\ o restabelecimento da ordem constitucional e tran -
quilliclade no Estado, á r equisição do orgão do GC>verno loc ~.1, 
que tinha e.ntão competencia .para fazel-o. 
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O Congresso Nacional ·não tem faculdad·e .para ex-officio, 
fóra dos casos de intervern;ão, "rever" a Constituioão do Ama-
zonas e implicitamente ·reconhecer a 1e.git1mtfade de um ou a.e 
outro dos orgãos ele po,deres sobre os quaes se deu a duplicata. 
As Constituioões dos Estad,os, como j·á deix,ámos assignalado, não 
estão sujeitas á "censura" prévia do Congresso Federal, nem de-
pendem rlo seu "placet" para que poss'am vigorar. " 

Se, porém, os homados Depu~ados fazem questão de que se declare 
<1 LlfaI a Constituioão valida, seria facil votar a 1conclusão ·do honrado Sr. 
Arnol11ho Azsve do, qus claramente ss manifesta a respeito . . 

O SH. PRUDENTE DE MonAES: - .o que ha é a conclusão mwna.ando al'-
chi var; a outra conclusão foi vencida na Com missão. 

ü Sn. ANTONIO N oGUEJHA: - Penso, Sr. Presidsnte, como o digno re-
presen l:antc mineiro, que o Congrnsso não tem compstencia J)ara r ever a 
Constituição de um Estado qualquer, ou declarar qLrnl deva estar cm vi-
gor. O i·ernedio de;ycria ter sido o pedido de intervenoão, na época pro-
pri", pelos orgãos competentes do Estado. 

E cnmo a Camara, no momento aictual, não quer e nem deve intervir 
no Amazonas, a soluoão para o ca,so será, indiscutivelmente, o archi va-
mento 1h ind~cação, o que deJlota estar a vida constitucional elo Estado 
perfeitamente normaliz11.da. 

O Sn: PRUDENTE DE MonAEs: - Se não houvesse duplicata de Consti-
tuiç;iu, .::im; mas, uma vez que se reconhece a clu,plicata, e isto é innega.vel, 
o archi•1amento não resohc a questão.-

0 SR. PEDRO l\1oAGYR: - Mesmo que a conclusão do archivamento rc-
cr:nhecosse ·que a reforma co11stituciona.l não contraviém aos princípios da 
Cofütituioão Federal, mesmo assim, não infirrnaria a existencia da du-
11Jicata. 

o SR. PRUDENTE DE 11\foRAES : - o orador nega a oxistencia da clu-
plica.ta ? 

.Q SR . ANTO'NIO NüGTJlll11A: - Nego, ,por.que no Amazonas 'Ó ha urna 
Assembléa Legis1ativa. 

o SR. PEDHO MoACYR : - füio se trata d:e Assembléa, trata-se ele Con-
s1Huição. 

o Sn. ANTONIO ~ oouRrnA: - A duplicata ele Constituioões não existe. 
Preciso fôra p_ara ·que tal anomalia se désse que o honrado Sr. Prudente 
d.e Moraés tivess·e .pintado com côres reaes a situa.cão ama.zone1J.1se, no seu 
voto apresentado á Commissão ele Constituioão e Justioa. 

Nãc ha, como se faz suppôr ness·e voto, grupos que obedeoam ás dis-
pcsições d·a. Constituioão d.e 1910 e grupos que só respeitam os preceitos 
da de Hl1 3. Não houve. ainda, Sr. Pmsi:dcnbe, quem se insurgi.sse contra 
o pagamento ele impostos, sob o fUndamento de que são ·Clles de creta.d.os 
por Assemhléa resultante de uma reforma constitucional incxisfonte. 

Aff'irmo, e para tal levanto hem a voz, que no Esta.do elo Amazona;; 
só ha um Poder Legislativo, só est•á cm ivigor uma Constituioão . O qu e 
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das considerações, que venho fazendo, se deduz, é que, dos habeas-corpu.s 
concedidos pelo -Supremo Tribunal, só está em vigor o que ampara o d'-
reito do ·Coronel Guerreiro Antony ao exerci.cio .do mandato de Vice-Go-
vernador do Estado, até 31 de Dezembro proximo. 

E' uma fantasia a co-existencia de duas Constituições . Só vigora a ue 
19'13. Ni-nguem se insurge contra os a:etos -clella decorrentes . 

O Sn. BAHBOSA LIMA: - Porque não tem outro remedia, . apezar dos 
accórdams elo Supremo Tribuna.l. 

O SR . AN'I'oKro NoGuEmA : - Perdôe-me, Sr. Presi<dent-e, o calor com 
CJl.lu estou a terminar as 1T)in1rns consi·derações . 

- ü Sn. BARBOSA LIMA : - E' natuml . A questão é e•quatorial . 
·O SR . ANTONIO Nom1mRi1.: - E termino como comecei, affirmando que 

fui contrario á reforma de 19•W, como fui contrario á de 19'13, por en-
tender que não havia -em jogo o interesse publico, e sim os inter.esses par-
tidnrios. 

O Sn. AGAPITO PEREIRA : - Não apoiado; a reforma -ele 1\H3 visou a 
exlincção do Senado por ser uma instituição de luxo no organismo con-
stitucional do Eslado . Não houve interesse partidario na refor.ma. 

O SR. ANTONIO NoGUEmA: - A Ca.ma.ra não s·e deixará impressionJr 
;pr·r essas noticias de duplicatas, que não existem, e que, defendidas fóra 
do Estado, só servem para manter a_ duvida sobre a. questão d.a successãD 
governa mental. 1 

A.guardámos, os ao Amazonas, o vere clic lwn d.a Camara que fará ob ~·a 
d.0 snbe rloria a1pprova:nrlo o archi vame11to ela inelicação, por estar norma-
lizada a situação amazpnense e ... 

O Sn. BAHBOSA LIMA: - A esse respeito não tenha Y. iEx. duvida; 
vai mai s uma vez fazer olira elo ESJlirito Santo. (Risos. ) 

.Q Sn. ANTONIO NqauEmA: - . .. haver necessi·d.aele de que, no qua-
1rienni o a começar em 1 ele Janeiro ele 1917, possa o Sr . Dr. Alcantara 
l3a.cellar, Governador eleito, administrar com prnveito ·para o Estado, res-
tauramlo as suas finanças, moralizando os seus serviços, e collocand.o o 
Amazonas ·no lugar que lhe compete entre os seus irmãos da P.e·cleração 
Dn1s.il eira. (ilfoilo be<m; inwilo bem. O oraxlor é wmpri1nentaclo . ) 

O Sr. Pedi;o M oacyr (*) - Sr. Presi:cl.ente, não posso fazer discurso. 
em iwimeiro lugar, pqrque estou :ficando muito contrario aos d.i scurs0s 
nos 1pa1famentos repuhlicanos prcsid.enciaes, m crue eUcs constituem su-
perfectaçã0 inutil e, em fundo, rlsivcl ; ·em segundo lugar, porque estou, 
apcznr ela minha boa app arencia iihysica, em más condições d.e saud.e, 
~irohibid o mesmo d.e oocupar a tribrwa, ou fazer qualquer esforço prolon-
gado que desperte tal ou qual emoção . 

Como, em todo caso, proferi um Ugeiro voto em separado, no tocante 
a essa ernbmlhad.a amazonense, sinto-me forçaid.o a dizer agora alguma 
cousa, mais em tom ele palestra do que ·em tom d.iscursi vo. 

( •) Não foi revisto nela orador. 
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Sr . Presidente, o que venho dizer tem por principal objectivo as~ i
gnalar as horrivei's confissões feit as perante o paiz inteiro por um homem 
:Político do caracter, da competencia, do esLU'do e ·das tradicões elo Sr. 
De·putado Mello Franco, no sei.o da Commissão· ·de Constituicão e Justica, 
J1M palavras falladas e .e ·cri•ptns. 

Desta maneira, darei ao debate, na contribuição de minha pa1c·stra, 
um tom mais alto do que realm(}nte r ee1 uerem os casos embrulhados ,}() 
Amazonas.· 

O Sr. Deputado Mcllo Franco entendeu opport1mo, conveniente, in-
dispcnsavel aproveitar a qu estão ou o caso politi:co do Amazonas para fa-
zer Rol emnemente a sua lJrofissão de f é revisionista. 

O SR. RAFAEL CABEDA: - Devemos estar satisfeitos com isto . 
O Sn. . PEDRO MoACYB: - Semelhan~e conquista - fallo sincerame.nte 

é, de facto, preciosa vara todos quantos pensam que chegou o período 
eh Iafümcia total do r egímen constitwcional, e ha urgencia rriaxima de se 
proceder, não ma.is a retoques, mas a uma reforma radical das institui-
ções que nos infelicitam e que nos conelu~iram á ba.ncarrota moral e 
Il1 é1 terlal. 

·1'ão te.nho á mão o folheto em que brilha o parecer elo nobre Dep u-
tado por !\finas Geraes, mas posso, guiado pela minha memori>a, affil'mar 
á Camara que as conclusões des e parecer são abertamente, varonilment iJ , 
no senlido _de que é impossível, dentro ·das linhas, do espirita .e ·do texto 
ela Cons!Huição Federal vigefrte, encontrar sequer um remedia para eab 
sit1rncão, ele todas a mais dif.ficil, a mais critica, a mais temerosa para as 
in;;titniçõe3 republiicanas, a situacão de uma duiplicata de Constituição em 
determi nado Estado da Federação Hrasileira . 

A 1 é agora, os casos .políticos su·j eitos á apreciacão elo Governo e do 
Poder Lcg:slativo se resumiram em duplicata:s .de Governa:dores, ou de 
AssemlJléas; o caso elo Amazonas, porém, conforme a minucio a e exhaus-
tiva analysc feita pelo .nohre RelatOl', recúa mais os termo,s do problema. 

Não se trata alli de uma simples duplicata ele Govemadores ou de 
As. embléas ; trata-se de evidente e irrecusavel duplicata ·de Cons tituicõe~. 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre as duas leis fun-
clamcntaes do Estado, escolheu ou determinou como legitima e aufüen-
tica a anterior, a de '19-10, e não a de '19-13, ela·horada por um Co·ngrcsso 
a1heclc lnstallado. 

Pois bem, Srs. Deputaidos ; reconhecido como liquido e cerLo ;pelo no-
brn HEüator este facto gravissimo da elu'.Phcata ele Constitui ções em um 
Estarlo ela Fe·deracão Brasileira, e invocada a acção pro;vidente, porqu e 
ni\0 podi:l mais ser previdente, elo Congresso Federal, •para cl ar uma solu-
<;ilo um remedia a essa gravíssima crise que directamente affecta o Ama-
zonas e indirectamente affecta o conjunto das uni dades da Federacão, 
S. Ex. veio confessar que o Congresso Federal tem de ,cruzar os bracos e 
permitfü qne o Estado do Amazonas ·contiú.ue, já não ,governado por all.-
toridade~ illegaes ou inconstitucionaes, mas balancado, torturantemente 
flu ctuante ·entre duas Constituicões ·entre duas -organizacões politicas cli-
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versas, uma das quaes não pód:e ceder á outra porque o P oder F(}der al 
chamado a resol"ver na especie não encontra na Lei Magna ·do paiz, nem 
em quaesquer leis secundarias que tenham desenvolvido o texto consti-
tucional, o mais leve remedio, directo ou indirer;to, para seme1'hante si-
tuação . 

O SR. J OAQUIM Osomo: - Não apoiado. Para a hy.pothese que V. Ex. 
figura ha remedi o na Constituição . 

O Sn. PEDRO MoACYn: - 1ão estou formulando hypothcse alguma. 
Pcoo aJ nobre Deputado que me ouça com indulgencia . Já declarei, lia 
1;ouco, que vinha fallar com sacrificio de ~nha sau•de. Em todo o caso. 
estarei prompto a attender a todos os apartes; apenas desejo que estes 
sempra correBpondam a uma certa substancia ela argumentação, para que 
o meu discurso possa ter tal ou qual autoridade, não delle prov1}nicnte, 
mas do~ proprios 111partes . 

. Dizia eu, resumindo apenas o parecer do r. Deputado ii\Iello Franco. 
resumiJlflo fielmente, aliás, que S. Ex. confessa que n a .constituição Fe-
den.J e na organização politica federal, na acção de qualquer dos poderes 
f ederaes, Executivo ou Legislativo, não existe remedi·o algum para a si-
ln.:ição do Estado do Amazonas, que, ao ver de S. Ex. , se caracteriza prin-
ci1ialmente por uma duplicata de Constituições. 

O Sn. JOAQUIM Osomo : - Para i . o ·está ahi o art. ôº. 
O SR . PEDRO MoAC1YB : - .Sr. Presidente, de passagem, devo r esponder 

ao apar tr do nobre Deputado . Diz S. Ex. : ahi está o ·art. 6°. 
O R. J OAQUIM Osomo: - Se h a n aquelle Estado duas ConsLituições, 

alterada ·está a fórma rr.publicana federativa. 
>() Sn. P RDRO 1\foACYR: - O artigo 6° realmente, no paragraJ)ho 2º, de-

terminh que no caso de violação da fórma repulfücana federativa, o Go-
vern::i Federal poderá intervir nos Estados. 

Ora, segundo ·está virtualmente contido no aparte do nobre Deputado, 
nenhuma vi.olação mais flagra.nte da fórma. republicana federativa poderá 
existir elo que a duplicata de Constituições . 

Assjm parece: mas no entender elo nobre Deputado Sr. i\íello Franco 
não é assim. 

S. Ex. A.llega que até agora (e isto já ·e tá durando h a 26 annos de 
rc.gimcn repulüicano constitucional ) tem sido solemnementc -pr ocl a-
macl<i e vota.elo por todos os Congressos ela Republica,, que, qu:111do 
chamados a prover en1 determjnados casos r elaUvos a possivel e allc.gada 
violação da fórma r e:pu])lica·na federativa, outra solução não se impõe 
senão a de cerrar os ouvidos, cruzar os braços, mandar proceder ao ar-
chivamt'nto dos •papeis, cer tidões e documentos que se referem ao caso 
oecorrcnte. 

E', seg·un do S . fü~., o que resulta da Constituição, pelo menos s.Jb 
o ponto de vista de s4a applicação p elo Congresso, desde que nasceu até 
ao·ora - e fa zem mai cinco lustres, - ou, por outra.s palavras, a histo-
rl:i con~titucional da nepublica, assignala, de modo irrecusavel , que, se-
j nm qu:-irs forem as hypotheses nas quaes se poderia concretamente des-
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dobrar por interpretação ~u deelucção o n. 2 elo art. , ôº da Cons.tituiçãn, 
não ha remedia de que es·corgitar; ha uma só solução a applicar imper-
territamente: o archivamento das reclamações vindas elos podeTes politi-
ces ou .'la luta dos partidos dos Estados. 

Ü ', partidos polfücos e os Esta.dos que se arranjem; a União Fe·eler.:.l 
cruza os .braç.os e lava as mãos couro Pilatos . 

O Sn. GONÇALVES MATA: - Hourve até aqui uma excepção unica para 
o Congresso commetter um erro: foi a interv·enção no Esta·do do Ceará. 

O Sn. PEono MoACYH: - O nobre Deputado, s•e -não me falha a memo-
ria, o Sr. Mello Franco, aponta esta triste e vergonhosa excepção: a unica 
vez em que o Congresso Nacional, no regimen constitucional solJ o qu:il 
vivemos, não mandou que os pocler e.s federaes cruzassem os braços e se 
ncolhessem á toca elo archivarnento, foi na tragioca comedia elo Ceará. 
O Gover.no passado, para commetter um crime, para levú .por diante vio-
Jencias, -arhitrios inqua.lificaveis, entendeu intervir no Estado do Cea~·á 
manu militai1., e nomeou para lá um interventor, figura que atié então os 
c::tremorns constitucionalistas elo rogimen presi•clencia.J, diziam que não é 
prnnittida pelo esrpirito e lettra ela Constiuição. 

A intervenção ·se operou a hem ·dos revoluciona.rios que queriam de-
pôr o Governador, o Sr. Franco Ra•beHo. E' esta uma ex·cepção que, pot·-
tanto, confirma a re.gra. A r egra invaria.v.el assignalada. ·pelo nobre Rela-
tor do parec8r, é a do a-rchivamento .em todos os casos que podiam ser 
f'iliaclos á ·solução . elo n. 2 d o art. ôº ela Consütuição . 

O SR. JOAQUIM Osor.rn: ~ A cu1pa. não é ela Constituição, mas dos 
politiecis . 

.O SR. PEDRO i\foACYR: - Assim pelo menos to·dos o Governos fe-
d('raies, lodos os Congressos 1'ed1e·ra:es, Guelfos e GiJ)elinos, -grngos ·e troya-
nos deste ou daqueUe 11artido, desta ou daquella facção poliU.ca, nesta ou 
naquella circumstanci'a differenbe, fo•clos têm unanünemente reconhecido na 
prn:l.ica a inapplica;bilidade, a inexequibilidade •do n. 2 elo art. ~ ela Con-
s1iluição . 

Por outras imlavras: todos têm reconheci.elo que 1é impossivel para 
o Gover!lo Fede-ral, pelo.s orgãos do Ex·ecutivo e ·i'Lo Legislativo, manter 
nJ Brasil a 1'órma republica.na federativa delineada. na Constituição. 

ü Su . J oAQUIM Osoiuo: - !Nào apoia.elo. 
o S3. PEnR-o MoACYR: - nesta arte, mesmo que seja r1e constderar o 

aparte éhd.o pelo meu honra.do amigo no .sentido ele que não é attribuivel 
0sta falta á Constituição, ,porque .ena previa ·e deu r emeclio nos casos pos-
si veis de violação da fórma. npubHcana federati'Va, 'ª verdade é 1qrnc na 
IJrntica, rlc facto, o regimen republioano, a.través cte todos -os seus Go-
nH'nos ·e d·e toéLos ·os Congressos l'epuUüicanos, ~em deixado co1rnr os 
maiores perigos e ficar completamente á Tevclia a fórma re1pubHcana fe-
clontl.iva, por falta ele quem a possa .assegu:l'ar em .qualque-r re.ca.nto ela 
Federação. 

O SH. BAnnosA •LIMA: - Só vale quem tem força material no Estado, 
cm da.da situaç.ão; é o que se conclue. 
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O Sn . .PEDRO i\'IoAcYr.: - Sr. Presidente, foi a contemplação .d.es·se ver-
gonboso espnctaculo firmado na unifol'mjdade dos nossos precedentes par-
lamentare.s, crue l evou o nobre Deputado por Minas Geraes a concluir com 
g1·ande magna sua, talvez, sentldo de qu e o unico remedio para a salva-
<;ãi, ·do reg1men repTCsentativo de um ·Certo stoclc de garanti.as individua;es 
de liberdad·e e ·civilização 1politica em nosso paiz, é a revisão constitu-
cional. 

O Sn . JoAQUiu Osomo: - Para estabele·cer o regimen unitario, talvez? 
ü n. .PEDRO MoACYR: - Não sei qua·es são as intenções do nobre 

])eputado por :l'Iina , nem qual é '() sentido em que . Ex. se proclamou 
revi.sionL ta. 

Isto naturalmente será definido na clevida ·Opportw1idade pelo nobre 
Deputado mine.iro. 

Prouvera a Deu· qu e S. Ex. ·viesse tomar lugar na fileir as da re-
visão radical do ;parlamentarismo, tal qual é pregada pelos federalista:; 
elo Rio Grand·e d•o Sul e por outros muitos r epublicanos llistoricos, de 
grande força moi·al, pelos ~eus serviços e tradições dentro do Tegimen e 
q11 e abraçaram com a mai: flmda convicção e com ardor essa causa, cer-
tos de qae era ;po sivel mais attribuir apenas aos homens e aos Governos 
os desastres e os -crros da rR·epublica, mas tambem ao se u apparelllo insti-
tncional . 

O ...:n . .J OAQuI r O omo: - rRegimen parlamentar ·desmoralizado du-
1·an lc 60 annos de vi.gpncia. 

ü SR . .PEDRO i\I'()ACYH: - Antes de tudo, muitos i)uJJHcistas, ao tempo 
elo Imperio, oCostumavam ne.gar qLte tivessemos r cgimeo parlamentar, e di-
ri am 1orlo , ~iheraes e conserv·adores, rque, o que havia, era ficção do i;e-
gin1en imrlamentar, mas que, na realidade, o qll!e eústia er.a o poder :p es-
soal do Imperador, o farnoso Japi·s fali'flico . com que punha e repunha 
Gabin etes, ·di ·solvia e f)O nstituia 1parlamentos . 

Seja como Jõr, tenha ou não sido uma r ealidade, ne-ste paiz, o ~-e 
gimen parla menlar ou o rcgi rn cn elo poder pessoail do Imp erad'Dl' , mais 
ou mel1'1s ·disfarçado 10ob as rouipagcns do parlament.ari mo inglez seja 
como fôr a verdade ré que mmca, até a jornada de '15 ·de Novembro de 
J88D. tamanhos escandalos, tão escancaradas immoralidades politicas, se 
praLicanm em face dp paiz, sem que ao menos um dos ').)Oder.os naci.o-
naes to,nas·se a respOflSabilidade el e protestos, talvez IJlatonicos, mas que 
pesavam enormemente na opinião puJJlica, contra o crimes e os delio-
qiu~ntes da alta .politica.. 

o Sr.. B UENO DE AiYDHADA: - Platonico, não. ·Lembro o caso elo Rio 
Grnnde .10 ~ ul, ela lulft entre Gaspar e :\fauá . 

o SB . J oAQn~r ·OsoHIO : - O 11egimen pas ado eTa mais propicio a e11-
colJril' os -cscandalos. 

o .Síl . PEDRO i\IoAGYR: - Não sei por qu e; o regimen parlamenLar é o 
reg:irncn .elas responsabilidades. V. ·Ex. sabe que uma sim1Jles surra dada 
por um delegado de policia cm qualquer cidadão obscuro da mais remota 
1mJvincia .do Impcrio, era motivo para quécla de um Gabinete. 
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O n. JoAQUJi\1 Osomo: - V. Ex. leia a5 accu ações que o- republi-
caurs historicos faziam ao regimen parlamenta.r; leia o manifesto de 
1870, onrle elles ·diziam que o regimen parlamentar era o regimcn de cor-
rupc,;[LO. 

O ·n . PEDRO l\foACYR: - Seja como fõr, a verdad·e é que não se cn-
co:iira 1.•m período algum da lüsLoria politica do Imperio, dos seus parti-
dos e dos seus Governos, uma pagina tão deciõliva e fulminante d.o que 
tae3 in~tituições, como aqu.ella com a qual o dig-no Relator remata o pa-
recer sohrc o caso ·do Amazona . 

O SR. •J.oAQUIM Osonrn; - V. Ex. aconselha -então a volta á Monarcbia? 
O Sn. PEDRO l\foACYR: - · 'ão estou rpleitcando a voll.a á 1M:onarchia. 
O n. BuENo DE ANDRADA: - Não queremos a volta á C\io'narchia, mas 

a volta á moralidade. 
O Sa. PEDRO ·l\IoAC'l!l: - ou repuJ)licano intransigente. 
O qnc eu pleiteio é que recomece a Republica. 
o H. JoAQUJM ÜSORIO: - ?l'Iuito bem, 111>ste i)Qnto. 
O Sn. P1mno MoACYR: - E' que se refunda a 1Republica, que e r,c-

collvr1ue a Re;pu.blica em outras Jrns-es, por.que todas as b&ses - adm..inis-
twUva, j'!..ldiciaria, financeira e politicn lançadas a 24 de Feve reiro el e '1801 
e trio erradas e compromettcm, já não de dia para dia, mas de hora para 
hora. a propria honra do paiz. 

O Sll. J oAounr O somo: - ü regímen é bom e defini li 1·0. 
O Sn. •PRDRO •llioACYR: - Penso que V. Ex. quer a Republica defini-

tiva, tomando a palavra clefiniiiva na sua accepção relativa, porque não 
ha ngimcn definitivo. V. Ex. abc qu1), com exceipção dos grupos rcpu-
h!Jcanos, ·propagandist>ag elas en lão provincias de S. ·l aulo, Rio .Grande 
do Sul. füo ele 1Taneiro, Pernambuco, .l\'Iinas e do l\Iunicipio _ 1eutro, nã:> 
haYirL corr.ente republicana, não havia sequer partido republicano brasi-
leiro no sentido exacto ·ela palavra. 

Parrcia definitivo o r egimcn monarchico. Quando <>e deu o celebre 
baile na Ilha Fiscal, todo o mundo suppunha que a monarchia havia at-
tingiclo o zenith de seu prestigio .e ele sua -gloria. E, cntr.eta1ll'o, uma se-
mma drpoi·S, a monarchia. estava por terra . 

Caverml wn·mles! Reflictam hem os republicano~ obre a hora pre-
sente; ellcs não podem dizer que este regímen é definitivo .porque !ha al-
gunu co!1·sa a~ima do regímen, que é o .povo, que é a Nação; é a sobe-
rania co•1stitnicla :Pela V·ontade, pelas aspirações e pelas ncce siclaclcs le-
gitim as ele toda. as classes elo Brasil, e que póde, de um momento para 
outro, nnm sl\.lrto cl·e sua vontacl•e, que é soberana, jusla ou irnju"Sta, certa 
ou cnada, mas, cm summa soberana, qu-ercr modificações radicae.s n>1 
no~sa ostructura polHica . 

1·. Presidente acode-me agora á memoria a pl1ra e celebre, pronun-
ciada pl'lo egregio e inolvidavcl Silveira l\Iartins. Disse o grande tribu11<J 
rio-granti.ensc cruc o defeito capital clra organjzação republi.cana era o cu 
peccaclo original, era a sua proclamação pelas forças militares. cm nome 
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do ·povo, e chegava a vatioinar que, a:quillo que o canhã:o montou, o ca-
r1hão podia desmontar. 

Não attribuo ás nossas class·es armadas, nem agora, nem ao adiante 
propositos resta.uradore1,;: a Mari'nha e o Exe-rc.ito desejam, c·omo 'to dos 
os brasileiros apenas ( est.e ai1rnnas é vastissimo) a mudatnoa urgente ·e radi-
cal das nossas instituioõos, no ·sentido de uma forte centralizaoão politic:i, 
sem ::acr.ificio ela clescent.ralização a:dministrativa., para. a manutenção ela 
unida:de da Patria, em toda.s •os s.entidos, de uma diminuição dais funcções 
e a.ttriJmições elo Poder J~xeüutivo, para .que elle não .seja o que tem-sido 
durante 27 annos, por força do regímen e ·pelos abusos que ainda mais 
corn11romettcram e desenvolveram em um rumo errado, ·o t exto constitu-
cional. p:=tra que não seja, cligo, a dieta.dura •clesenf.reacla ·sob a qual tc.'rnos 
vivido em todos os _ Govenws ... 

O Sr:. JOAQUIM: OsoRIO: - O Parlamentar.is·mo cliá ao Poder Executivo 
mais mna faculdade, que é a ele clissol ver· a Gamara; logo nã.o dá re-
medi o. 

O Sn. RAPIIAEL GABEDA: - Tira outras faculdades. 
O Sn. PEDno llfoAcYn: - .. . . para. que, finalmente, a liberdade e 11s 

direitos individuacs .encontrem a sua efficaz garaintia cm um app.arelho 
jucliciario uno nacional, organizarlo .pela autoridade elo PftiZ para todos 
os ·cidadãos brasiJ.eiros, sem dualidade de processo, sem clua.Hdaidc d.e di-
J'e.itM e sem clualidarile ele magi stratura (rnuito bem); para que ... 

10 SR. J·OAQUIM: Os·omo: - O Sr. Bueno ele Andracla que responda ao 
ol':1dor, llOis ha rlias J'ez um di scurso cm que sustenta cxactamente o 
·Contrarifl. 

O Sn. BUENO DE ANDRADA: - Em minucias )Josso divergir, mas em 
t' ·scncia, e·stou ele accôrdo, i1orque minha opinião é qLte o actual regimen 
r.ão é H.epub1ica, o que cu clese,jo é a Republica. 

O Sn. J oAQUJM: O somo: - O Sr. Pedro Los·sa, ainda ha pouco, occu.pan-
do-se desta parte ela questão qu.e o orador está abordando, mostro u quEl 
a voll.a ao .passado nesse ponto era irnpossivel. 

o SH. PIDDHO c\'IoACYB: - ... para que finalmente o Parlamento possa 
ser, mediante uma e1ei~.ão honesta, como hone-stas foram as clciçõe.s rJa 
lei Saraiva, no Imperio . .. 

O Sn. J OAQTiIM Osomo: - Tambem foi a unica, tal vez. 
'Ü Sn. PEDRO iVloAcYn : - . . . uma representação authentica, ilos sc.11-

timentos e ela vontade rla maioria ou ela generalidade dos hrasilei ros, para 
que influa t' mcazmel].tc, riamo orgão princi'pal e clirecto .ela opinião e à.a 
Rnhcrania nacional, nos actos, movimentos e inspirações da nossa alta po-
litica, rleu tro e Ióra qo paiz, e n5:o se vcj a rccluziclo, como actualmcntc, a 
um11. chancellaria subalterna ·do Poder Executivo r·ecebenclo dclle a ca.cla 
momenl·o o santo e .a senha para nsolvcr a.s mais s•e.cunclarias questões. 

O S'R. J oAOUIM Osonrn: - Já no Impcrio, . Silv1e ira MaTtins I'c.ferindo-·se 
ú Cama2·a, dizia: Gamara ele ·servis. 

O Sn. PEDRO Müi\.CYR: - Já no Imperio houve situação polilica cm 
- -c:ruc Silveira. :\'Iartins 'POucle dizer, numa elas suas_ ·sublimes cxcla.maçõ0s 
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d~ trJhuno incomparavel: "Camara de ·servis-"; .que não diria clle ele cc!'Las 
Cétmaras da Republica?! 

Camara de servis, que derrubava Ministerios, Camara ele servis, que 
fazi:1 it aboli ção do captiveiro contra os interes·se·s fund.amentaes d.o throno 
(o· foi •esta, entre outras, a razão por gue cahio a monar.ch1a); •Carnara d.e 
senis, em qne liberacs e conservadores podiam gozar d.o po.d.er, alternan-
do-se neJ1.e, exercendo-o uns, a.té durante quatorze e mais annos ! 

Qne tri ste comparação para as .Camaras r epuJJlicanas se a fossemos 
·cstabelcc,•r com as Camaras do Jmperio ! 

Qua~s os partidos, nas Camaras l'epubli-ca.na·s? .Quaes as questões su-
periores, qua.es os Iitigios ele principias, quacs a:s barreiras d.e gTandes 
interesses nacionaes em conflido, quaes as elevadas idéas de or.ganização 
social e l'COnomica, que têm dividido os Congressos d.a Republica? 

Nada, absolutamente narla . 
Corrilh agem, questiunculas d-c ·partidos ephemerns, or.ganizados á ul-

tinn hora, para sustent:ição d.e Presidentes (l•a .Republica .que" •s·obiem ! 
O .Sn. BENTO DE 'MIHANDA: - Tarnbem não eram os principias .que fa-

ziarr.. os partidos na monarcMa. A prova é que cons.ervadores realizavam 
déas libe.raes e Jibera.e.s id.éa·s d.o prograrnma conservador. 

(1 Sn. ·PEnno MoAC_YR:- V. Ex . cliz que lib eraes Tealizavam progr.am-
mas conservad.ore'S e qrue situaçõ·es conse-rvad.oras praticavam i·d.éas libú-
racs. 

Ora, i·sto o que mc:strn é que o particlo que se a:chava no o·straci.smo 
preparava a opinião iiuhfü,a, amad.ur0c.la as ic1:éas no e&pirito ·puJJlico para 
recel:.er a reform a, e o out-ro ·partido a r ealizava .de accôrd.o com a aspi-
ração nacional. 

O Sn. FL01uANo DE BHITTO: - O regimen monarchico era conclemnado, 
e a prova é qri,e cahio sem uma dedicação varonil, ao meinos. 

O Sn . J oAQUJM Osomo: - Os partidos exploravam a o·pinião publica, 
CJTil•! entre nós os demagogos continuam a exploral-a . 

ü Sn. PEnno MoACYR: - V. Ex . . quer que eu .diga ·com franqueza d.e 
amigo ·e apreiciad.or seu? Nós ch e.gamos 'ªº triste estado d e não termos se-
qn·~: rlema:gogos 1 

A demagogia é o protesto ele um ou mais ind.ivid.uos, d.e um partido, 
d.e uma classe. de uma sociedade; mas nós não temos i.sto sequer. 

A d.·emagogia é o excesso clfl. clemocracia, é o radicalismo nas iclé'ts, 
~r.ntimentos e ·ex-d.011trinas lev•ad.as no terreno da acção a consequ·encias que 
podem .al.guma·s vezes ·comprometter a or dem .social. 

O Sn. LE_fo VELLoso: - Muito bem . 
.O Sn. ·PEono ·l\foACYR : - Mas nós nã:o temos demagogia; a demagogia 

é a excesso, é o abuso, e nós não temos 'Sequer o uso, não t emos partid.l)s 
politir.os. 

O Sn. FLORIANO DE BmTro: - Como não tinha.mos na Monarchia. 
fana situação Jiberal ,cahia, por exemplo, e vinha uma Camara unanim~ 
conservadora. 
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O SR. J oAQUBI O oRio: - O orador precisa reler as paginas da cam-
p:rnh a rrpublicana . 

O Sr. . PEDRO i\íoACYR : ·- Ia eu dizer que a nossa desgraça, tal vez a 
ma1or, consi·ste .cm que não tenhamos demagogos, porque a reacção s~ 
proporciona á acção . No ·paiz em que ha demagogos, ha necessariamente 
r ea.ccionario . Paiz em que ha reaccionarios e demagogos tem fatalmente, 
pela rl ij uncçã.o ·dos extr·emos, o mefo termo inevitavel, o partido mode-
rado, C(Itlilibrado, darnielles que querem o consor·cio da ordem com a li-
lwrdacle . O .paiz, ·portanto, que tem demagogos, tem vitalidade, dá signacs 
de vida, l)Ossue instrumento de energia cívica. 

O ~ n. BENrro DE i'l'!mA1'TQA : - V. ·Ex . nã:o -está apreciando bem. Nos 
tempos moclernos não ·ã,o ·esses Jlrincipios que formam partidos politicog. 
F.' por ido que não temos taes partidos . 

O Sn. PEDRO ü\1oACYR: - Sei que V. Ex. é disc1pul-o ele Ostl'og·orsky. 
Es le russo .e creveu um aclmiravel livro •em do'tls grossos volumes, La 
clernocrat?e e L'organisation des partis pol'itiqiies cuja these ·princi·pal, mais 
con cl r.nsadamente defendida em um c.pitome da 1n·opria obra, é que não 
se justificam mais os parLiclos dassico·s, como whigs e toi·ies na Inglaterra, 
liberaes e cons.ervadores, da Monarchia, radicaes .e civicos, existentes na 
Argcnlilu ; progressistas e socialistas, extrema esquerda e extrema direita, 
na França; socialistas ·e centros caLholicos, na ·Allema:ll'ha, .e assim p01· 
diante. fme diz que 

1 
OS particlos h ão lle Se formar á JlTOporção .que as 

questões surgem . Apparecc urna que>stão economiea ou financeira corno 
nos Es1ados Unidos, ~ que.stão do monometalismo ou do bi-metali~mo, e3t~ 
questão rlivide as classes que se organizaim e systernatizam sua acção, em-
quanto dma a necessi.darle da ;propaganda e maturação da solução dct-
quelle problema. Re ol'1ido o problema, o '.Partido desappar.ece. 

O Sn .- J OAQ nr Osomo: - V . Ex., com ·esta affirma.tiva, que é ver da-
d eira ... 

O SH . PEDRO i\io. CYR : - Não estou i'azenclo affirmati va, mas um 
l'eSU!l10. 

O Sr. . J oAQUBI O somo : - V. Ex. com esta affirrnati va, que é verda-
deira, de que hoj não ha mais ·partidos, ha grupos, formula a mais com-
pl3ta condemnação elo irnrlamentarismo, que só póde viver c0m partidos 
organizatl.os, clas·sicos. 

0 R. RAFAEL CAl3EDA: - QLtem ·está d·e accôrdo com isso não é o 
Deputado i\'Ioacyr, 'é o russo ... 

o Sn . PEDRO •;\1oJ\.CYn: - Deixe-me proseguir, eu citei o r esumo de 
uma obrn. conhecida do talentoso Deputado pelo Pará, homem IettralíJ, 
para o c11rnl e·stas cousas podem ser agradavelmente ditas, porque S. Ex. 
gostil da viela intellecfual, se entretem c·om os livros, e não acha que te-
nha.mos p1elo menos vo1tado áquella itriste !época em que os iUettrados ti-
nham por um certo criterio a pre.cminencia na organização dos 1poderes 
politicos e a direcção da s·ociedade brasileira. E' um lettrado e por isS•J 
posso amenizar esta minha palestra ... 

o SR. J OAQTJJM Osonro: - E' a verdadeira doutrina. 
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O R. RAFAEJ, CABEDA: - !!\Ias V. Ex. não a executa . 
ü Sn. PEDRO MoAcYn : - Nós vamo.s liquidar estas contas a:gora . 
O Sr.. JOAQUIM Osonro: - O Sr. Deputacl.o Cabocla clá uns apartes qu.i 

não comprehen elo . 
O n. RAFAEL CAnRnA: - 1Mas os outros entendem. (füso.) 
O Sn. PEnRo MOACYR: - ReJerindo-mc á doutrina não affirmci ser 

seu adepto; sou adepto dos particl-os organizados, .p.ermanentes, dos pa:-
tidos tra.iicionacs. Ainda estou pela moela ingleza, antiquada, mas rcs-
peitavel e pxoductora ele .excellentes resultados para a civilização mo-
derna, cm todos os paizes de regímen repre. entativo. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do :Sul (e entro aqui no atalho 
aberto pelo Sr. Rafael .cabecla, o qual, como eu, é pelos partidos per-
manentes) . 

O Sn. JOAQUIM Osomo: - Se fosse .po.sivel isso ... 
O S!{. PEDRO .i\íoACYH : - .E' possível. 
O Sn . JOAQUIM Osoruo: - ·A 'historia não o mo-tra. 
O Sn. PEnno i\foACYR: - Mas eu vou prcrvar que é. V . Ex. pertence 

ao Partido Republicano do Rio Grande do Sul, partido tenaz, laborioso, 
que sustenta um labaro theorico, e que é o mai·s doutrinario, é até o mais 
philoso.pbico, digamos assim, ele todos os partidos que o Brasil Lem pos-
suído. 

V. Ex. sustenta no Rio Grande a sociocra-cia, as ·soluçõe$ politicas de 
Angusto ·Comtc, sustenLa a philosophia ele Comtc até certo ponto - at-
tenclidas as circumstancias, quer .do occi>dente, quer d·a nO'Ssa 1P.atria, -em 
particular. E' o mais theorico, repito, de todos os partidos; .sustenta, na 
União, até certo J)Onto, a Constituiçã.o Fed·eral, emquanto não fôr r efor-
mada, d0 accôrdo com a Constitllição do Hio Grande; sustenta no sul a 
Con. Lituição sociocratica que o partido acloptou e que reputa uma obra 
prima, q:ic realmente o é, no sentido da doutr1na, que consubstancia. 

S. Ex., portanto, não .está ao lado do nobre neputaclo .pelo Pará, is lo 
é, dos rruc querem os partidos ephemeros; S. Ex. continúa até agora a 
suslentar e continuará a:d perpetuam rei memo1·iG11n e de accõrdo com as 
sábias prcscri.pções do chefe immortal elo positivismo francez, Augusto 
Comte, a propugnar aqucllas soluções que estão ·concretizadas na carta 
de H de Junho. ' ão ha, ·portanto, entre os honrados coUegas, nenlmm 
parentesco sob .este a pecto . 

:\ias, vejamos. No Imperio havia ·partidos. Isso ninguem póde negar. 
Havia grande,s c0rrentes naci·onacs, definidas, estabelecidas -e que se re-
vezavam no Pa.rlamento e no poder. A RcpulJlica não Lem partidos. Terá, 
porventura, a Repu])lica, dentre o conglomerados confusos pelos quaes 
se divide a sua acção social, parlamentar e administrativa, terá porventura 
daC.o, no~ .seus Congressos, maiores lições .de civismo, de independencia, 
de horror ao servilismo, do que o Parlamento do Imperio? 

A hi~toria dos nossos dias ah i está, para solemncmcntc dar um des-
mentido a quaesrruer affirmações nesse sentido. 

o :::R. J oAQlllM Osonro : - :\ unica vantagem que o Imperio teve con-
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sistio crn possuir homens de outra envergadura moral. Questão de ho-
mens. 

O 'R . PRDno i\IoAcT.n: - E' a verdade . O Imperio teve gigantes, tev•? 
homens, a Republica não os tem. 

O n. FLomANO DE Br:rT'.l'O: - E' uma hyperbole. 
O Sn. PEnno i\íoACYH: - Não é hyperbole, não é T·hetorica em 

um arrastamento de saudade, que não tenho, pelo regimen decahido ! Sou 
reprnblicaino intransigente, e morrerei republicano mesmo que, mais tarde, 
os ·erros e crimes desta malfadada Republica conduzam ·talvez a Nação a 
procurar nas Jileiras de um exercito extrangeiro o portador de sangue 
àynas1ico, que o povo brasHeiro, nas suas illusões ou na convicção dos 
seus sentimentos, julgue ser o salvador dos seus destinos. 

Ü SR. FLOHIANO DE BHITTO: - Mai pii't,f . . . 
O Sn. PEnno 1i\1oAcrn : - Sr. Presidente, nós temos tido Presidentes ela 

Hepuhlica: não temos tido Congressos; não temos partidos, não temos 
vida politica, nem na União, nem nos Estados ... 

O SR . FLORIAN·O DE J3RrJIO: - O orador é um d-csmentido de suas pro-
prias palavras. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA : - Quem disse que não .tínhamos homens di.: 
envergadura foi o Sr. Osorio ·e não o orador. 

( 1 Sn. J oAQUJi'.:r OsoRrn: - Eu não disse i:srn. 
O SR. FLORIA1 o f1E BRrTTo: - Que o ili sesse; teria sido uma hyper-

bol~ injnsta. 
O SB. PRnRo 'JfoAcYR: - . ão houve injustiça . O 110bre Deputado pelo 

R'.o Grande rlo Sul tem convicções republicanas irreductivei·s; -eu o sei, a 
Gamara inteira o sabe. 

ü SR . J oAQUDI O omo: - O que affirmei foi que a i\Ionarchia teve 
homens. 

O SR. PEoRo 11\foAp.'ll: - Entretanto, S. Ex. re·conhece esta grandE 
verdad.e, que importa uma homenagem devida pelos homens que actual· 
men1e servem á Rep11blica aos seus gloriosos e honestos antepassados. 

Sr. Presidente, o clehate vai derivam do, como uma lancha ou um pe· 
qucno vapor sem helice, á fü.scrição das correntes formadas no calmo rio 
da discussão a esta hora. serena da tarde, pelo punhado de heróes que 
têm a paciencia de ouvir-me. 

O SH. FLORIANO D~ iJ3HIT1'0: - A paJ.avra de V. Ex. é sempre ouvida 
com }Jrazer. (ApoiadQs.) 

O SR . SALLES JVNIOR: - A presença do digno Deputado na Camara é 
uma prova do valor dos Parlamentos repubHca.nos . 

iO SB. PEono l\íoAcYn: - Muito obrigado. ão .quero dizer que não 
valh1 alguma cousa; rião sou modesto, como entendem .por ahi a modestia; 
sou rea.lmcnt.e homeÍli que sabe dizer até certo ponto o que quer dizer; 
tenho alguma fluencia para traduzir o meu pensamento, e, principal-
mente, estudo, porque o IJOlitico moderno que não e·studa está desgra-
çado, comple.tamente liqui·dado, mais tarde ou mais ·cedo afunda. E' por 
isso que apezar de t13rem subido muito alto, alcandorado á mais emi-
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nentes posições, vario ignorantes e semi-le ttrados da Hepuiblica Brasi-
leira, ao cn,ho de 27 armas se verifica no inventario fatal, friamente feito, 
que ellc·s foram realmente incompetentes. 

O Sn. JOAQUIM Osomo : - Não apoiado. 
o !::)H. PEDRO MOACYR: - E' a verdade. 
O Sn . FLomANO DE.IlRITTo: - Isto é ainda hyperbole exageraJa. 
O Su . PEDRO MoACYR: - ... e qt1e não .poderão, com raras -exce1' çõe;;. 

conseguir 1 ngar argum justamente distribui do na posteridade do paiz. 
O SR. FLORIANO DE BmTTO: - Basta o coefficiente da · iostrucção, q:ue 

hoje é muito mais alto do que no tempo da Monarchia, para se ver qu:~ 

0 ni vel das diversas .corporações ha de ticr tambem subido. Uma cous.a é 
fun cc_:ií.o .clft outra. 

O Sn. PEDRO MoAcYn: -- Gosto de argum1:mtar á norte-americana, isl;; 
é, praticamente . 

O ar.gumento que mais impressiona e ·deve arra"Star os sinceros que 
querem pensar ·e agir sem parti pris é o argumento do •facto. tAppel~o 

para o facto . 
Basta este: ha trcs dias o Sr. Deputaido Barbosa Lima, Relator do 

orçamento ela Fazenda na Gommissão de Finanças da •Gamara, se levan-
tou na hora do e:x.pediente e declarou que, ao relatar daquelle orçamento, 
consignnn para a w rJ)a ele inactivos 1e .aposentados 13 mil contos, .de ac-
côrcl.o com as tabellas, calculas e informaçõ.es fornecidas pelo Poder Exe-
cutivo da: :Republica. 

E mais declarou qu·e, no Senado, o Relator ela Gommi·ssão de Finan-
ça;; daquella corporação, o Sr. Leopoldo ele Bulhões, se havia levantado 
para pedir mais nove mil contos de.stina.clos ao 'Pagamento dessa verba, 
cuja -escriptu_!ação é facílima. 

Jnactivos e aposentados ·para o ·exerdcio .de 1917. Na mesma occa-
siii.o, em a1Jarte, o Sr. Deputado Justiniano de Ser.pa advertia que era Re-
lator ele um credito SllJ)JÜemcntar de oito a nove mil contos para pag11.-
mentos ::i inactivos e aposentados. 

Estas revelações causaram afrs ombro em toda a Gamara, como devem 
e5hr causanclo assombro e revolta em toclo o paiz . 

O Sn. FLonIANO DE BmT'.l'O: - V. Ex. me ·permitta um aparte, sem 
interromper o seu raciocínio. Qual foi o orçamento ·ela 1Monarchia que se 
Jechou sem um orçamento parallelo ele creditas su,pplementares? 

{) Su. PEDRO MoACYR: - Responderei a V. Ex. ligeiramente. 
ü Sn. LEAo VELMSO: - E' preci·so iponclerar que ... 
O Sr.. J oAQUJM •Osonro: - O Sr . ·Leão Velloso é suspeito; é monar-

chist:l e propagan cli·sta da restauração. (Riso. ) 
O Srt. PEDRO 1MoACYH : - V. Ex . . estlá dando prova de intolerancia re-

p'ublieana destes dias. Vamos suppôr que o Sr. Leão VeUo·so fosse monar-
clüs l:a. Não teria o clireito de intervir nesse debate? 

Ahi cstfw os máas methoclos .ela Republica vigente! 
Mas quero responder ao apart.e do meu querido amigo Sr. Floriano 

de Britto. 
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A Monarcbia fechou com deficit; admitto. 
() SH . FLOIUANO DE BHTTTO: - Foi ·Sempre o clef ic'it. 
Li Sn. PEnno MoACYH: - "ü Imperio é o cleficil'', dizia-se; podcr-sr,-

hia ago:ra dizer: "a Republica é a bancarrota". 
O Sn. HAFAEL CABEDA: - E contestem isso ... 
Ante o deficit do que a bancarrota. O deficit é uma .füfri c uldacl~ 

passageira, o rte( icit pó ele ser compensiLclo, .elidido. 
O Sn. JOAQUIM Osomo: - A Republica tem se sahido se mpre com 

h onr::t de seus comprornis.sos. 
O S!l . ·PEnno :11oAcYH: - Será a bancarrota consequencia elos def 'icils 

da l\1onarchia? Então ousa .füzcr que um regirnen que em .quatro annos, 
como aincla hontem provou algu.cm pelo O Paiz, o Sr . Nuno .ele Andrade, 
teve wn .deficit ele 700i.OOO contos, que quadruplicou poT caibeça a su:i 
divilb externa, que a recebeu montando a um milhão ele contos e faz com 
qne el evamos agora, mais ele cinco milhões, .pócle esse regimen ·SC com-
par:tr ao imperial, solJ tal ponto ele vista? 

A h~ncarrota é devida ás administrações elo Imporia, que legaram a 
Hep ulJ lica o cam.hio acima do par? 

O •Sn. JoAQUJM Osomo: - Então vamos volta.r á Monarchia .. 
O Sn . ·PllDHo :\1oACYH: - V. Ex. força o argumento. ü que .quero é 

que haj:i homens capazes, previdentes, .que curem desse mal, que clêm 
remedia a esta ·si tnaçãp, .para qne não se r eproduzam e não vivam como 
até agora têm vivido, as aclministr~çõ es re-publicanas, de palliativos, r. .;-
cnnclendo crin:ünosmncpte aos ·olhos ela Nação .clcs·olada o espectaculo ela 
sua miseri:a e ela sua fraqueza. 

U Sn. BENTO DE ~1mANDA: - iQs mesmGs expedientes ela Monarchi'l. 
V . Iix . cita o lacto do cambin aci ma do .par, mas esquece que a Mona:·-
ch ia qui:!brou duas vezes o padrão. 

ü SH . PF.nno !lfoACYn: - V. Ex. sabe que }á quizemGs quebrar o pa-
ür5 P pan Jazer descer a paridade a 'lQ; e j·á chegamos a ter até tres cam-
bias : o cambio da moe.da papel, o da Alfandega -e o da Caixa de Con-
ver~ãu . 

Vamos, po1'ém, ·adiante, poi-s não me ·quero 1extraviar . 
O Sr. Leopoldo de llulhões assignalou esse facto da insufficicncia 

él;1 verba ele inactlvos e aposentados, sendo necessario r eforçal-a com mais 
nove mil contos, para o exercício financeiro fUturo, do mesmo passo que 
o Sr. .J ustiniano de Serpa r elatava aqui o credito sup,plementar ele oito 
mil contos, para que o Poder Executivo pudes.se pagar, ·ou, antes, se .pu-
dessem cobrir com esse bill ele indemnicl ade as despczas já feit as real-
mente com aquelle pessoal. 

O Sr: . J3i;;NTo Dll lltmA'N'DA: - E' uma questão apenas de escrtpta; não 
tem a '.mporlancia que V. Ex. lhe quer dar. E esta affirmativa é &eme-
lha.nte á ele que, cm qu:itro annos, tivemGs um deficit ele 700 mil contos, 
sem .expli car .qual a natureza rlo deficit. . 

o sn. PEnno 1\r[QACYH : - Eu não ' fiz amrmativa; o proprio Ministro 
·ela Fazenda !'oi ·qu·em veio declarar isto. ü 1clilemma é :este : ou o Ministro 
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da Faicnda não soube o 'Cfue pedia ao Coug1~esso , rpara dolaT esta verba, 
ig_no·cando a· cscripturação do Thesonro e não podendo .dar explicações 
de corno, por que verba, com que estorno, ·por que meio .foram ató agora 
pagus o inactivos e aposentado , ou elle sabia, pelo exame que lhe co!'1-
pctia da escripturação do Theso uro, qu e a verba não era su1'ficiente e 
p1·ccisa va quasi rlo dobro, e, Jll' te cas-o, enganou o Congresso, pelo rri.:-
11 03 11 C1mara, porque no enado o caso r •)J ento-u, manoon<lo dados fal-
sos. inexactos e insufficien tes . 

O Su. FLOLHANO DE Bru•rro: - Mas isto é culpa .ao Tcgímcn? 
O R. PEDRO !\IoACYH: - .\Ias é ctüpa da administração republi-

cana. 
O S!t. BE~To DE .\lmAC-:OA: - Garanto que cm . Paulo, 'QOI' ·exemplo, 

nã.o se Já isto . 
. O SH. JOAQUIM OsoHro: - Nem no Rio Grande. 
O Sn. FL-OHIANO DR BmTTO : - O orador dá licença: para um a.pairte ? 
S. Ex., com o talento magno que possuc, enxerga, oJBerva as quali-

1]ades d.a i\lonar.chia com um micro ~copio de 5.000 diametros e só emprega 
esse microscopia para o: defeitos .do regimen republicano. Essa, é ::i. situa-
ção real do nobre Deputado. 

O 81 . PEDno iVID'AcYn : - ·'ão é isto. 
·A escripturação d:o Tluesouro 'é, .poi·S, um chaos e a r2sponsabilidade 

clis o não. cabe, é fMçoso dizel-o, ex{)lusi vamcnle ao actual ?.Iinistro da 
Fa:iencla. 

A r esponsabiJi.dade cahc tambem a todas a: a,dmin1strações ·anteriores. 
·ão cnmprehcndo que esse tumor se pudesse formar hruscamentr, de 

um momento para outro. Foi s·e· formando lentamente e veiu rebentar nas 
miío3 do :actual Mini tro. 

riós. 

i\las onde estão as raizes desse mal ? 
o Sn. BUENO DE ANDHADA : - Na .i\'[{)narchia. 
O Sn. SALLES FILHO : - •i\íuito bem. 
O Sn. J3UEN.0 or: .ANnHADA : O mal vem ua Monarchia, ,peoron entre 

O Sn. FLOl1IANO DE Bnrrro : - Augmentou cm 'funcção elo tempo, com 
a velocidad·c adquirida. 

O .Sn. PEDR·o l\loACYH: - AcceD~·emos, para argumentar; a·s rwiZJe·s vêm 
ela Monarchia. 

Diz o nobre Deputado que :a Rcimbhca peorou ; de modo que a 
Riepublica, que veiu para extirpar certos vicj.os e· para melhorar certas 
situações, peorou-as toda~. A Republica é, pois, uma circum. tancia aggra-
v.ante ... 

O Sn. J O'AQUIM Osoruo : - V. Ex. só cita os males e não os benefícios ; 
a separação da ilgreja do Estado. 

O Sn. FJJORIANo DE iBlnTio: - Não é o Deputado P.edro ti\íoacyr que -está 
na tribum, ; é L'anlre moi ... 

O Sn . .JOAQUIM: Osomo: - Parnce um demagogo ... 



O .Sn. PEono MoAcYn : - Esta'"ª me limitando ao asve.cto administra-
tivo ela questão . 

. o SR. 1BuENo DE ANDRADA: - Mas realmente nw1horamos sob outros 
aspectos, mesmo ·o ·ela a:dministração. Basta só 0omparar ·OS nossos :v·mgres-
sos •em estradas .a e ferro. i 

O Sn. PEORO MoACYH : - .O nobrn Deputac1o f1alla em estradas ele fer ro, 
e a:vroveito o ensejo IJara clizer ·crue nem tudo na Re1mbHca é ruim. 

ü Sn . HAFAEL CABEDA: - l\fonda fazer e não :va1ga. (Ri'sos .) 
O Sn. J>EnRo MoACYR : - A <Republio(';a augmentou ele milhares ele kilo-

metr-os o nosso sy~foma ferro-.v·ia1io; deu de ·certo mo elo solução ás neces-
~iclacles do paiz com uma ori•entação intellig.ente, sob o ponto ele vi sta 
estra.te.gico e .commerciail. 

Sob esse a.s·pecto elo .pro.gresso ma.teria.!, a Republica conseguiu aclian-
tarnento, conseguiu ·Oonqui·!'lt:ar, á custa ·ele enormes sacriificiüs para o era-
rio pubHco, o que a timic1ez elos ·e·stafü.sbas ela M·onarnhia não quiz ousar. 

O .SR. JOAQUIM ÜilORIO : - No larlo material ·e no mornl. 
O Sn. BE'N1ro DE MIRANDA : - O orador não clig.a só a timklez, mas o 

desconhecimento ·desses pr·obl•emas. 
O SR. PEDRO .MoACYR : - Não apoiado. 
D SR. B1m'l'o DE MmAN.JJA : - Completo. 
O Sn. PEDRO' MoACYR : - Homens como Cotegipe, Visconde do Rio 

Branco, Dantas, S'iniml/ú. Saraiva, Zacharias, Affonso Celso, 'Silv·eim Mar-
tins 1e outr.os, .a propTii.ci 1Imp1?.raclor não podiam clooconhecer os grandes 
probl emas .elo ·paiz. 

ü .SR. BENTO DE MIRANDA : - Desconheciam. . . os grand.es problemas 
11gricolas, os .problema~ ela pecuaria. . 

O Su. BUEN(O DE A TORADA : - Posso ·dizer : o Imp.e'I'aclor não tinha 
conhecimentos iguaes f1,0s desses 1estacli stas que o orac1or c.ita, e clifficultou 
a marcha ·do paiz. Se S . Ex. qujzer ·mtrar nesse cam1Jo, acceito l ogo a 
franca discussão . 

Eu ·apemas quiz fazer essa. nota á marg·em ao .aparte elo nobr·e Depu-
tado pelo Pará : "que os ·estadistas e aclministraclo·res .d:.i, i\1onarchia igno-
r avam os problemas e as rnspectivas soluções". 

O SH. BENTO DE Mif1ANDA : - Os problemas só :rugara 1e·stão sendo estu-
claclos. 

O Sn. PEDRO iVIOACYH : - Muitos problemas surgiram, é vercla.cle, com 
o t empo, com a •evolução ela no·s·sa historia politica, mas muitos clell cs, 
como, por exemplo, f1, nossa consfrucção f eiiTo-viaria, quer no sentido 
teclrni co, inclnst.rial e 1e~ trategico, quer no elo interca.mMo elos 'J)rncluctos ·ele 
Provinci.a a ·Província, toclos -elles ·estavam estudados no Imperio, ao qual 
se poderia. attr ibuir anenas a. culpa ele não ter claclo marcha mais acce.-
leracla a esfle·s serviços ele aclministraçiio .publica. O Imperio era. .a carroção 
e a -Republica é o automovcl, embora quebrado. (Riso. ) 

O SR. GONÇALVES !J\1A1A : - Não ha um só problema, na Re•publica, qu.e 
não tenha .sido estuclaclo nr. .Monarchia. . 

O SR. PEDRO .MoACYR : - Até o .problema ela ·construcção elos portos 
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principaes elo littoral do Brasil, grande qwes tão vital para nós, tinha siclo 
'tratado ,pela legislação elo ·Imperio. 

_10 Sn. GONÇALVES 1VIAIA : - V. Ex. pócle dizer que a lei actual dos J.JOrtos 
aincla é a lei de 1869 .. 

-O Sn. JOAQUIM Osonrn: - Os nobres Deputados S'alienLam os progres-
sos ma:beTiaes da RepuJJli·ca, mas ·Se esquecem ,dos .progressos no terreno 
'espiritual. Hav·erá maiores ? V. Ex. conhece uma Constituição que, cm 
materia de liberd.ade espiritual, exceda a nossa ? 

O Sn. Pmmo i\1oACYH: - V. Ex.. s.abe, Sr. Preis·idente, e devo ins.istfr 
pela interrupção -a.os wpartes, que e·stou encarando a questão sómente sob 
o ponto de vista político e economico ou administmtivo. Não fall ei na 
organização social que a Rierpubli a nos deu. 1S·ob o ponto .de vi,sta do capi-
lnlo intitulado "Declaração de Direitos", .cli.go agora alto e bom som que 
a He.publ1ka consitituci@ializad.a a 24 ,de F'fwereiro de 18\:H não pede peças 
a nenhum i1c.gimen do mundo. 

O Sn. JOAQUIM Osonro' : - Apoi.ado. Está servindo até de modelo. 
Bastava .este facto para termo·s graüdão á Republica. 

O Sn. PEono 'iVIOACYH: - Ella ·cons,a,gra a liberdade ·espiritual d!e im-
p1,ensa, do pensamento, de pa~avra ·e ·de consciencia, que foram, é verdad,c, 
dicfendida,s pelos liberaes do Imperio e pelos repulbhlcanos da propaganda, 
mas qll'e .apeZJar da vasta toleranicia dos Governos da Monarchia, cks,gTaça-
damente nunca se ch0g.aram a trad!uzir ·em rtextos da nossa legis1acão. PoT 
is ·o mesmo mais dolOT·oso é o ocmtmste para nós, 11epubhcanos, entre ess·e 
acervo inegualavel de conquistas, no terreno philosophico, firmados pela 
Republica, re a estructura do appar,cll10 11olfüco que fabri·cou para a defesà 
dos direitos e liberdad0s. 

O apparelho é pessimo sob o ponto de vista político e adm inistrativo. 
Sal va-sc apenas, e neste ponto 0stou .a,e accôrdo com os nobres Deputados, 
a n·ossa organização e-spiritual. 

Temos a libercl.ade .ele culto que, ali ás, o Imp erio já observava, até 
certo. lJOnto ; temos a secularização dos cemiterios ; temos a sep1aração da 
Igreja do Estado ; tenrns garantidas todas as franqu ias e a;berta: toclas 
as larg;as portas do Brasil .em todos os r amos de ·seus trabalhos, dú .. uas 
actividades, a nacionaes e a estrangeiros. 1M:as, mui.tas dessa.'51 me.smas 
conquistas republicanas, .destas conqui-stas liJJe1:aes que o: nobres Depu-
tados e .eu, republicanos, reclamamos como titulas de benemeJ·encia para 
a geração .que promulgou a Constituição, mesmo e.ssas conquistas liberacs 
e:;.tã:o sendo, nm1tas dcllas, pelo re.gimen, mystificaclas, falseadas, di-
mimridas. 

O SH. JoAQUIM Osomo : - Nreste ponto, apoiado ; haj a vista. o que se 
fez com a manutenção cl:o -ensino official. -

O SR. PEono MoACYR : - Depois de 20i annos de Re·puJllica, chegou-s·e 
a .. fazer uma lei da reforma elo ensino, consagrando o principio advogado 
até JJOI' estadi,stas, po1emista.s •e jornalistas do Imporia, em que e estabe-
lecia a liberdade de profissões, e o üovcmo, pouco depois, IClous ou tres 
annos depois, garrotcou, cerceou, so·phis.mou essa liberdade essreneiial-
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mente republicana ·e que não se pócle dizer tenha cunho unicamente 
brasileiro, .pois que ·representa uma conquista .da grande revolução do 
Qccidente. 

O Sn. JOAQUIM Osorud: - ·Peço perdão. O Sr. iDeputado Rafael Cwbeda 
deu um aparte que descj:aria constasse. Como não ouvisse bem o aiparte, 
peço a S. Ex. a bondade de l'epetil-o. 

rQ Sn. RAFAEL CABEOA : - Disse que Silveira Martins tinha sido um 
dos batalhadores pela libcrclad·e .espiritual, e que sahira do l\Iinisterio por 
isso, ficando nelle o avô de V. Ex. 

ü R. JOAQUIM Osonro : - Quiz que esse ;aparte ficasse registrado par;i 
mo trar que o nobre DeputadQ não tem razão, e que o que o r. ilveira 
i\Iartins fez foi uma grande fita, porque naquelle t·empo já se :raziam 
fitas. 

O SR. PEJORO MoACYR : - r . Presidente, conquista. liberaes das nossas 
declaraçõe.s de direito e q1.w clevLa.m immortalizar a obra republicana, é 
verdade que houve. Mas ao lado da liberdade .profissiona e ele outras 
gar.ant.ias ·da liberdade d:e ensino, já frauçladas ·ou dcsconh~cid.as pela 
administração republicana, outras liberdades das ·CIUé11es o re.gimen re0pu-
blicano se ufan:a, tambem têm sido concul.cacla.s. o dia .em que fradl's 
estrangeiros, pe.rseguiclos na respectiva patria, quizeram á som.bra da liber-
dade ela no sa Constituição, penetrar no Brasil, foi-lhe.s impedido o trans-
ito, foi -lhes obstada A entrada, tendo se tornado preciso recurso ao 
Sup112mo Tribunal Fediiral, por via de habeas-co1·pus, .e uma moção v.ofada 
um pouco fóra da praxe do regimen nesta Camara, para que tal 'liberdade 
fosse respeitada. 

O n. LEÃO iVELLOSO : - No Imperio, apczar de ser r eligião ele E·stado, 
a unica cre.i1ça perseguida foi a catholica. 

O Sn. Pmmo i\'foACYR : - Na questão dos Bispos e do· .frade.s, na -1\íonar-
ch ia, prelados illustres, como frei Vital, ·de Pernambuco, e íVIaced·o Costa. 
do Pará, e outros clerigos de primeira plana, no ponto rle vista moral ·e 
intellectual, foram persegui·dos. 

enhorcs, cu p·ocli~ encerrar nesta pa1e.stra que vae fastidiosa e longa 
(não apoiados gemes ), outros factos, para mostrar que a declaração ele 
direitos, por assim clizf)r, o unico capitulo que .se acha na Con ·tituição ... 

O Sn. JOAQUIM 10soR10 : - Não apoiad:o. E o r egimen federativo, ar-
tigo 'l º , da Constituição ? 

ü Sn. PEDRO M-OACYR - . . . tem sido violado pelo Governo r.elpubli-
cano. Ila.j.a vista, dire+ ainda para terminar esta rapida revista de con-
junto, o que se faz no tocante á ·expulsão de estrangeiros. Dentro do nosso 
regimen constitu-cional puro, o estrangeiro não pócle ser expulso. 

rO Sn. JOAQUIM ·oson10 : - Está em igualdade d·e condiçõc.s -com brasi-
rciro. o r-csidentc. 

O SR. PEono l\1oAcYn : - ·O residente. Entretanto, fóra da ·Constituiçã-o, 
e para attender a alleg.adas necessidades de salvação, ou de supremfl 
intm)cs~.c naicional em deter.minados mome.ntos, a 1Republica tem lei que 
con. agra a expulsão el e estrangeiros. 
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1\rfas, deixemos isso de parte. Vim á tribuna para palestrar sobre o 
Amazonas e a embrulhada do Amazonas deu a ein!Jrulilada ele meu 
discurso. 

O Sn. JOAQUIM Osomo : - Foi muito util ; esclarrceu muito. 
O Sn. PEono l\IoACYn : - V. Ex. auer dizer .que descobri baterias . 
O .Sn. ·JOAQUIM .Qsorno : - Aprecir.i -c1xtraordinariamen le, porque estava 

com medo que V . . Ex. fo &se no -mesmo caminho do Sr. Leão Velloso . 
O Sn. PEDRO l\foAcYn : - 1ão ;podia ter es:e medo, porque sou repu-

blicano mais antigo que V. Ex. 
·O Sn. JOAQ UIM Osomo: - ·iVlas como V. Ex. lem voltado um bocadinh o 

para trás ... 
10 Sn. LEÃO VELLOSOI : - Deixo os meninos brincarem. Ptderi lu.clanl ... 

(Riso . ) 
O Sn. PEono i\foACYH : - _'ão ha nis o irreverencia. 
O Sn. iLEko VELLOSO : - E' o ca:o ele felicitar o r. Osorio por s Cl' 

menino, ainda -em relacão a V. Ex. (II.isa. ) 
O Sn. JOAQUIM Osomo : - Não ·s·ou menino ; tenho csrn vfrludc d 

parecer menino. (Riso. ) 
O Sn. PEDRO i\foACYll : - Leva-mo varias vantagens : umas implicita 

e outras explicitas (r:i:so), entre as quaes está a de que ainda poderá 
contribuir com o seu •esforco intelligente e patri otico para melhorar a 
Republica, pela qual o seu joven coração ta.nto estremece corno o. nosso:; 
corações estremecem e qwe, entretanto, não tem correspnndid·o ás aspira-
ções da saudosa geração .que a fun clou e aos r-cclamos do .paiz inteirn. 

Sr. Presidente, hem haja o nobre Deputado por l\Iinas Geraes, qu•' 
f•e chou com chave de ouro o seu parecer, até ·então timorato, s-obJle o 
cttso do Estado do Amazona , alinh ando-se entre o revision.islas dn, 
Constituição F.e·deral ! 

Bem haja o nobre Dcpu1a clo, porque S. Ex. não é apenas uma voz 
isolada neste recinto, e, que o fosse, a sua a.clhesão ·eria extraordinaria , 
nos deveria encher ele imm enso jubilo, porque é a adhesão de um homem 
talentoso, probo, culto e patriota. Não é, porém, repito, uma voz isolada 
a de Afranio de Mello Franco. S. Ex. pertence .a uma bancada como a de 
l\Iinas, qne t.cm já r c.sponsabilidacl:e · definidas e claras perante o prob1ema 
el a revisão con ·utucional, desde o com eco do anno corrente., quando o 
Presid ente Delfim Moreira, que dirige os destino · daquelle porleroso Es-
tado, o leiade1' do Governo, nesta Cama1~a, o r. Antonio Carlos, ü tanto: 
outro mineiros de -escól e d·c inilludiveis re"ponsahilidades na direcção ela 
Republica, neste momento, não trepidaram em declarar-se partidarios ela 
revisão constitucionélJl, encarando de frente a supposta ob}eccão de sna 
inopportunid-ade, e .apenas remettendo-sie pouco mais tarde a ua di scrição, 
a um silencio, a uma accommodacão, a um armísticio, a uma trcgua, ·a 
urna ynalcpha, a um par.enthesis, a um r e•cuo, a uma fugida, a nma 
cs-capacla, como quizerem, .que .não se compadece com as imperiosas ncces-
sillades el a Republica nesta hora excepcionali sima que o paiz atravc-sa, e 
muito menos com a orie.ntação franca. abertament-c clemocratica. 



- 330 -

O SR. JOAQUIM Osonw: - P.o-i a victoria do reg>imen a .qu·e se viu na 
occasião. . 

ü SR. PEDRO i\1oACYR .: - Não houve victoria do r egimen . . . 
O SR. J OAQUIM Osomo: - A Nação inteirn fallou. 
o SR. PEDRO .MoACYR : - . . . que é considerado impr·estruvel, ou p·e.io 

menos susceptivel ele grande revisão e notaveis retoques, exactamenle pela 
camada dos políticos que estão á testa de sua direcção . 

. Bem ha1ja o nobre J)eput.a.do mineirü por ter, se não expressamente, a:o 
menos virtualmente, em nome de sua bancada, em nome elo pensamento 
político de .seu Estaclo, :rie1posfo esse, mais que todos, urgente e serio· pro-
blema na téla das nossa,g discussões! 

Para alg~ma cousa serviu o ~omplicado caso do Amazonas. Chegare-
mos, como os carab1neiros de Off.enbaeh, muito tarde. 

O Governador Bacellar tornará conta do Gov.erno muito mansament-,.' , 
por via d.a reforma -constitucional de 1913, considerada ·legal e não contra-
vindo ao preceito do art. 63 ela .constituição da ·Republica, d·e acoôrdo com 
o a.ppencliculo apposto -á propo itura elo arehiva.mento no voto formulado 
pelos Srs. Arnolpho de Azevedo e Gumernindo ifli])as, que na:s snas assi-
g1naturas, por uma feliz casualidade, entr-elaça:ram S. !Paulo e Rio Grancle 
elo Sul, que as más linguas dizem já entrelaçados para otiltros ma1s 
ousados commettimentos em .que mais certos ficarão os "varõe·s ass1gna-
lados" da alta ·politica1 repubHcana. . . (Riso.) 

Sr . Presidente, a -natu:veza não ·dá saltos. 
Quando ocoupei, pe.Ia primeira vez, a cadeira cl-'e Deputado pelo 

Estado do Rio Grande 'do Sul, neste r ecinto, em fallando de revi-são consti-
tucional, de ·reformas politicas radicaes, -cre· parlamentarismo, era r,onsi-
derado •Como uma avis mra, uma especie ele paradoxo, como dizem a res-
p·eito de uma certa pe.rsonaHdade que, aliás, acato (1°iso); to.do mundo me 
olhava -com esta tal ou qual piedade com que são ol1haclos os louco· a.inda 
não recolhidos aos asyJos .e que por ahi peramJrnlam, uns inoffcnsivos, 
passando por nó.s nos seus 1efomos monologos, e outros sacudidos pelo seu 
clelirio, ameaçando, offendendo a paz publica. 

1i\ias se a andorinha só não faz verão naquelle momento, outras foram 
se chegando, o bando crescen mesmo aqui d:entro clestc r ecinto onde ho.ie, 
além ele outras voze·s iµfluentes de outros Estados da Federação, o partido 
federalista do Rio Gri+nde elo Sul t em duas voze par.a propugnarem a 
defesa dos seus velhos ideaes de revisão, .e lá fóra a nação in~eira ... 

O SR. RAFAEL CAnBoA : - E' parlamentarista. 
VOZES : - Oh! (Riso ) ... 
'Ü SR. PThDRo MaACYR : - E ' pela re·visão, é parlamentarista, digo-o, a 

despeito do r1so. 
O SR. RAFAEL CAnEoA : - 1E muitos elos que aqui estão não ü confessam 

por que não .querem desagradar. 
O Sn. PEDRO MoACYR : - E dou disto uma prova : cm um certo Con-

gresso estadoal, ele um dos mais importan~e -- Estados da Federaçã.o, alguem 
se dr u ao trabalho de fazer urna curiosa cstatLstica ele opiniões polilicas 



- 331-

e sobre s ssenta e tantos cl:e1mtaclos, senão me engana a memoria, que sãn 
quantos compõem ·esse areo:pago local , a quasi totalidade, na penumbra 
di screta, fóra das grandes re·s·ponsabiüdades particlari as, s·e mostrou favo-
ra vel á revisão, pelo parlamentarismo. 

1Isto me .foi relatado por alguem que j1á representou, -com brilho, nesta 
Casa, o Esta:clo em questão, que honra ·O Brasil. 

•O SR. JOAQUIM OsoRro : - Todas as vcze·s que tem havido um ple-
bi·scito a r·e·speito, o resultado tem .sido contra o !)_)arlamcntari mo. 

O Sn . .PEono •MOACYR : - Nunca houve este plebiscito, salvo se V. Ex.. 
se refere aos de car;oada, feitos rpelos j ornaes, como ·e fazem p!Clo carna-
val, para .sa;ber se venceram os Democraticos ou Fie1nianos ... 

O SR. JOAQUIM O somo : - Lembl'e-se V. Ex. do telegramma-circular 
di rigido pelo Sr. Conselheiro Rodrigues Alves aos Governadores ele Estados 
c1 a R<e1mb li c a. 

o Sn. PEIJUO MOA CYH : - V. Ex. appella ·para a resposta dos Governa-
dQres ? 

O SR. JOAQUIM Osonrn : - Quem representa ·o povo ? 
O .SR. PEDHcJ 1MOACYR : - Neste caso eu r esponderei a V. Ex. com a 

phrase die Silveira Martins no Senado : "ü s juízes desta festa nunca po dem 
ficar mal. ' 

·Mas ·então quem havia de dizer que o regímen era um bem, senão 
os directoros do famoso synfücato que , desde ti;) de Novem,bro de 89 a;té 
agora, .exploram a patria •em todos os entWos para conduzil-a á bancar-
rota? E ·é repl'esentanbe do pov.a .a Governaidor do Amazonas que vai come-
çar a pr·imeiro de '.faneiro a governar o mesmo Esta:do ou outro qualquer 
que foss<e, em re-gimen d·e duplicata .ele iConstituição ? Pois então roprcsrn-
tam legitima e authenticarnente as e.amadas da opinião nacional, e. tes 
satrapas, estes regulas que por ahi vivem destruindo ü resto das garantias 
·e dos direitos individuaes que o an trgo regímen ma.is ou morws soube 
conservar e l[Ue certos r·epublioanos de boa fé quiz·eram dese nvolver mais 
tard·o ? Então são esses Governadores qtw .podem .ser os porta-vozes auto-
rizaidos da opinião brasileira ? . · 

'Ü Sn. JOAQUIM Osonro : - H.erprescntam o povo ; o por r.ssa sua lh co1'ia 
póde-se dizer aman.hã .qwe· Y. Ex. não representa o lJOVO. 

1A .camar.a ele 14 de Novembro .ae 89 hem repres·entava o povo, o que 
não impediu que, no dia 1seguin1le-, fo&Se derrubada, em nome do poYo, a 
i\íonarchia qtw aquella Camara apoiava. 

·O· SR . J·OAQUIM Oson10 :· - .Mas, quem representa o povo não são os 
s·cus eleibos ? 

O SR. PEDRO lYIOACYR : - Q, povo brasileiro, V. Ex. tem razão, da 
actual Re.pubHca, é digna1ne·i1te representado pei.os actuaes Governadores, 
11 elos actuaes .congre1sso1s· ·e .por todas as briga.aas· ·policiaes crue mais on 
menos i'epres·entam a vonta.de nacional. . . 

'Ü SR. BENTO DE MIRANDA : - V . . Ex. deve come:ç.ar por explicar o {[Ue 
é o povo brasileiro . Se são os 70· ºIº dos analphabetos, ele certo não sabem 
quo é parlamentarismo. 
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O Sll . PEollo i\IoACYll : - Avis rara, principiei como disse, e neste 
momento toda a ·Gamara, abimo corde, como toda a Na~ão hrasileira, repre-
cnta·da pelo" importantes orgãos da sua imprensa, .p ela maior parte dos 

anti·gos propagandi9!.a da H•epubHca., nas grandes e pequenas tHlidades da 
Fiederação, tem o mesmo pensamento que ·Dão .é mais .simple expressão 
a.e uma convicção individual, nem o pretexto para ma.nifestação desta ou 
daquclla faculdade com que, poTVentura, .seja.mos dota.dos. 

Sr. Pre·si·dente, fallo com uma immodestia auda.z, que o verdadeiro 
pa.lriotismo impõe cm ·oortas occa:siões que .pa-ssam .por doante dos olhos, r 
da tmuj ecJ~.oüa dos homens pubJi.cos; fallo com imm:ndestia, affirmanclo 
que, ao a.presentar, no recinto da Gamara dos Die·puta.do•s, os mcas p ara.-
bens á nobre e dcsas·sombrada attitucle i•cvisionista elo digno De.puta.do por 
Minas Geracs ... 

'Ü Sn. JOAQUIM Osmuo : - Nunca no sentido parlamentar. 
iQ Sn. PEDRO MoACYll - . . . ao mostrar as nossas fileiras cs tencliclas em 

po ição de combate a .este malefioo regímen que ahi •e3tá a desdobrar o 
pallio nc.gro das suas ultimas calamidades sobre os horizontes da patri a, 
traduzo o sentimento de todas a.s -camadas sncia:es, de todas as classes, e 
assegurando que, mais dia, menos dia, ·dentro ·ou fóra da Constituição, 
pelos proce sos l entos que (}lla estabel ece ou pelos processos ;;ummarios 
que a hora: dcCJisivas clictam .aos verda-deiros homens de Estado, mais 
tarde ou mais cedo, jJela razão ou pela força ao serviço ela razão, con-
duzi.da por um calmo criterio ou arrasta ela pelos urros do seu clesesp , ro, 
hatendo afflictivamentc ás derradeiras portas ela miseria, da bancarrota , 
do descredito, a Nação brasileira ha de aclo,ptar o programma ela revisão 
constitucional corno senrlo a unica med-i-cina capaz ele curar os seus m ales, 
·em vez dessa mecliciqa de bi.carhonatos, ele emplastro. ·e Cle e.xpeclicntes, 
com os .quacs o r e11:ime11 e M gov1e.i·nos r.epublicanos illudem o pa'iz e se 
illu·Clcm a s-i mesmos, prntrahindo a •e.xistenr;i;a de uma ·enfermifade que, 
.como <1 cancro, Vfl!e l pntamenft·e 1corr.oendo tocla.s •él:S fibras viv.as elo org.a-
nis'Ipo brasilierl'O - di.fl,"110 dr. melhor soTte ! (Muito /J'em; m1âl·o bem. Pal-
mas. O 01'ador é ciimtprirnei~t1aclo.\ 

O Sr. Mello Frapco (* ) - Sr. Presi dente, .a.pez.ar ele já ir bastante 
adcantacla a hora, pecj.ir·ei aos homados collegas presentes a generosidade 
ele me ouviliem, porql.Jie poucas palavras terei a dizer na rnstentação do 
parecer de que tive a honra de ser Helator. 

Hepe1tindo expresspes elo meu p·rczado ami·go, cuj-o nome p·eço licença 
para declinar, o Sr. P(}drn •7\foacyr, po,der.ei exclamar tamJ)em, Sr. Pres.i-
dcnbe, crue "hem .haja o caso do Amazonas", que offercceu opportunidadc 
aos dous .grandes oradores, o illustre De.purtado carioca, Sr. Barbosa Lima, 
e o meu estima.do collega, para proporcionarem á Caimara dos Srs. Depu-
lacLos es a hora ele fino pra71er intiellectual, em que nos foi dado ouvir 

(*) E ste discur~o não foi revisto pelo orador. 
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aos dous eminentes Deputados, que são, realmente, glorias eh i ribuna 
parlamentar em nosso paiz. 

"A que.lque chos-e malhe u r est bon . .. " (Apoia elos. ) 
Sr. Presidente, das brilhante orações do honrado Deputado carioca e 

do iJlustre repres1e.ntante Jluminensie, terá a Gamara conclui.do, commigu, 
que o que .sü ides·dobro u dcanfo dos nossos olhos foi um largo capilulo 
ela historia repUhlicana, ao mesmo t mpo quie ouviamos uma hellissirna 
preJeoção de sciencia social, ele sci·cncia ,política, de sciencia historica·; en-
tretanto, cm relação propriamente ·á materia do parecer da Commis~ão 

de LcgiiSlação e Justiça, os e piritos dos nobres Deputa1dos, alcandorado:: 
ás regiões a que se lHJraram, até ella não puderam d1escer, para fazer o 
exame, a critica dos fundamentos sobre que se archHectou a conclusão 
rla refrrida 1Commissão ·d'e Legislação e Justiça. 

Terei visto, Sr. 1Prcsid'ente, provavelmente, o caso do Amazonas mais 
com o. olho.s do legisfa, ~)ermittir-me-ha V. Ex. a cxpr·essão, do q,n·e 
com os olhos d1e sociologo, que foram ·os que guiaram os honrados oradorrs 
que me pre.ce1deram na tribuna. 

lia poucos dias, lendo 1ern um jornal. d:esta ·Capital a critica de um 
de seus emil1'entes collaboradores, a r espeHo ·de um livro de direito, que 
sie acaba ·de puiblkar, Hve ·en ·ej.o de 'encontrar es~a phr.as·e, ·ou -GSLa cx·prns-
são ·ou e. te pensamento: na generalidade dos casos, os legistas nem sem-
pre são os ma:is .apto·s ·par:a distinguh', no ponl'.o de vista puramente ra-
cional, onde está a justiça e onde ·estú a injustiça.. 

Aql!'olle .que é implesmente um legista, como o humilde orador qu1e 
nes'le momento occupa a attenção da Gamara, o que {fucr vêr dcan l'e de 
11ma questão qll'e lhe é .posta, ·é se uma certa conclusão é ou não bas~::ida 
cm um t-exto die direito . 

N•cm sempre, os meus di slinctos collega. o sabem, o dirci·to, que deve 
ser a razão ·escripta, reproduz verdadeiramente a razão, ·quando s·e. con-
cretiza no texto da lei. 

O que o legista quer saber não é sómcnt'C se a conclu:ão é justa 011 

injus'La ; mas, s·e a conclusão se basca ·em um bexto 1c 0·al. 
Devo c.onl'essar aos meus prezados amigos -e oollogas q11 c, cx::iminando 

.o caso elo Amazonas, ·egui os precedentes que me guiaram todas as vczr · 
que tive de rnlatar um parecer noes. a egregia Commissão dic Justiça, ele 
que sou obscuro membro ... 

O n. Pmono :'lfoACYH: - 1ão apoiado. Um vcrdadcil'O luzeiro. 
(ApO'iados. ) 

O n. •i'líELLO FnANCo - .. . Procurei ' 'er se o voto que ia ·emittir cs'ia va 
ou não baseado em um texto de lei. 

Pa1'a resolver o caso amazonense, que era submettido ao parecer da 
r.ommi são die Justiça, tinha cu de verificar, Sr. Pl'Esidcntc, se no texto dn. 
nossa Constituição podüria encontrar guarida um parecer acon·selhanclo 
a intervenção, pois a medida do archivamento só poderia ser acons•e lharla 
no caso de absoluta inadmissibilidade da primeira. 

O meu nobre collega, que me pre~r·deu na tribuna, uua~i collahoron 
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com migo no artigo que tive a honra de publicar como m:itcri:.t de doutrina 
no "Imparcial", sob o titulo Pm:xes viiciosas, no qual cu proprio oo'nde-
mnci •esta medicina do archivamento, aliás inventada para ca os que não 
preci.so r ecordar á Camam neste momento, mas .qu·c ·d:e cerbo todos os 
Sr·. Docputados reconhecerão que bem div•N,gem -elo que ora está suje ito ao 
11 o~so conhecimento. 

Nas outras occasiõcs ·em cru-e foi applicaclo o r meiclio do archivamcnto, 
o que s•e procurava, todQJs o têm na 1nemoria, er.a fazer no funda·me;if,o" 
isto é, na parte en unciativa do parecer, umas tantas affirmaçõcs que não 
poderiam s-er feitas na conclusão, J)Orque .a minoria daquelle tempo era 
uifici•ente para ob ·truir a votações e por i to e evita!'am as conelusõc3 

contendo materia capaz de provocar tal resuHado. 
Dahi o imaginado remcfüo : faz·er no •cnunciad·o ·dos pareccre::i as af-

Iirmações tend·enciosas e ooncluir p•elo simples arcbivamento, que, não 
tendo consequ·encias, era approvado sem obstrucção. 

Eu proprio condemnei, p·ortanto, e.s·sa prax·e viciosa, mas fui obri.gado 
a adoptal-a no parecer ora •cm debaf;e -p orque, sinceramente supponho e 
penso que dcante da lettra da Consfüuição d•e 2'4 ele Fevereiro cu não 
poclcria caminhar para outra solução. 

Todos ·O colle'gas que J1i,,en1m a l eitura de outros m eus votos anterio-
res., desde t rnô, ·em que tive a honra ele entrar nesita 1Casa d-0 1Congre_ o 
Nacional, . abem que. •pela fataliclad·a dos acontecimentos políticos de nossa 
terra, tive ele me pronunciar dtes cle 1og.o sobre casos ele int·erpTetaÇão elo 
art. 6º da Comfüuição Fe·cleral e, ·pelo exame sincero e imparcial que fiz 
de se texto e ·d-Os l)llececlcntes ]}OHticos até então exi tentes, tive o ·ensejo d~ 
imrncdiatarnente fornwl·ar uma interpretação cruc, esboc;ada •c m tral.Jalho 
anterior d.e um illustre Dcputaiclo bahiano, Sr. Lcovigildo l; ilguciras, ;pro-
curei mai tarcl<C desenvolver, interpreta<:ão qu e, afinal, . e cry•st::tlizou 
na minha mente, com a convicção sinc·era ele que clla 1'2prod uz ver d adei-
ramcn t:c o espírito ela nossa Constituição. 

Es ·a in•bcrproetação lev1a o inter.prete a r econhecer a ConsLHu içi'í:o ii e 
24 de Fevereiro como a menos intcrvcncionfafa ele todas ai~ constitniçõc;s 
que regem paizes ele instituições .analogas ás nos· a . 

Affirmci sempre qn o, cm nosso direito a constituir, eu, cm ntrnhuma 
hypo lhcsie, teria ooncorrido com o meu v.oto _para enfraqucc·er ~'l'S~i m o 
principio da inte·rvcnção, não só porque elle é o unico élo nas federações. 
como porque •entendo que ess•e delicado instrumento da autonomi.a, quasi 
sobci·anda local ou Pl'.OVincial, não es.tá adequado ao dcsenvolvime.nit.o e á 
cultura do no o pa:i;.1, como ainda ante-bonbem demonslrava o illustre 
Deputado ·Sr. Ba1,bosa Lima. 

Hcdigido, porém, inscripto no texto ela nossa Constitui ção o rHspoB i-
tivo, conclui d.e mim par.a mi:m que - "dura l ex s-e·d lcx" e quff era 
ncccssario •entender 'D 1nincipio, ele accôrdo com .aqucUa interpretac:ão, 
que na minha opinião rcprcs·enta a Vi rdade constitucional. 

Mas, os dignos Deputados, ,que discutiram o ·Cas·o am1a~onen ·1e, rnsten-
tam que o rcmedio unico para resolvcl-o é o ela interVJ~nção, visto que e 
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dá alJi o facto nunca visto da exis tencia de duas constiluiçõe, . - o c1uc 
importa na negacão de am.bas. 

Entende o lrnnrado D.eputado fluminens.e, com tantos oulro. qu·e 1êm 
inbcrprctado o ·art. 6º, n. 2, da Conslituicão, que, ;por ahi, po!ieria o Con-
grns·so, de motu-'Proprio, intervir naquella unidade d.a I<oe.deracão, decla-
rando ü d.ineito élilli ·exis<t·ente üll c•s·colhendo, dentre as constiluicões M~ 
HMO •e '19-13, qual a legitima, ou, se nenhuma dellas o f.ossie, decreta.ndo 
par.a aqudla unidade fc!ierativa o direito con ·titucional que pai'e·ces·sc mais 
pro1pr,io. 

Eu, rporém, Sr. Pl'esj.dente, ·sempre entendi que o n 2 do art. 6° da 
Constitudcão não compürfa essa larga in~erpr.etacão que, na historia l'Cpu-
hlieana, lhe <tem sido dada e segundo a qual a fórma republicana federa-
tiva é a. fórma republica.na do .Governo •d.o paiz. Sómente uma vez se re·p·e-
tiu no corpo da Gonstituicão esS>a locucão e foi no art. 90, 'Paragrnpho 
unico, no qual, depoi•s rle ·esta.bdecer o proce.s&o ·de revisão pacifica 1e 
reg;ular, CLeter.mina .a .mc.sma ·Constituicão que nenhw11 projecto de revi-
são .oonsll:ituci·onal s·erá reoe1Ji.cl:o, d.esde que lhe modd'fique a fórma re·pu-
lJJiyana f'eiderat·iva, e a igualdaclie da ropreseinta.cão c1os. Estados no SenMlo. 

Oira, s•e a fórma republicana fcd·erativa fos e a do apparclho das 
instirtuiçõ·eis loca.es, is'bo é, a dia 'D'l'ganizacão constitucional das unida.U.e.s 
da fed.emcão, não se comprehenderia a significacão ·do :paragrapho ltº do 
art. 90 da Constituicão Fiederal. 

Sempre entendi asisim, Sr. Pl'es1die-nte, ·e •affirmei aqui tocl.as as vezes 
que me pronunciei s.ohre casos dre inte1·vencão (na inteTvencão ele l\fatto 
(}ros·so, em 1906; na primeir'a intervencão fluminense, ao tempo do Sr. 
Alfredo Backer ; na segunda, ao tempo do Sr. Oliv1eira Botelho ; nfl. inter-
vencão do Ceará, e em outro·s casos d·c que me não rncol'do ra:gora), sem-
pre su-stentei qwe o desvirtuaimento, a c·orrupçãü nas instituicões locaes 
indtcam um ,e,staclo de rles.or!icm cons<titucional, que pcrmit:te a intervencão 
elo .poder federal nos neg.ocios clic·ssa unidade ela fc.rJ<er·ação, mas com a 
condicão es·senci;al da requisicão de algum dos ·or.gãO's cl:e poderes dos 1'Cspe-
ctivos governos. 

Partindo des·be ponto, assenta.do em meu ·espírito, •e •sendo p·ara mim 
pacifico~, em nossa direito, ·esses postulad·os, não poderia, Sr. Presidente, 
por ma.is· .que o qui2less·e, aconrselhar, para o easo elo Amawnas, outra 
~olucão senão a do archivamento da infücacão ela illustre bancada eleita 
por aquelle Estado. 

Não fugi, ·entretanto, Sr. Pr·esidentc, aos compr.omissos tomados com 
a minha propria consciencia, vis·bo c-0mo, nos fundamentos dos asp·ectos 
elo pa1,c-cer, ·rlrscuti, p.onto poT ponto, todos os casos, todos os incidcnt:es, 
apI'O<liei ds dispositivos legaes, ci<tei nomes de pessoas, deci a minu-
dencias .. , 

O Sn. BAnnosA .LIMA : - V. Ex. estudou exhaustivamcnte o assumpto . 
.O SR. PEDRO MoACYR : - Realmenl~e é magistral o rparccer. (Apoiados .) 
ü SR. ·MELLO FRANCO - . . . pa:ra estabelecer urn a seriacão simples •e 

cxa.cta do caso amazo111e.nse, cles·dc üS seus primorclios até a sua. d.eflagração. 
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com a votação d·essa fomosa constituição de '1913, •em cuj a elaboração affir-
mci , resolutamente, que não tinham sido obedecidos os principüis do 
proccs~o da revisão adaptados pela consu.tuição anberior elo rn-10. 

O Sn . BAHBOSA LIMA: - V . • Ex. expôz o caso com o maior saber e 
p·crJcita boa fé . 

O SR. MELLO FRANCO : - Agradeço a V. Ex. 
Ora, Sr. 1Pre1sidcnte, não cnco1rtrc'i cm nossa ,constitni ção (1e l'oi por 

isso que o Sr. PeclTo Moa.cyr cli ss·C que •EU tinha si•do apanhado pela caudal 
do Amazo nas, que ,me trouxe pam as praias do ne·vis1oni ·mo) ; não encon-
trei, ia dizendo, na Constituição de 24 de ,Feveneoi•ro, um 'lJO'der superior, 
um lJOcler nacional, ao ·qual nesses casos "fosSJe dado dizer a ulti 111ét 1i ala-
vra, ann uHanclo ·essa Consitituição de '1913, aliás ·obcclcôcla rp·ela situação 
política actualmente existente naquelle Esrtado. · 

Doeeilarci que, ele accôrdo eiom o t(lx'Lo 0expres.so e o csrpirilto ela nossa 
Constituição, só a um po.cler se poderia reeiorre•r, mas cm cas·os es p·e.ciaes, 
co ncr-eto , para pronunciar-se sobre a legitimidade ou illegitimiclacl1. dcssi 
Oonstituição, to·clas as vezes que ella fosse invocada por .alguem, para se rvir 
cl·c fundamento á acção OU á clefesa em füi:giü.S SO'bre direitos inclivi'duaes. 

üs nobres Depll!taá.os, .que me ou vem, ·bem sabem que .decisõ-c·s ·h 
Suprema Côrte de •Justi 9a üU; Sll!p1iemo Tribrrnal Fed eral não IJ.Oclem dco'la-
rar iTTita e nuUa, no seu conjunto, uma Constituição e·stadoal , não o 
pócle fazel' senão 1errii csp.eoie, ·em c,élJda caso :concrnto. ó a um pod.er a 
nossa Consti'tuição dá .essa faculdade ele annullar a Constituição do Estar] J : 
á sua propria l egi sl~i ura . ·' 

Se ha uma "en1brulh ada'', como foi .dito, no caso arnazon•ense; se Jrn 
uma fracção elo .povo do Amazonas qtN~ obedece, neste momento, á Consti-
tuição de '19-JO, e outra fracção que o·hcclece ·á d1e '1913 ; só ha um remerlio 
para o caso dentro do nosso regímen acíual : no instante opportuno ·~ 
cx•ercend·o o seu di'neito de voto, .que esse povo eleja representantes, cruo 
a.nnullcm uma cles·sas Constituiçõ0s ou liquidem d·e outro modo a du1)licat1. 
A nul.Uda·dc em conjunto não póde ser decretada ·s1enão pela propri a legis-
latura. 

Foi a •essia conclqsão, Sr. Presidente, qu e .chegou o meu parr,.ccr, l)ec:;-
nheeien:do qu•e, ·em V(lrclade, a nossa 1Constituição, ac1miravelmcnte · iCLeacla, 
não é ele certo o instrumento de progreisso ; cl1e l'espe ito a direitos, rlP 
garanli as á liber-dade, 1ad:e.c1uado a um l) aiz como o nosso, ·em que a civi .. 
li zação 1e a eclucaçãw poliLica varim tanto ele umas para outras unida.eles 
ela feclá.ação, como foi dito hia pouco pelo verbo doqucnbe d!e dous llon-
raclos Deputados, carioca e fluminense. Tive· ensie~o de concluir o meu 
parecer dizen.ao que : se o Congresso quer outra ·solução para trues casos, 
eleve então ·enfr entm: resoluta 1e corajosiamente o pr·ohlema capifml, isto é, 
emprelrnncler a r evis~o c011stitucional ; .e eu que, ainfü1. cm princípios cl;~s(e 

anno, na "•enquête" fie l l'l1l jornalista .sobre a opin1ião dos. DeputadÓs, me 
pronunci'e•i conitra a üpportunidadc de tal reforma, fui C')nvencicio pelos 
factos de que a revi.são se irnpGe e por •e.Jla me rlccl rurei, apezfl.r de 
entender - 1e ahi divirjo do illustre Sr. Pedro Müacyr - que a revi<>üo 
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d·cV•c ser feita dentro do prosd!donciali•smo, i.sto é, que, qualq11'Cl' que 
seja a reforma, 12s ta não deverá .abolir o rc.gimen presidencial. 

Nessa ma.teria do construcção jurídica, nos dominios elo direito politi!Yi, 
do direito imbHco •e- do direito constitucional, elevo confessar a V. Ex. 
que o meu "BSpirito fJ uctua deanbe •da "d:ébacle " ele uns tanto.s princi•pias 
que afü ha pou{lO eram invocados como .a alma, a "collula ma.ter" dns 
rcgimcns ele libe·rclade, e que, .entretanto, quando são examinados com os 
olhos füos d:e ·Oh. erva.dor, se desfazem como enga•nadoras miragens que 
s:a transformam cm vercLacleiras ficçüeis . 

Entre taes in·incipios, um dos que mais se tem des1n·cstigia<lo é pre0i-
samen te ··o d•essa famosa noçã:o d·e .so]}er.ania, que cm um parecer apre-
sentado na Commi:ssão de Justiça, eu apreciei com .a phrase de Emile 
Lav:elley, dizendo que não •e r a mais elo .que perigosa tolice, uma de3s.ts 
enganadorns ficçõ es que J1os vieram principalmente cobe·rtas elas bellas 
roupagens da grande rnvolução d·e 17'8G, e que hoj e, 1clizia ,e u, ohservador:is 
sagaz·es e calmos vêm mos1rando que não é mais que uma miragem que 
·nos engana. 

A nossa Constituição de 24 c1e Fevereiro d·c '189 l {VCixou-se influenci.lr, 
na sua ,g.eneraHdade, no seu conjunto, po-r essa.s mara vilh osas icléas qa0 
um ·pubHcista contem1rnra.11eo, citando, aliá., Augusto tGomte, dizia. que nã'.l 
são s·cnão subsitituiçõcs do anti-go direil'o divino, que •explicam tanto as 
or@a.ni~açõ es ·de nosso tempo, quanto se explicavam as elo tempo do abso-
lu tismo p.eia invocação elos principias des ·e ·direito. Assim, por ex12mp1 o, 
cllc diz que é tão m e.ta.ph'ysica a id éa ele soberania nacional, quanto é 
rnetap.hy-sica a idéa elo poder <los ueis derivar- se do direito divino. Umrt. 
e outra não . e comp-rehend·em. 

J ú o velho Prudhom dizia - que não se comprehendia como umit 
vontade acldicionada .a duas v-ontacles ; mai-s uma quarta vontade :i.d:U-
ciona:da ás tne anteriore;s, outra ás cinco ante.cedentes, mais outra, mais 
100 e assim sucoessivamente, todas divergentes ou com a -sua accentuaçã·J 
puramente indivichmli sta, se viessem 1.ransformar no •que nós chamamos 
a alma collectiva, com umas tantas qualidad.cs e attrihutos, no cam110 Jo 
direito publico, tão metawhysica cruanto os attrilrntos e faculdades da 
alma na antiga psychologi.a, ou na phiJ.osophia desse -grande homem cita.do 
aln-da hontem pelo r. Barbosa Lima, S. Thoil1az de Aquino, faculdades 
de entes que ex istem de substancia, pei· se . 

O SR. PEDRO i\foAC>R : - A ol:) ervação ·de Prudhom é tambem me.ta-
physica, porque a soberania não sic faz por sup'Brp-osüção, por .somma das 
von ta eles ; cHas não se a.oamam urnas sobre as outras : fundem-se. 

O .Sn. MELLO FRANCO : - Ess.a fusão ele vonlacles é sempre urna irléa 
metaphysioa. 

ü Sn. BENTO DE MIRANDA : - Assim como em a'Stronomia se imagina 
uma terra. com movimento .mécli-0, a-ssim se imagina. um homem médio 
para fazer o .eleitor. 

O Sli. JOAQUIM OsoRw : - Agora 'é que n tá vindo a metaphyslca. 
(Riso. ) . . . 
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O SR. MELLO FRANCO : - Um .cscriil)tor francez, muito ma1mseado pelo 
honrado collcga que nos honra .com SLKl. 1atbe·nção, o r . Deputado Leão 
y,elloso, e .que eu li ainda esta manhã, fazendo .a c1•itica das el.eições em 
França, parece-me qrne em 19111 , cliz que cm uma rnécl.i:a, SUJ)ponhamos, de 
c1cz milhões de 'eleitores, se hem me recordo, pois que nã·o tenho ele 
memoria neste momento o maximo idos ·eleitor.es, votaram menos d·c tres 
milhões. E·stes tres .mHhões ·eleg1e.ram a Camat'a francelía, .que s.e compõe, 
creio, .de mais dJtl 60ü Dep·utafos . 1Entretanto, 'ª Camara assim eleita tev·c 
de resolver uma dJas questões que mais agiitaram a v'i1da politica da França 
- da espoliação dias congregações religios·as, no Ministerlo Comb es. 

Foi votruda esta liei de espoliação .por 34'1 Dep utad.os, a·pcn aos , eleitos por 
dous mi1hõe·s ele eleitores, no maximo. De imodo que dous mi1hõ1e.s de 
eleitore·s, p.or meio die 3411 Deputados, votaram cs·s'a lei contra a qual 
pr.otestou, ma sua quasi unanimi.daid·e, o cs1)irito irncional francez . 

rAhi está, Sr. Pres1dente, um caso ·ela chamada soberania nacional. 
O SR. BENTO uE MmANDA : - Agora, V. Ex. appHque est1~ calculo ao 

Brasil ; t ire 70 ºI~ de analphabeios, til~e 'ª porcentagem que vota e veja 
a que fica rnduzid:a a sober ania. 

O Sn. GONÇALVES MAIA : - Assim, acabamos negando a soberania e a 
vonta1de popular. 

O Sn. PEono MoACYU : - A conclusão a que S. Ex. ha c1e chegar é ri e-
rigosisstma. 1 

O Sn. MELLO FnANco : - Abri uma digressão p.ara dous ·effeito'S. Pri-
meiro p·wr.a dilíer qu~ as doutrinais ,actuaes vacillam qnan:to. á fixaçã.o rl :=t 
s·éde ela soberani1a, cqmbatenclo-se em gerial a .cxis-tencia da ~ha1rnvda sobe-
rania do povo, pfü'a attrilmil-.a de .pr>Cfcrencia a.o ;proprio Estado ; ao p!l.sso 
que outr:a corrente ·doutrina:ria comcca. a negar a .cxistencta do mesm o 
Esbaiclo . J<á h a quem affirm que ·elle não .existe como organização coer-
citiva . 

!Segunda .par,a 'd)ve.1., Sr. Presidente, que nessa v-acillação, .neste. mo-
mento, em que se q;malg,a.mam i'déa.s, em qwc o espírito universial está, 
por assim clilíeI', ,em µma hora de prodwcção, <d·e· .ela1bor-a.ção, .ele um mund o 
e.conomico e ele um µrnnclo poHtico novos, que talv,ez venham a surgir da 
catastrophe da gucrna europfa, nã9 ser:ei .eu, pobre, e humilde lcguleio, 
qrnc pretenda emittir minha o.pini ão . 

'Ü que eu quiz as1si·gna.liar foi que esse W·e·a.li smo metaphysieo, que nos 
Vicio .ela R·cvolução .Franccza, ·exerceu a mais a.ccentuada inflwencia no 
texto do nosso cocH~·o funda.mcnütl, 'e para isto a.ppello para o nobre 
Deputado Sr. Barhosa 'Lima, que ·clelli foi um dos signatariüs. 

Naquclle m(}mento, alguns homens de Esta.do, alguns qüe com su.a 
g11ande ·eX'J.rnri-mcla tinham servido longamcnt,e a.o paiz no regimen ante-
rior .e ,que p·elos r c·spectivos Estados foram mandacl:os a collaborar na 
obra ela ,OTganização ida Constituição de 24 ele Fevereiro, não tiveram 
ens·ed·o de dar francamente suas opiniões, porque naquelle momento domi-
nava ·O cspiriito l'Cr>ublicano ja.cobin o, qúe tomava suspeito todo aquelle 
q,ue não applaudia as idéas radicaes prég>aclas na época. 
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O 'R. JOAQUIM Osoruo : - ão apoiado. O pcartido republicano tinha 
um programma definido. V. Ex. leia Campos Salles em sua obra "Da 
P'ropa:ganda á presicle111Cia". Havia um programma i'.epnblicano definido 
no Brasil. 

O SR. PEDRO iVIoACYR : - ' ão havia ; oada partido republicano tinha o 
seu pensamento ; o l)éWLido re1publicano . ele Pernambuco era unita1'io ; 
Silva Jar.dim era unHario ; A1milial Falcão el'a unitario ; o partidos repu-
blicanos d-o Rio Grnndc ~o ul e de . Paulo eram federalistas. Não havia, 
po1'tf111Jto, sobr·e essa questão preliminar, essencial, accôrdo, unidade de 
vi tais. 

O SR. BARBOSA LIMA : - O programma na Constituinte er·a votar o 
mais rapidamente que se puclesSic. 

O SR. JOAQUIM Osomo : - O manifesto de '1870 consubsbmJCiava o pro-
gramma do r>artido republicano. 

O R. PEDRO i\íoACYR : - i\Ias o manifesto d·e 70. teve dive-rgentes. Julio 
d1c Castilhos, 1c1a Commissão dos 2:1, apresentou emendas organicas, segundo 
um programma, ao pas ·o que os republieianos demoeralico · su tentavam 
outms doutrinas. 

O Sn. JOAQUIM Osomo : - As idéas eram pre: idencialistas e federa-
listas . 

. Q SR. PEDRO iVIOACYR : - O programma elo partido do Rio Grande do 
Sul era 1aippr·oxirnruclo das doutrinas positivistas, ao passo que o pat'tido 
republicano .democrata 1cl1e S. ·Paulo tinha outras doutrinas. 

ü SR. SALLES JUNIOR : - A iRepublica Feder.ativa do manifesto de 'LS'iO 
·e-ra a gmnde -corr·en,te .reipublfoana . (Ha out1'0s cvpaTtes.) 

!Ü SR. iELLO FnANCO' : - Sr. Presidienúe, fiz essa referencia, porque, ha 
bem poucos dias, ouvi a narrativa de um fiacto que e passou com um dos 
homens do lrnperio, dos que .p·Pestaram os mais r elevantes srl'viço durante 
largo p1N'iodo clic nossa vioda .politica a:o paiz, que pretenderam collabora.r 
na organ.ização •da .corn1lituição rle 24 ele Fevereiro, e qu· , entr·eta.nto, não o 
cons·eguiram. Refiro-me .ao egrngio .])alüano Sr. Cons-elh1eiro Saraiva. Algum 
referem que em uma das discussães, na Gonstituien11,e, o iUustr.c p.x-Senador 
bahiano foi, não ·direi desacatado, mas as suas ponderações, as sua idéas, 
as suas suggestões foram J)e•cebidas de tal modo, que elle se magoou, 
t'etiranicl:o-·se J>aria o s-eu E·sitad·O. 

O SR. JusTINIAINO DE SEHPA : - Não é exacto. A.'sisli a.o discurso do 
r. Saraiva, e devo di~er que a As embléa republicana o acatou sempre. 

O SR. MELLO FRANCO' : - E' possivel que este ·B'pisoçlio tivess·e occoT-
ricl.o, não no momento em que o r . Saraiva falla'"ª no Congresso. mas 
sim em outra qualquer orpportunidadc. 

O Sn. iJUSTINIANo ·nR SIDnPA : - Durante o bempo qu·c esteve nn. tri-
buna foi ouv}do com ·grand·c atbenção. 

O n. :\IEu.·o FnANr.o: - Ha, em todo ca o, na 1Constitu·ição c1e 24 de 
Fe•vereiro, uns lantos 1nincipios que são pmo idc·alismo e um delles é 
aquelle a que se rcf'eriu o nobre Deputado fluminense - o que dmpedie o 
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Governo br,asileiro de cxpul ar do ter1itorio nacional o estrangeiro que s'e 
tornar incompativel ou pernicioso em nosso meio. 

Ainda ha dias o Sr. :\fodeiros e Albuquerque -cscTeveu um artigo na 
Noite dizendo q1lie um paiz q:ue por ,este principio propugne poderi,a ser 
considerado o monturo CLo mundo. 

O SR. OsoRIO : - Não ia.poiado. É' uma das mais bcllas oo·nquistas da 
Constituição. 

,Q R. i\1ELLO FRA "'CD : - V. Ex., neste ~a o, conte ta á Nação o direito, 
_ que ninguem CLesconhece ao individuo, d!e legitima defesa ? 

M SR . DEPUTADO: - A presumpção é que a Constituição foi vot.ada 
pela Naçã:o. 

O SR. MEuLo FRAKCO: - TrouXie o incidente ap•enas para ddzer que 
muitos princípios d.a no ·sa Constituição são •pUllamenbe ide,alistas e que 
um dellcs era esse {!llJC iprohiJlc o Governo de •expul ar elo territorio nacio-
nal o estrangeiro que é inoompa;tivcl ou pernicioso ao nos~o meio. 

O SR. PEDHO :\loACYR: - V. Ex. ooncorda que a Constituição p11uhiJlc 
a expulsão, não é ? 

•O R. i\fELLO FRANCO : - O texto é .cscripto el e tal modo, que V. Ex. 
já lhe está 1drundo outra interprntaçrw. 

O r.. PEDRO i\loACYR : - V. Ex. l eia :e verá que, como está e cri.pLo. 
o texto constitucional 1prohibe a expulsão. 

O SR. !\1ELLO FRL~co : - Quanto ao e:;.trangeiro "1·esidente" o texto é 
expresso. 

O SR. OsoRIO: - E' a doutrina fi·rmaf.La pel·o Supremo Tribunal. 
10 SR. i\IELLO FRANCO : - Isto não quer diz•e r, porém, que eu não 

reconheça os Televante , os cxtraordinarios serviços prestados ao paiz pelo 
Congresso ·Constituinte. 

Em trabnàho publicado nos "Documentos pa'rlainentaT1es ", tive ensejn 
c11• render ~cru.ella bri1)1ante A sernhlé.a a homen&gem qu·P m e era possdvel, 
cl1emon sll rando que ressa M·sCHnJ)léa fez rc,almPnte honra ao Brasil. 

O SR. JOAQUIM OsoRlO: - .A110iaido; obra superioT, imperecível, no 
seu conjunto. 

O Sn. J\IIELLO FRA co: - Citei affirmações do Sr . Campos Sallres, 
quanrlo justificava mais tarcle, no Governo, 'llffi dos actos do proprio Go-
verno, e affirmava q~1c parecendo que á maioria dos homens claquelle 
tempo fosO!c desconhecida a apparc.füagem das insitfütições americanr,3 
rr1e nós procuravamos adaptar, elle, republicano rda propaganda, que ~e 
educar~ nos pl'incipios dcs a:s instituicões americanas •do 'ortc, teve oc-
ca;üão de verific:ir que, na gcneraHdad·e, os con•stituintes daquelle tempo 
já rTam v·ersaclos na compTch e'J1São perfeita elas instituições foderativ·as, 
que 1rat.:i.rarn ele organizar vara o nos. o paiz. 

O SR. JoAQUrM Osomo: - ·Havia uma patrulha repuibli.cana brilhante. 
O SR. lliELLo FRANCO: - lVIa tu do isto foram digressões aberta:s pelos 

apaT1es el os honrados pollegas. O que eu queria acic·entuar ó que, cm :;.eu 
conjunto, a Constituicão ·de 24 de Fevel'eiro é u'!'Ila Constituição irdealist& 
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ou é inadaptavel, em muitos dos seus dispositivos, ás condiçõês especlaes 
d.i paii .que tem de Deger. Um delles é este : 

Em ·1853, qu.ando Alberdi esc1'e·veu as ·Hases, que são o dccalogo das 
instituições argentinas, teve 1ensejo, muito avisadamente, de deC!larar que a 
constituição geral, a constituição nacional, d:cvia proceder a co nstituição 
d.is provincia:s, ou das unid.ad:es da rcidera.ção, pal'a q1ie estas sie amol-
dassem á es.tructura dos princ1pios ca.rdiaes d:a consti1Juição geral, que as 
anteccdtr::t. Esfa ·circumstancia não se clieu muito adequada.mente em 
nr,sso paiz, porqu·e, ao mesmo te mpo que se convocava a .Cons tituinte Fe-
deral, as constituintes dos Estaidos .se iieuniam e muitos <folles entendiam 
organizar-se constitucionalmente, ao mesmo passo qu·e o -Congresso Con-
stituinte procurava elaborar o codigo para reger a H.e1publica Fiellerativa 
Brasileira. Alberdi, ape~ar do que sustentaiv·a, creava para o Oongresso 
i\acional a faculdade de l'ever as Co·n:;.tituiçõ·es estadoaes, de modo a tor-
naJ-as cl:e hannonta com ·os clwsposHiv.os c1a Constituição Gfüal, bo·das as 
vezes que, na re:;.pectiva elaboração, um E·staido ·se t1ivess·c afasta.do cl:a linha 
traçada pe-la 11ei federal. 

Nós não .erramos, e •.app cllo para o nobre Depu~ruclo carioca, o Sr. 
Ba1Jw~a Lima, este poder l'evisor. O .proprio vener·anclo accórdaim do Su-
premo Tribunal Feclieral, a ·que mai•s de urna vez S . .. Ex. se-Teferio, e a que 
t.ambem me Defori no meu -pairecer, em que foi conceclid-o o habeas-coi·pus 
ao Yi-ce-Govrernador Guerreiro Antony, no qual se declarou inita ·e nulla 
a Constitliição amazonense de HJ13, interpretado de -accõ1,do oom o es1Ji-
rito da nossa Constituição, só offere.cia um caminho a seguir !Para a sua 
execuçã º·; se fall!ecesse, no decurso ·do ·seu mandaito ·q11atriennal, -ou se 
renunciasse ao Governo o Governador J. Pedrosa, o Governo F·ederal de-
veria garaintir a su.a substituição pelo Vicre-iGovernador Gue1Teiro Antony , 
Est,i, serkt uma -d.as consequ-cncias lO·@icas e verdadeil'as da ol'dem de ha-
úeas-1:01·piis, que es.te o•bbeve do Supremo Tribunal; em outros pontos, µo-
rém, não tem alcance a veneranda s·entença, e eu já declarei qrue ella nii1

) 

podia, l'm conjunto, para todos os casos, anrnullar a Con<Jtituição amazo-
nense, e snbstituil-a pela de '1910. 

Não ha, portanto, Sr. Prcsidiente, uma medida cfi'icaz a aLloptar, de 
accôrdo com a suggestão da honrada bancada amazonense. 

Que pr()il)unha en a? Qu:e a Commissão .de 1Constitui ção e Justi-ç,a, exa-
minando este caso d.o Amazonas, ind:i-casse as . medida iefficazes, provi-
dencias eJ'ficicnte.s, cap·azes ele normalizar a situação politica do Estado . 

· iVIas rque provicJ.encia poderiamas nós indicar diante do dispositivo 1e x-
pr.esso da •Constitwição? Nenhmna . Foi por isso, Sr. Presi.dente, que a 
Commissão concluio pedtndo o archivamento da indicação, porque nãr, 
encontrava remedia algum paTa ·aconselhar . 

O Sn. BARBOSA LIMA: - Como se ·clis. ~ ss e : não ha que deferir. 
10 Sn. MELLo FRAN00 : - P.er.feitaim ent,e. Deve appeHar ·o el1eitoraid.o d·o 

Amazona~ Dar.a as urnas; para o exemicio de seu cliretto clie voto. 
UM SR . DEPUTADO : - Das urnas não esp.era nad:a. 
(J SR. .l\1Er.r,o FRANCO: - Se das UTnas não esperft cousa algumft, o 
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reg;;m~n todo repousa . obre uma ficção. Nes~e caso, r e.formemol-o. en-
Ire11temos corajosamente o problema da revisão. Antes 'disso porém ha 
um dever a cumprir i' foi o qur affirmei no mm.1 par.ecer, dever de' oh-
. e1 var rigorosamenLe a Constitui cão, porque, as·sim, Leremos ta.dos, sem 
emJrnrgo do· defeito dessa grande lei, concorrido pmra prestigial-a, ga-
ra ;1 Undo com a sua .autoridH.de os nossos proprios rlireitos e as liber dades 
do 'J)OVO . 

O nosso dever 'essencial. repilo, é cumprir a lei, i;irinoipalmente quando 
a lei ó a Constituição Federal. 

Foi o que aconselhei, sinceramente, 1 isamenbr, s ~m qualquer preoc-
.eupação partida1fa, achando criw aquella era iiea.lmente a solução juri-
d ii;i que os docum nl os ol'fiPrecidos ao meu exame pode~'iam inspirai' . 
(Muito bem; mui/ o bem . O ora.dai' é vivamente cumprimentado.) 

Enc. da disc. E' encerrada a discussão do par·ecer. 

Votaçi'ír 

SESS.i\ü DE 23 DE OVEMB.RiO 

Yota.ção do parecer p. 36, de 1916, opinando pelo archivaimcnto ela 
indicaç.ão do Sr. Ag.apito 'Pereira e outros, com os documentos que a;com-
pa11l111m; com voto em se:parado dos Srs . Prudente de iVIoraes Filho, Prc-
ti1"1 .Moaeyr e Arnolpho Azevedo (discussão unica) . 

O S r. Presidente : - A este parecer foram offere.cidos votos cm 
Sl' JJ.:l'ado pelos S1·s. P1wl-cntc de Moraes, Pedro Moacyr e Arnolpho Aze-
vrclo, srndo que este ultlmo offereceu a seguinte 

CONCLUSÃO 

E' a Commis ·ão de Çonstituição e Justiç,a de parecer que seja archi-
vadu a lndicação ·sujeif.a ao seu exame, visto como a organização consti-
tucional do Esta.do do Amazonas, resultante d.a reforma effrectuada em 
'19 1:3 e 1~esd.e enlão cm yigor, não se afasta •dos preceitos do art. 63 da 
Co:istituição ela Republica. 

:\pprovail·a rm discu~são unicn. a . eguinte conclusão do parncer 
11 . 3G d.e 1\ll6. 

Não havendo, pois, nf1 indicação sujeila ao exame da Commissão, ma-
teria , que, .provocando um projecto clie lei, ou outra conclusão de facto , 
pos~a ser levada ao eslu(lo e voto da ·Camar.a dos Deputados, - a Com-
missão tle ConstHui çã.o e Jnstiça opina e requer que seja arclüvada a mes-
ma indicação, com º' documentos qu~ a acompanham e cuja relação con ta 
rla pTimeira parLr elo pJtesente parecer. 



- 343 

J~THCAÇÃO A QUE SE ílEFERE O PAHECER N. 3fl, DE '1916 

Jndicamos que a Com~11is,são de GD'nstituição e Justiça, tendo •em vista · 
os documentos publicaid·os a requerimenlo do Sr. D.eputado Barbosa Lima 
no Dún·io elo Congresso, cre tü do corr.en~c. bem ·como -os que a esta acom-
panham, emitta o s·eu parecer e proponha á Camara do~ Deputaidos a me-
d!i'dais que lJOrventura •enLend:e 11 ecess:rias em relação á organização consli-
tucional do Estado do Amazonas, in;tilluida pela reforma que da res•pe-
ctiv.a GO'Ilstitwção alli se procedeu ·em 1013 . - Agapito Pereira. - Ephi-
genio de Satles. - Monte iro ele Souza. 

O Sr. Presidente : - Fica prejudicada a ·Conclusão elo voto cm "e-
pa!·aclJ elo Sr . Arnolpho Azev.eclo . 

SE SAO D.E 4 DE DEZK\IBRO (1917) 

O Sr. Barbosa Lima ( •) r. Presidente, eu ainda quero crer. 
por um excesso c1e conclesc·enclenci•a systemaüca, que a doutrina dos factos 
consummaiclos não es·Leja defi-nitivamente victoriosa no noss·o pitiz. 

Ainda quero crer que a illcgaliclaclc nem por ter creruclo cabellos 
brancos . . . · 

O Sn. MA"cmcro DE LACEBDA: - Deixou ele ser regateira. 
(o Sn . BAnnosA LIMA: - . . . üca com o dü,eilo ao r espeito devido á 

genuína legalidade . 
:ão e me objecte que aqnillo CJUe eu supponho .:cr a illegalidadc 

poss:-t realm ente srr, ao con trario, a vcrdaicl12oira legaüclacle. 
Se as-sim pncl rsse ser, se cu me cslribasse unicamcnk rrn uma Pl'L's-

são pessoal, ·e as asserções qu·e daqui wmho l'e.sumidamenne produzi-!· e 
origilrnssem exclusi-vamcntc rl P um a penmasão em que cu me acha se, 
eu, Sr. Presidente, não me abalancaria a occupar a at~rnção dos meus 
honra.elos collegas, tão preoccupados ·com o ·andamento r·apido ele 1pruj e-
clo~, caila qual mais impoTtante, constanl es ele nossa ordem •do dia, con-
Jc.rma té puhlioco -e notaria. 

NfLO, Sr. Presielcntc; a opinião que eu estou cmittindo, neste JJa ral-
ll'lo prcllminar, entre a legaliela.c:J.e e a illegalicl ade, que ainda não pre-
cisei, n··ulta de ôentcnça formulada pLlo orgão que nesse as:-umpto Junc-
cion:i como em mal•rrla r1e doutrina calholica com uma infalliliihclatlc de 
oerto mocl·o a:b ·oluLa, o summo pontífice. 

Rdiro-me á autoridarlc do Supremo Tribunal J?,cclcrnl. Quan 1.lo este 
orgãc; clr um ele nosso3 ü e · poderes é chamado a fallar sobre a;;surnp1.os 
controvertidos a sua opinião, principalmcnLc quando reittºTadas veil , s pro-
ferida. :; ohre o mesmo a!'sumpto, vale como s•2 fosse a verdade . 

( •) Discurso prnfericto nn h ora elo expecl iente e não rev isto pelo orac111r. 
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Pc1· isso, d' . Presid<ente, é que eu me arri:sco a trazer ao conheci-
mento da 1CamaTa, a suibmetter ao 'estudo c1a sua ·Commissão, uma repre-
se;itação crue me foi confiada para ,esse fim peJ.o nosso honrado concida-
diío Sr. General Thaumaturgo, Governa•dor eleito do Est-ado do Ama.-
zonas. 

Sr. Presidente, este assumpto tem sido u1timameute objecto de cha-
Jaç 'l systematica que pretende fóros de uma analyse sev·era de um caso 
digno de mais attenção. ' 

E' n Supremo Tribunal Fedoeral que proclama, todas as vezes, que é 
interpellado, qur a situação do Estado do Amazonas é d·e completa e ab-
soluta ii.llegali'dade. "ã:o basta, poi>s, que o aooincalhe mais ou menos sus-
pr·ito e ·il. chala~a mais ou menos tendenciosa, rep·etida •em su.eUos ele va-
rius ,iornaes desta Capital, pretendam reduzir ao silencio a,quenes que 
em mime da sua lealdade 'IJarUdari.a <:: em virtude de uma concepção mai3 
elevnrla dos seus deveres cívicos julgam não lhes cumprtr desanimar no 
app1 llo constante ao or·gã·os compet·e11tes incumbidos de normalizar essa 
situação. 

Y. Ex. compl"ehende crne um caso dessa ordem não teria para pa-
tronos perante o Supremo Tribunal Federal o preclaro Sr . Ruy Barbosa 
·e o judicioso e insus·peito, p·orcrue não é poliüco mil1tante, Sr. CJ.ovis Be-
vi!Rcqu:i_ se a especi•e .i uridica ·e política 'IJOSta assim em fóco . não fosse 
dig1.a ·dá attenção dos homens de bem. Não basta, pois, viver-se a r r.petir 
esse ·c·stribilho d·e qu.e o nosso digno conrp-atricio Sr. Thaumatmgo está 
tomado ela mania rirlicul~ e burlesca ele querer ser Governaidor a pulso, á 
forca, do E fado do Ainazona,s .. Não, Sr. Presdente, o nosso honrrudo pa-
trici11 tem estado oons.tant·ernente á testa do dep·artamento {10 i\1inisterio 
da ·Guenia, comm1ettido á, sua compeJlencia e actividwde; não se tem des-
viado nos seus clevel'es ha1bituaes; não se tem limitado a dizer {~le está 
promp1o, não o estane1'o, p·ara obrigações que lhe incumb-rm por força 
Je s1w patente . 

. (J SR. CosTA REao: - Não faz como o General B·esouro, qn'e está 
ill'L•mpto pelo teJ.egrapho. 

O SR. BARilOSA L1111A: .-- O >G eneral Be.souro não exer.ce funcção nenlrn-
ma, . S. communicou ao lVIi'llisterio da Guierra qll!e estava á es1Je:ria do 
1 ugar rr1rn lhe fosse ·desi~nado. Nã:o lhe cabe tomar de assalto nenhuma 
posição. Quando o : eu cas·o vier á bail1a t.er eii o prazer ele acomp.a,1iliar o 
nnbrn D~putaido nesRa analyse . Neste mom ento, peco a attenção d'e S . Ex . 
pa l'a o caso de que tratq, que realmente d.esafi.a a nossa intervenção. A 
si1uação é esta, proclamµda pelo Supremo Tribunal Feeleral: a Co nsti-
1.uicão do Amazonas de 2'1 de :\1arco de 19'10 é a unica legal, não p1,eva-
J r c ~ nrlo , por :eT juridicamen~e nulla, lnuuhs:\stente e nenhuma, a reforma 
1.un111l1uari a da .qual N·s1:1lton a Const.ituição de W de Ou·tubro de "9'13. 
E', pois, Sr. Presidente, a illegalidaide triumpha:nte . Nós não cheg.ámos 
ainda rm materi.a c1e doutrina r e•publicana ·a poder affirmair a illegalida:de 
snffic~2ntemente armaida, que consegue im.põ1· .a sua vontad°e, tem direito 
ao n oss0 rucatamento, dev·endo ser veneralla por todos os cidadãos. O Sr. 
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General Thaumaturgo com o partido de que -é digno delegado, pleiteou 
de accõrdo com a Constituição, unica julgada legal, .e com a legislação or-
dim ria dahi ·doerivaida, o cargo de Governador ·do Estado. O Congr·esso que 
e• reconheceu era o uuico proc-lamauo legal pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, por uma séri•e do accórdarm aqui r·eputicl:os . 

Outro ·Congresso, por is·so mesmo intruso e illegal, deu posse ao Go-
vemo eleito nas condições creadas por e ·te ·estatuto pelo Supremo Tri-
bunal Fr:deral, declarado drrito, nuHo •e insubsistente . 

·Pergunto: pod<em os altos poderes da He.poblica quC<dar-se indiffe-
renles '.1 essa ituação? Ess.e é que é o Lypo tle c0tnil1'ôle exercido pelos 
01·gãos centra.es da nonna.Jida·de juridica nacional? E' ou não isto um 
coavite a t1ue se armem os c-a.udilhos em condições de triumpbar, p-orquc 
o itriumpho é ,a ll'nti1ca condição 1capaz ele .assegurar fóros de legalidade a 
uma situação qualquer 1 

O Sr. Genernl Tbaumaturgo e o ~eu d·1gno collega Vice~Governador 
t~nlararn no momento opportuno tnmar JJOHsr1 dos cargos para que haviam 
sido el•eitos . .Oompareceu, .pernnte o ·Congresso i·01mt<11do legitimo pelo Su-
premo Tribunal, o Vi·ce-'Governador. O Governador intruso, apoiad!o nas 
forças feeleraes, repellio o Governo legâl, e o Govern-0 legal passou a ser 
qnalificaelo ele rev.olucionario, repellido a bayoneta, fuzilado pelas força5 
fr~cle'raes ::ts~oci.adas ás estadoaes. E hoje está pencl<end·o do voto ela Ca-
mara o projooto de amnistia que a nos"a ·COMepção do direito federal ou-
torg:.i, na sua complacencia com 03 factos consurumado , ao legalistas 
vencidos para que ·não sejam arrastados á cadela e ahi conserv.a.elos pela 
ill~gvlid:.idc victoriosa.! 

{) General Tbarnmatu11go foi ele novo, 11 elo orgão acata.do do sabia ·wd-
vr;gado que é o Sr . Clovis Bev ilaqua, bat<e-r ás portas ·elo .prietorio. Impe-
trou elo Supremo Trilmnal urn habeas-c01·pus para que pudesse exercer 
no Esl.ado do Amazonas a .autoridade decorrunte do mandato de que havia 
siclo invrstiflo, acl instar, do moLl:o oomo, eom o apoio do Governo Fed·eral, 
pô rle exercer a sua autoridade, coutestada no Eslado do Rio, o aciual Mi-
nistro d <ts <Relaçõe.s Exteriores, .ampar·aelo .em hiibe.as-cm·viis. E nós nã:i 
po1le11103 a,qni parodiar Pa ·ca,l 1·rcorda:ndo: "vertl.aelc aqurem dos Pyrineus 
e err:i além", para 1dizer que a VE'rdade de hontem passou a ser o 1err-0 
dt! hoj.e. 

O Snpi-emo Tribunal ·cvolui o flm materia ·fül conoepção do institu:to 
de habeas-co1'pus e entendeu que o caso 11ão era para habeas-corpus; rei-
terou, porém, mais urna V•e z a affirmaçãu de que a situação do AmazJ-
nas era tumul.tuaria, injuridiea o illegal, que o caso .c1evia ser dirimido 
pelo Congresso Naci.onal, naturalmente porque a f6I'ma rep·ublicana fe-
deraliva não se compad·C{)C com essa sil'uação victoriosa cm . .\Ianáos ou 
porque o genuino Gov-eraaelor, ttindo rcq1dsilad·o nos termos elo § 3º do 
Ltmig<w~do art. 6º da Constituiçfw o ncccssarin apoio elo Govemo Cen-, 
trai não .obteve o preciso d·eferírncnto, Caibe ao Congresso Nacional rlc-
cid;~ e não clecidindo, parecendo que não o fcr. , decidia tCJ,clavia, porque 
confirmou a illegalidade e acoroçoou a politica dos caudilhos felize . 
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lncumh0 ao Congrosso Nac.ionnl não arcliivar a representação, porq:uc 
o archivamento é um pr.occs o de uma sublileza velhaca e pusilaniroe 
que se recu a por motivos de füde!ll e con venienci.as par.ti.darias a c1izer 
- como manda:m as E cripturas, como mm1dam os Evangelh•os: - Sim, 
sim; não. não. 

O Congresso até hojo não cJ..e0idí·o. 
10 Sr. Ge-n r.al Th a:umatur.go, o cidadão ·eleitor ·e •eJ:egivel, vem ba-

lcr ás 110r·tas da Gamara do Deptttados p:.tra rt1quei.,er qu•e esta cumpra 
o seu dever r estabele.cein do a Legalkla:de u-o Es.tadu elo Amazonas. 

E o nosso honrado patricio, assim agindo, não faz mai do que, nã·o 
se deixando v.0ncer pela atoarda malic;i•os.a com que o procuram ferir na 
qu a.;;i totalidade .rJ.os jornaes dl'Sta Capital, dar um alto te ·temunho de 
fidelida'1e particlaria, partilhando com os seus tlignos correligionarios a-s 
clllr.Cpções -C amarguras qUoe o('Ssa luta pela l!Jgalitlade lhes tem propol'-
cionado, decr.pções entre a qu.ae11 - conviém rc:cord·ar á Gamara - fi -
guram com um ruJn'o ·destaq11e, '.( lW a clev•e imJH'cSsionar no julgamen to 
qu•e houV'C·r de proferir, figurar de um modo que pouco recommenda os 
nos os costum·es, fi.gmiam urna morte, f.erimentos graves e o banimento 
de algumas dezenas de cidaidãos ql!'e d•e v·i·am estar melhor ampar.aclos pela 
auto ri c1ade f1ed eral. 

Senhores não comprehendo. devo .candidamente confes ar, que o Go-
w mo d:i. Rep ublica se dê LaJJtH 11r1!ssa cm correr ao encontro das facções 
que Sll deglacliam nesse ou n:viu elle Estado, para haver de conduzil~os a 
um~ conciliação mais com1 at.ivel com os _upremos interesses ele ca-da uma 
dc·ss·as zonas do nosso paiz ; não cornp1,ehcndo qu e o alto senso e os ele-
vado~ ·:;entimentos ele corei ura , caracterisU.cos do actual Sr . Presidente da 
RepillJlica, lhe tenham inspirado os passos dados no sentido de altenuaT 
as cooscquencias homi,cida~ dos conflidos .parüdarios •em li\rLatto Gro. so, 
fi e resolver ·OS conflictos, chcga clo~ a um p·eriodo agudo, ameaçador, entre 
Santa Calharina e Paraná, rlecinrrcntes do lHi.gio ele fronteira:s; 'qnoe S. Ex. 
tenha. procurado harmoniz~ r il situ:-tção do Espírito Santo; •CJUe tenha Lra-
lacl., ele exercer esse digno •e sympathi.co pap•el de juiz de paz na fede-
ração, e que entrntanto a situação elo Amazon as, .definida reiteradamente 
por um orgão c1e tamanha nutoricla cloe moral e juri:clica, como é o .Supremo 
Tribnnal Federal, conbinur! sc1b o d·ornlnio de um triumphador feliz, achin-
ca1hados tocl.os quantos se llatem pela legalidade . 

Venho requerer que a J\' pil'esentação enviada á Gamara pelo Governa-
dor eleito do Estado elo .Mnnzon:ts, COIJJ Cl'S documentos qu e a instmern, que 
a aco mpanham. s·ejam pnhlica]dos no jornal ela Casa e envi.ados á .Gom-
mi~~ão ele Constiluição r .Trc~ti ç:-t . 

E-ra, .por •emquanto, tu40 o qLtc devera dizer, não c:;co1Hlcnclo, ao 1. cr-
min:.tl.', o meu irremediavel sceptici rno cm relação á attHucte que o cha-
mado Poder Legislalivo ada ptará, ou anles não ado.pta1'á, e, não acloptan-
d1i . cbrh:mará, pelo ·sacrani enlo ela confirmaoão legislativa, a ilkgalidade 
hapiiza.!l::i no sangu•e elos nos o col'l'eligionarios nas ruas de ~Ianáos . 
(Jltti lo bern; muito /! em .) 
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Exms. S1·s. Re.p1'ewenta:nles cba Nação. 

O Supremo Tribunal Federal , em quatro accórdams suoot:oSsivos de 
ns. 3. 347, 3 . 348, 3 . 4°'5 e 3. 451, os dous primeiros de rn rl e Abril e os 
dous seg'nintr.s de 23 de Agosto e 1 de NoV'embro, todos elo ann.o d·e '1013, 
eutenciou invariavelmente qu·e: 

- "a Constituição do Amazonas de 21 de :\Iarço .de 1910 -
é a tmica legal, não pr•evalecendo, por sra· "juriclicamente nulba, 
insubsistente e nenh:lrna" a reforma tumultuaria da qual resul-
tou a Constibuiçifo de 20. de Outubro daquelle anno" (Diario elo 
Congresso Nacional, n. '11 J, ele 1 O ele Setembro 11-e 'l g l6. (An-
nexo n. :1. ) 

Tamhem foram consi-deradas valida3 as lei· elcitoraes n. 693, de '15 
de Outnhro ele 19.H e 70>1, de 27 de Setrmb.ro de 19 lfG, votada ambas pelo 
111.f SJTIO f':ongreSSíl que prom Ulgara a oCOnstituição de '191Qo: 

INuHa foi j ulogaicla a lei eleitoral n. 8'12, de 25 de S·eitembr·o 
de HH 5, votacla por "nm ajiinta:inento, sem f Ó'rma leg·al ele con-
gre ·so leyitirno" a que denominaram - Assemibléa - creada pela 
rcforma consti'tncional de rn l·3, joá então decrct;i,da insubsistente. 

Como consiequencia, o Sup.rerno Tribunal Federal d·:clarou nos Tefe: 
r.i-1.n 1.ccórclams só s·ercm legitimas o Congresso Legislativo , composto de 
Senado e 1Camara, e os actos delle c1ecorrentes. 

E pnrque não tivessem sido ·executados, ordenou que fosse apmada 
a responsabilidade, de C(UoflTI de direito, pelo não cumprimento dos refe-
ridos ac;:órcbms. 

i\Ias esta responsahilidacle járnaf..' foi apurada , pon:rue n Gov·emaclor 
du Amawna sempre se oppuzera, .desrespeitando .os arestas do Sup1,rmo 
T1:ibnnal, srndo crue as vir,timas das violencia:s cornme ~tida.s, por ·mais de 
urna vez, inutilmenl·e r0cclamaram proviodencias . 

"Não obstante, Senado e Gamara, eleitos ao tempo do Governador an-
terio1: ,e .por ·Clle offi1cialmcn tc :rirnonheicidos, sempre funccionara:m regu-
larmente em casa prop•rla, embora di·aTiamente ameacad-os pc1la força 
policial. . J 

r: a~sim foi. até que se, f,ez a nova Camara e a renovação elo pri-
ml'ir,1 l.rrco do Senado, constituindo o Congresso que veio a apurar a elei-
ção .d:1 Governa'.clor e cl o Vice-Govemador paira o actual quatriennio, para 
afinal -rei::onhrcel-os o proclamal-os na época constitucional. 

Ao mesmo tempo e na mesma data, a p ·euda Ass0e1nbtéa gov·emisfa 
reconhecia outro Goveniacloi'. por meio .ele aictas simuladas, com protesto 
da opiniiio p11'bJioca. e de um d·eputado a essa mesma Assernhléa contra á 
fr::imle rla sua eleição e do se u reconhecimento, como consta de publicfl,-
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çõrs feitas e dos documentos juntos á primeira pdição de habelts-corpus, 
d~ '10 de Outubro de 19'16. 

~ó esía insi'stencia criminosa de serem mantid·a1l uma Cqnstituiçã.o iHe-
gal e urna Assembléa HJ.egitima, c.om desprezo á ord<em, á lei e ás senten-
ças ·do Supremo Tribunal é bastante para mostrar a anarchfa adminis-
trativa e politica que vad lavr,ando em Estado cu~os Governoo;, por con-
:fiaTem na impw1iclade, se tomam irre·sp.onsaveis P'elos d,esmandos que 
prat.icam . 

. ElPito e praclamarlo Governado.r do Amazonas, sem protes·to, autes 
com a:pplaus-os d·a maio.ria da popu1ação cl·o E::Jta:do, mas rec.eia.nclo não 
podeT tomar posse sem as garantias 1,egaes, poa.-que a policia rn prepa-
rava pll.ra impedil-a, aqui chegando puJ.iliqueí um artigo (Annexo n. 2~ 

e re1(}orri .a;o Supl'emo Tribunal F·edera"1 soU) o patrooinio dos noss-os emi-
ne:rte3 jrnrisc.onsu1tos Conselheiro Ruy Barbosa e Dr. Clovis B·~vilaqua, 
o~ quaes requrreram e brilhantemente d·efenlde·ram uma ord!em de ha-
bcas-co1'pu em favor do Governa·dor e do Vice-üov•ernador ·eleitos e re-
conhecidos, de accõrdo com as P>rescripções da ·Constituição 'de 1910-. :\ 
Hssa pHtição (Annexo n. 3) juntei 34 ·documentos . 

O Supremo Tribunal não tomou conhecime.nito do ped.id·O, em accór-
dnm n. 4.10'4, ele rn do mesmo mez, sob o fun:damento de ser o caso po-
Z.iti r:o e achar-·se ·Cllc affecto ao Pod er Legisl·a:tivo da União. 

Mas a Caimara dos Sl's. Deputados, como o Senado, MUberou aJ)pro-
var o paTecer de sua Coirfmissão de Goristituição e Justiça, mandando ar-
chivar a "Indicação" apre·ent.ada pelo1l re.presentaintes do Amawnas, sem 
dJr solução ás consid-erações jurídicas do erudito niJ.ator Deputado Afr.anio 
d1) Meno F.ra:nco e aos bl'ilhantes votos dos De-putaidos Prndente de 'Mo-
rae~ Filho e Pedro ilfoacyr, acompanhados de outros illustres membr0~ 
ela mesma Commi1lsão da Camara. 

10 Congr.r. s1lo não ibmdo tomado conhecimento do caso- c mandando 
archivar esses pareceres deixou que o Po.der Judiciari-o o ·resolvesse . O pa-
recer n. 3,5, de Hl16, é uma analyse de todo o -occo1'ridn no Ama;>,onas ~ 
per rlle mais uma vez ficou prnvad.a a nullida.dc da. ref'orma r,onstitu-
cional operada em 191.3 (Annexo n. 4) . 

·A' vista deste resultac~o r.rqueri novamente, ainda patrocinado pelos 
eminentes juri c.on nltos, outra ordem de habeas~co1·pns, com fundamen-
tos novos e jurídico·. Foi isso em 28 de Nov.emhro (An.nexos n ·. 5 e 5 A) 
r o accór·darn n. 4. 136 (A.nnexo n . 13 ) de 9 rle Dezembro, rea l'firmando : 

"valida ·1.mir.oariente a ConsUtiâ.ção de 1910', sendo niiUf.'L pot 
· tiirnnltuai-ia a referida nforrna de 1913, não podem;lo lwv ~q· du-

plica/a de fntu.ms Assembléas Legi:i/Jativas e de Governar101·e'S, 
pois sómente twrn origern /.e'{fitirn'a o Legislativo e o Executivo es-
tadoites eleitos sob o reoimen da primitiva Constituição; e não ha-
vendo d:wplica~a compete ao Swpi·ern.o Tribunal conhece1· do caso, 
pois, do conlrarir, a com1rtencia se1·ia elo Con(f?'e ~ • n Nacional: 
mas. considerando não ter sido p1·01Jado cond11d,,ntern.Pnt? qwe o 
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eleição elo Corpo legislativo co1·rem regularmente, como a elos 
pacientes", 

dL'1wgou ·a or.d.Pm impetrada, dando assim margem a que os paci!llnte-
provassem com outros novo;; documentos a sua eleição e a do Congresso 
que os reconhecera. 

Foi então que os mesmos voltaram ao .Sup['emo Tribunal com outra 
p··tição, ap1'esentada pelos erufütos juri'sconsultos em data de '2J7 de De-
zen!bro (Annexo n . 7) . E em 30. do mesmo me~, não obstante a exposi-
ção delalhada, desde o inicio das eleições das mesas cJ.eitorai~ s. do Co111 -
gress·'.l e da sua organização, da do Governador e Vi·Ce··Governador e do 
So•' U rer.onhccimento, tudo acompanhado de novos documentos em numero 
de 32, fóra os 34 da primeira petição, documentos esses declarados cm 
rnssão do Supremo Tribunal pelo Ministro P(}clro Lessa. relator elo a cór-
clam, "lt>g:i,es, V(!'l'dalleir'os e de torla1 fé"; não Obstante foi denegada a OJ'-
clem, c0<ntra os votos de quatro integras ministros que a concede-ram, á 
vigta ele t11.es documentos. Este accórc1am tem o n . 4.Hi~ (Annexo n. 8). 

No clia. ·1 de Janeir.o, dous dias d•epois do u ltimo d•e ste.s accórclams, 
\'Crifi.cou-se ·em Manáos a posse do Vice-Governador Coronel Lima Ba-
cnry, perante o Congre so Legislativo, e logo em s·eguida o Y.ic2~Presi

dente do Senado e o Pr·esi.dente da Camara e bem assim o proprio ViC'Je-
Gov•erna<'lor, já empossado com toda a solemnidade, teilegrapharam ao Sr. 
r resid.r1nte da Rep ulJlicfl. requisitanclo a intervenção federal nos termos 
tlo n . 3 elo art . 6º ela Constituição Federal. E uma hora antes de sa posse, 
pJ ,· minlrn vez, aqui, como Gov·erna.doI' elo Estado, impossibilitado por 
rnolestia grave ele achar-me presente á sessão .d,e posse, tambem requisi-
lei .cto Sr . Presidente a intervenção focleral, para não s.er iJerlurbad·a a 
~uccc~são constittrcional e alteracla a ordem publica no Estado. com a 
annunciada p.osse do canclidato do Governo que ia assumir âUegalmente as 
funccões do cargo de Governador p•erantc o Superior Tribunal !ele Justiça . 
(A.nnexns ns. 9, '10 e H, que tambem se fl.cham junlos á p.etição de 4· 
de Abril). 

Não tenc1o s.ido attendidas ess.as requi ições, tlrrompeu por parte d1e 
pJJmlares a rcvo.Jta contra o intruso p11etendc111te ao Gov.erno. Civis ·e mi-
litares estabe:J.ecernm a luta armada, do que resultou uma triste heca-
tonl!be, na qual foram sacrificadas mais de 250· pessoas, além dos ferJ-
dos, que o foram ·em gran'de numero e diversos concidadãos que estão 
5endn p0rsegui dos e processados por crime .ele conspiração! 

Para este Jim desastroso concorreu o auxilio da força feder1al, de 
nt'clrm do Gow.•rno, para garantir o Governador ill egal, que só desta fõr-
ma. o frli, mais tarde, tornando posse pe1,an.te o Superior Tribunal, que 
:ião ei·a o .competente .para clal-a, achando-se aberto e funccionainlclo o C.on-
grc~rn Legislativo, unico 1fga.l, como dispõe a Constituição Estaicl-0-al em 
seu artig0 -4'5. 

l\ão rnr conformanrlo com a denegação ela ordem impetracla e ba-
c;c·aclo no ·evidente antagonisrri[} do accór<lam n. 4 .162, a todos os ante-
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1iores, com alteração da lH'Opria nef.orma consfüucional, e a falsa ·sup-
pnsição de que o Congresso Nacional reconhecera, como J.egal, essa C01nsti-
tulçã0 reformada, voltei, só, cm 4 de Abril ultimo, ao Suprmno Tribunal 
reqU•" l'BDdo reconsideração .c}e~sc accórdam por não exprimir a verdade 
~r.bid1 e <5onstanie dos autos. 

A esta petição (Annexo n. '12) o Supl'emo Tribm1al, não obstante o 
lll'Ole!!to tle dous dos seus memlJr.os, e.nte.odcu negar, por um voto CLe 
maioria, justiça ao clireHo claramente conwloado, sob o f1mdamento de 
~t'r caso politico, quando já havia deolarado não sel-o (Annexo n. 13) . 

·Em 'j de Setembro ouLra pd ição foi apresentwcla (Annexo n. ·14) syn-
lllelizando todo G occorrido, se1n.clo acompanhada da cópia authentica <los 
Lclcgmmmas do CongTesso 12 do Vice-Governador, de ·1 de J.aneiro, ao Sr. 
T'rr•sidente da Republica, requisiliando a intervenção f:.ederal, lrntição es ta 
que a rnaiol'ia elo Trilrnnal proposilalnuente clec1aro.u não tornar i:vnheci-
111 en lo, apezar da brilhante exposição do ineclaro Telaitor ela ordem im-
petrada. 

D.a discussão travaida JJOl' •essa occasião se vê a irncongr.uencia dos 
eoncritos em1tticlos, em ·Comparação a.os ankriores solemnemcnlie exter· 
naclos pelo mesmos Srs. miniistrns que hoj.c se contracUzem neg.ando a 
l't'l'dad-c p.or elles exposta ·e c1efenfü.cla.. 

,\·ssim, o illustre refator, Sr. Ministro Guimarães 'a ~al, -disse: 
1 

Se o Gov,ei·no F1edera1 houvesse cornpelli'clo a situaçã.o ama-
zo11 ense a obedecer a ordem co'ílstitlfciona.l, não se teTia chegado 
á si:tuação em CfLue se a.cha ac1uelle Es'tado do N ortc. Ter-se-hia 
evitado a anarchia em que se doba:te o Amazonas. 

Pelo accórdam Murtinho n. 4. ·13&, só existe uma Constitu:ição 
lrgi.timii; só ha um Congresso legal no Ama.zonas . Portanto, ne-
nhuma duvi>da ,,unsis•te quanto á lcgrtimi-clade do: pacientes oriun-
dos rla sihlacão M>11stituci.onal ül. reconh;:.11í.rl..;, ;iolo Tribu:.::i.l ComJ 
"' Constitni~ãa ' tnazoncnse manda fazer r> Tcconhecimmi'-'1 com 
q1mlqueT num1:,·0, claru é que os :::~nad ores, ci;ij os mandav is não 
termi.nara.m ei:r. ·W+5, podiam fazer o reconhecimento rl os pode-
res dos pacientti::, ~.:;ildo assim . es ·e rcconhecime1rnto o L~nico legal. 

O Tribunal tem o seu voto. Como se achem agora m:1is dous 
membros novo·s é o caso ·de ap urar a opinião elos S1»s . Minis-
tros Edmundo Lins ie Pires Albuque'l'que. 

O Sn. En111uN1!0 Lrns - Pro·põc a preUrninar .de se saber se 
é ou não caso de habeas-corpiis. O meu voto é não tomar <50-
nhocimenbo do pedido vist,0 <50mo não é caso ele habeas-co1·piis. 

O SH. GurMAHÃf S NATAL: - Mas ha. co111cção, p.orquie urna as-
sembléa. Leigal empossou os paci entes e houve dcsobcM · n.cia. ao 
acto da as·sembléa. 

·O SH. SEnAS'l'IÃ:O LACEBDA: - O Supremo Tri·hun al já consi-
derou nulla a reforma. .cons!Uucional de Hll3. .\ s:Jirn só ha um1 
Constitui ão e nma as&embléa legal no Estado do Amazona,s. f\ 
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recusa do Tribunal em tom:ir conhecimento dessa ·ituação e ·d.ar-
lhc o r,emc cHo constitucional originará uma fonte de complica-
ções futuras. 

:O SR. LEoNr RAM OS : - Conheço do pedid·o porque o ca>SO 
ó de habeas-co1·2ms . 

o Sr.. PIRES ALHUQUERQ( E: - Não CO:nheço do pedido: 1 º, por 
~er oTiginario; 2º, por não ser da competcncia federal; 3°, por 
inidon,eidade do meio. 

O Sr.. GUIMARÃES NATAL : - Uma vez que o Supremo Tri-
hnnal já conheceu de pedidos anteriores, o novo pedirlo só po-
ilia se i· originaria. 

O Sn. GUIMARÃES NATAL: O Congresso N,acioonal ma:nif·es-
to u no a~~umpto . 

O SR . Guii\1AnÃEs NATAL: O Congresso N•acio:nal ma.ni l'~ s-
·tou-st> ustentanclo a competencia do Judiciario . 

O Sn . PEDRO LESSA: - O C:ongresso j ,á decidio manclando ar-
chinr o caso do Amazonas. O Trih.unal não póclc mais intrrvir 
no caso. Se a,ssim não (osse o caso 1e<1·a ele habeas-conms. 

O SR . Gm:MAílíi.Es NATAL: - Ila a allc.gação de que o Con-
gresso do Amazonas na pessoa dos S~nadores postrriores ao anno 
ele 191'3 rez o N'conhecirnento, s·rndo qu e esse r econheciment1 
pod.eria ser feito eiom qualquer numero. fü:te ag-0ra é o p-0nto 
O ,Congresso Nacional se manifestou por uma maneira cxtrava·· 
f!'ante . De.claron qne niio hav.rnrlo duplicatas ·a comprtcincia era 
do Tribunal. 

o H. PEDRO LESSA: - '.\'ão ha prova de que 'e traite d,e um 
caso de habeas-cor1ms. 

O n. GUIMAR.:\Es 'ATAI,: - O Congre~so não resolvc.u o caso . 
. roi:if.orme se vê dns documentos a:pr.esentafos. Entre.gou a qnes: 
tão ao Tribunrul. 

O Sn. EoMUNr>o Lrns: - .Jfí passou a. p1wli'min ar dr qn e nãn 
ó ·Caso ele habeas-corvw . 

Tomado so. votos o Sr . Presid ente declara crue contra o: dos mi-
ni tros Guimarãrs Natal. Sebastião Lacerda, Gamuto Saraiva .. r Leoni Ra-
mos o Supremo Tribunal não tomon conJrnc imento do pedido. por niio S<' I' 

caso de habeas-corpus. " 
,convém, p·orém, que se conheça os termos do accórda:m lavrado pelo 

Sr. Ministro Pedro Lcssa, de·si-gnarlo para relaita.l-.o, afim .de q.ue os Sr'. 
Representantes da 1ação julgu·em como o Supremo Tribunal F(:}clcral di s-
ilDibue jüstiça 1e o interesse qu . li ga aos dirc-itos elas victimas que a eJle 
rl'C•Jrrern. (A nnexo 11. 15. )· 

Pelo accórdam n. 4 .162, declarou .o mesmo r. :.\finistro que o Con-
gresso ; aciona•l va1'ece ter resolvido o caso; a.gora, affirma que }á· o r.c-
solveu.. . para o Rstado ele Matto Gi·osso. . . quando o ca.. o debatido é 
do .\ mazona.s. 
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. . !\ csLi1s condições, á vis.ta desse accórdam, red1gido e assign.a-do pero 
rr:1mstro que mai discutia o as·sumpto, ainda não teve so~ução a peti-
ça1: ~e 5 de Setembro, não podendo, portanto, produzir effeito legal o 
reler1do accórdam !n. 4.384, porque diz cllc : 

... " Consi·derando que tendo havj.cto uma dualidac1c de Go-
verno no Eslaelo ele Afoito Grosso j1á o Cong-resso Naci.onal, o po-
rl01· competente para ·o caso, resolveu a contenda, e o Supremo 
Tribunal Fec1eral não conhece do pe.dido por não ser caso de ha-
beas-co1·pus. Rio, 29 de Setembro de 'l 9'17." 

Destr. moclo o Supremo Tribunal da Rerpublica clesvi·and·o-s·o de sua 
j u t isprndemcia wlirforme em casos analogos 1e esqueconclo os seus ares-
Lod anteriore:, declara da competencia do Congresso Nac1ona:l resolver o 
cunflicto, quando o proprio Tribunal já reconheceu e julgou áe(initiva-
111.ente não havei· eluplir:ata ele congi·esso nem de governadores ·e só exis-
ti?· uma umica Constituição, a de -1910, "não ~endo vCllliclade, alguma jwri-
dica a i·ef'orma constitwcional, como provou o Sr. íVIinistro Pedro Lessa. 
(.\nnexr; 11. 12, pag. '19 ) e (rlo Poder Judiciaria, pag. :362) : 

"que o Supremo Tribunal Feelernl não tem só a (aculc/;ade 
lem lambem a ob1;igação ele impedir po1· seus arestas que p1·odu-
wm. eff eitos as le~s inconstitwcionlaes e os actos elo Executivo in-
constituci{)tftaes ou ille'gaes". E disse ma:is : 

" Se o Congresso, por motivos i·njusti ricav.eis, não raro se tem 
fnrtado ao adimplemento da ua obrigação constituci@al, ou ó 
muito tardi1wmente, e qu·wnclo o mal j1á pelo menog em pa1te é ir-
r.emediavel, a tem cumprido, não deixa por isso d.e ser perfeiita-
mente 1egal o prpcedimento do Poder Judiciaria, ao qual in-
cumbe sempre velar pefa observanc·ia dos prece?tos const~tucio
naes, tanto nas 1·elações entre pessOl{J;S singulares e collectivas de 
rlfrei.lo p1'ivado, como nas relações enti·e a Uoiião e sens membros 
inle{frantes, Estados ou municilpios (do Podel' .J udiciario, pagi-
nas 40'1 e 4'22) . 

Entretanto quatro dos di.gnos magislraclos que compõem a.quella ele-
vada corporação não tive.mm nenhuma duvida em proclamar a compe: 
t~ nc11 do mesmo Tribunal, e, com ella a legitimida.tle elos poclere de que 
se acham investidos o Govennaclor e o Vice-Govemador reconhecidos e 
1noclamados 'Pelo Senaclo e ·Cama.ra eleitos leg1alme.nbe nos te.rmos das 
leis eleitoracs de '19'11 e '19'12. 

'ão foi sómente o upremo Tribunal que resolveu o caso fluminense, 
ele pois do pronunciamento formal do Legislativo da União sobre a regula-
ridade ·do funr-cioname1nto dos po!kr,es locaes elo Estado do Rio. 

O proprio Congress.o Na•cional, que antes dissera ser perfoitamente 
normal a situação politica çle que Tcsulta1'am a e<Letição, o r.rconhecimento 
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e a ,proclamação do Tenente Feliciano So.dré - o pro.prio Congresso 
Nacional, chamado egunda vez a se pronruuciar sobre o caso, quancl.o, 
por força do habeas-cOrlfJUS do Supr.cmo Tribunal, já .estava empossado 
no Govm·no flulffiÍilense o Presidente .Nilo - ta:nto não considerou o caso 
res·olvido p-e:lo pronunciamento a:nterior dos ·eus dois ramos, tanto não con-
s~derou mate.ria vencida, que outra vez .o discutiu, tendo tid.o füigem no 
Senado Fed!cral um pwjecbo de l ei, reconhecendo e mandando empos·sar 
o Teinente Sodré, projer;to que depois de correr os turnos r cgimentacs 11a 
!:amara Al1La foi rej.e;ita:do na Ca:mara dos Srs. Deputados, que, dest'aüe, 
pa:-sr,,1 a -cons.iderar pe1,f·eita, normal, lsgitima, nãio mais a ·R.uação poli-
li ca eir. que se apohwa a el·eição do Tenente ·Feliciano odré, mas aquella 
d' que resulta1='.a a do Dr. Nilo Peçanha. 

O caw .ao Amazonas é inquestionavelmente mais liquido do que o do 
E~lad.o do füo, porquanto, neste, o Congre so '.\iacional chic go.u a pronun-
ciar-se .com toda clareza, dizendo : que o Tepente odré .e.stava muito 
legalmente eleito .e reconhecido, s·endo absolutame.nte normal a situação 
l'Jnmtne-nse, .cujo ·P·oder Leigi lativo residia na fracção da Assembléa presi -
dida p.elo Deputado 1P01nce de iie.on". 

•No caso 1em de-bate, porém, o Congresso não se pr·onunciou assim, 
islo ·é, não a:p.provou coinolusáo em que se dissesse - .que o Dr. Pedro d•c 
:\!cantara Bacellar e.stá ·eleito govemador do Amazonas. O dcspaoho da 
\.amara .dos Deputa:do não 1foi o.ntro senão aquel'lie mesmo proferido 
cm 'l~14 no. Sena:do Federal, isto :é : ·~archive -se". Guarde-se'. Não se toma 
conheicirnento. 

Se o caso fluminense foi 1ndiscubivcl a compeliencia do tribunal para 
julgar contra o qu~ o Cong~e.:so Nacional acreditava ter resolvido, no cas.o 
Pmergente, já .que o üongr.esso nada resolve~, a compctencia do tribunal 
é inefragavel. · 1ão .obstante, nega-se a ultimar a qtte.stão, para ent11e·gal-a 
rlc novo ao 1Congrcsso Naciona:l. 

A' vista disto, 1não pO'clcndo mai lançar mão do r~curso judioiario, 
JJOrque a sua incompetencia é proclamada pelo proprio poder invocado, 
soHcifo .do iGongr.e.sso •Nacional a providencia Jr.gal que ponha termo á 
sit:nação extraordina11ia e anarchica cm que se encontra o Amazonas. 

A rtenacic1ade ·com que defendo o meu direito não é produzida pela 
ambição de. er .gowrnador. Já o fui dua vezes. 

Só accedi agora á imdicação de minha candidatura depois da certeza 
de não S'Br hostilizaJda 'Pelo Sr. Presidente 'da IRepublica, antes reoebicla 
com louvores, qrne me desvaneceram. 

tApresiecr1tada pela conv;cnção elo partido em opposição ao Govemo 
cstaidoal, logrei ver vi•cto11iosa a minha eleição, •com a proclamaçáo pelo 
Congresso Legis1ativo e 'Pelo povo do Amazooas. 

Bem podia .eu estar livre do sacTificio de ·pl1eitear o ·direito violado. 
Dcsd·e, porém, que acceitei o 'Pesa:do encargo, impõe~me a honra e o dev.er 
q.ue primeko lance mão de to.dos os recursos .constitucionaies para resta-
he<lecer esse direito. 

• 



.E plciLcain.do combato a insensata teimosia em &e manter .em um 
Estado a .ooexi tencia de duas 1Gonstituições, de dous •Congressos e de dous 
Governadores. Uns legaie•s, reconhecidos validos pelo Suprem.o Tribunal 
Federii.l, e outros illegitimos, porém, .gara:n1ii1dos de· facto nas suas illegi-
r,i.mas funcções. 

Se isto ;perdurar, veremos a anomalia ,de continuar cm vig.or uma 
Constituição, qne .é -valida al;é ·HJ30i, mas ·crue não é exe·cuLada, com um 
Poder Legislativo, Senado e Camara, em l)lemo .exercício de funcções 
reconh•e.ctdas legitimas e leg·aies pelo Supr·emo Tribunal, mas que não é 
obedecido nem watad:o no Estado do Amawna:s, c-orn grave offens.a á Con-
stituição Federal e á sob'e.ranfa dü povo. 

A minha acção tem intui.tos nolme e ele·vados. 
_ 1a defesa da lei e ela ·população de um -Estado victima de ·Su·ccessivos 

governos i11capazes, d:eshonestos e arbHrari.os que têm c01nduzido o Amazo-
nas ao clescredito •C á TLüna, empregarei todos os esforços. 

O reJ.atorio da commis.são nomeada para dar .o balanço dais despezas 
i-e•aNzaiclas em '19'16' e publica.elo no D'iario Official .ao Esitad.o, .de i4 ele 
:vraroo ultimo (A1w1.exo n. '16) ·e é a prova manHesit.a ela ·extorsões ele que 
leirn si·do victima ·o l1hesouro elo 1Amazonas, ·sem que tenha havià.o uma 
providencia para impedir a contiJnuação desses factos, que desde longa 
1lata vem se re.procluzinf'° airnmalrn\eillte por g.ovcrnald:o11e.s suc.cessivos, 
p;a mesma gr.ei com uma. pcrsiSltencia que .deve impr.essionar os contem-
poraneos. 

O aC'tual Governador, cles·cl e que assumiu a. auministrnção, com o 
concurso do Supr.cmo T11ibunail, começaram a apparecer largas subv.cn-
çõeõs e gratificações a tindivi.duos qwe o auxiliaram nó ma;ssacre CLe 1 de 
Jarneüo. 

Doze contos foram precisos para o enterro clie um dos membros 
da sua Ass.embiéa. Mais dez contos o forrum igualmente para o ele -outro 
111embrn dessa me.sma Assembléa, além .ele uma pensão de 300.$ mensaes 
aos filhos do falleci!clo. E a imprensa venal, para de render esse governo, 
t,cm recebido tanbcm dezenas -cl.c contos (Annexo n .. 17 1 . 

Em Fevereiro. um mez depois de emp-ossado, mais de 21 :000$ foTam 
cmprcgaidos ·~m telegram111as, e mais de 15 :O<r01$ com carruagens. (Diario 
Of ficial ;çi.e 9 de Março) . (Annexo n. '18) . 

Agora, depois ele s·cis mezes, 2:000>$ s·e evaporaram sem saber-se como, 
s.end·o ·c.sgotaelas 19 ve11bq,s orçarnentarias, a1ém dos numerosos cr·eclitos 
pedidos para acquisição ·de palacete, ·subvenção a um vapor e a impressão 
de uma Rle.vista, além de ·outros ca.sos inconf.essavcis, como tudo tem sid0 
clenu111;ciaclo pela impr.cnsa local (Anne:ros ns. 19 a 3-l). 

1Não •Obstante a prova dos cscandalos praticados o dos inclivi·cluos que 
clel1es :i;rarli,cipam, o ·partiqo sHuaci·onista, só é formaido com cssies :rnesmo·s 
elementos e &cela.ma ·como cllcfc o s·eu Governador. 

Para perder totalrnent.~ o A rnazonas, ,já exhauslo, sem credito e sobre-
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.carregado d.e immen ·a clivicla absorvente de todos os seus r ecursos nrüu·-
raes, não é preciso fazer mais . 

Por isso, já que o upremo Tribu.nal da Hepublica 1üo mantcm uma-
jmis1nnuein.cia uniforme lJant os ~t'lls j ulgaclos, ora af'Ji1'rn:.indo cr athi-
lmição elo Congresso resolver conl'lictos desta m.atur.eza, ora ela sua. alçadli 
sentenciar sobr e casos Laos, .como innumeras vezes o .tem kito, ora, pos-
teriormente, declarando ser da competenir..ia do Congresso resolver os mes~ 
mos ca"os e .d.este modo estabefocendo a ·duvida nos cSe us ar.2 tos, e clle 
lJropri-o não repellindo os desacatos soffri-clos, fa~cnclo com que se não 
.acredite na al.ta justiça da .HepuJJlica, s-endo o caso recente de l"rihurgo, 
depois ele concedi·da a ordem e puhlicada no Di1a1·io O/'/'icial, na ·sessão 
seguinte, negada outra COl)lfirmação, r ecorro ao Congresso Nacional, ultimo 
meio leqal qiie nie ?'esta, para reclamar, como o faço, uma provirlcncia a 
·este anoinalo .est&clo .ele cousas, cumpri•ndo assim um .éJever patriotico, 
pugnando lJela execução da ConstHuição e das leis que não podem ficar 
.ao sabor de in l;eres·sado na desmoralização elo re.gimen. 

E para ·desde Jogo mostrar aos Srs. Hepresentantc da _ ação a dis-
cordMlcia profunda nas sentenças do Supremo TrLbunal, basta comparar 
-0 Ac·cordão m. 4:.'136, com os .ele ns 4 .1e\2 e 4.238, result-ante·s das petições 
d·e 27 de Dezembro e 4 de AbrH e o ultimo. de n. 4. 3·&4, que o Tribunal 
resolveu não tomar conhecimento, para se ver cru a maioria do Snpremo 
Tribunal decidiu tão importante caso, contra a lei, o dirêito e a justiça, e 
se rcf.erinclo ao Estaâo de Malta G1·osso, tornando-s-e assim mais- um Tri-
Jmnal politico arbitraria que um instituto jul'icHco unicamcn·te cre!ado 
para derimi r os conflictos co.n.stitu.ciong,es e julgar os crimes contra a lei e o 
direito. 

Da succinta narraçã.o feita, dos annexos resp.cctivos e demais documen-
tos que fazem parte inte·grante elas cinco pe.tições apresentadas ao s.uprcmo 
Tribw1al Fe·cleral cm '](} d.e Outubro, 28 de Novemhi-o .e 27 de Dezembro 
ele '1916, 4 ·de Abril e 5 de Setembro ultimo, 1cu.ja requisição official póde 
ser determinada. pelo Congre so, surg.e a prova mai·s evidente do direito 
ao exercicio do cargo de governador e vice-governador elo Amazo,nas pn.r:i 
o General Gregorio Thauma.tm.go de Azevedo e o ·Coronel Francisco 
Ferreira de Lima Bacury. 

A' vista do ex1rnsto, requeiro que o Congresso Nacional, tomando co-
nhecimento da pre.sent. , que reassume o governo do Esta.elo o Vice-Gover-
nador, já empossado no cargo cm 'l ·de Janeiro e clcHe afastado viol0nta-
mCiIJte pela l'orça publica. 

Ca ·o, porém, julgue mai. conv.eniente aos interesses do Amazonas e 
da Republica uma outra solução, a _ração espera .do patriotismo dos mem-
bros do Congresso Nacional que seja autorizada a intervenção federal 
naquelle Estado, sendo nome.ado um ink·rventor ·para restab elecer a 
Con~tituição de "910i e o legitimo Congresso Legislativo, crue vem funcci o-
nan·do regularmente desde HH2, •C. mandar fazer nova eleição de governador 
oe vice-governador. 

/ 
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Assim procedendo o •Congrcs o Nacional prestará um rcleva111te ·serviço 
ao inf.eliz Amazonas e ás instituições rcpuh1icanas, evitando a completa 
fallencia ·do regimen. 

Rio ele Janeiro, -15 ele Outubro ele 19-17 . - Gregoi' iO Thawnatnrgo de 
Azevedo. (*) 

( •r Eis.te dOIC . .e mais outros que constam li pags. deste vo1 u.nH) forann remet-
,tidos á ·CO!lnmis·são de CciT1<;;tiituiçã:o. Atê a impressão deste volume não constava da> 
Annaes a .Pt.ul:>licaçã-0 do Parecer respectivo. 



ANNEXOS 





«HABElAS-CORPUS» N. 3 . 34 7 

Haven<lo no Jllstculo elo AmaZ-Onas ditvUcata ele senctüore's, tenelo o vrimei110 gr1tvo 
começctelo <t fimccwnar, i1•icianclo relações officiaes com o Govenwaor, de 
enteio, nüo voclia o acttt<tl Governaelor, «ex vrovrio mar te», distit1til-o dei vo-
siçüo em que já o encontrott <t 1n-etexto c!e se eicheirem os legítimos se1wdores 
eimazonenses no '2° u1·uvo, vor elle convocooo varei fuwccionew, em sessão extret-
el'ina.ria, vois isso ;mivorl<t !dirimir a oontenda da eluvlicat<t legislativa., o qite 
escapa inteiramente á conipetemci.a elo JllxemttitVo estacluetl, por ser da attri-
bttiçeio vrivativei elo p ,oeler Feeleral. 

Nestas circumst<:i1icie•s só cabi<t ao Governaelor, ao assuni·Íll· a Ctllministrct-
ção, manter o «stettu qttO'» em que e1ucontrott a legislCttttra esta<Zttetl, até que 
a elupUca.ta fosse resolvicla velo voeler comvetente . Sita vntervenção em sentielo 
contrewio, v rivetJnelo senctclores (!vp!ornaelos ele qJ·m~etretr no var;o !egi<S!ettivo, 
afim tZe exercer se1i maneletto, vo1· ser titmult1ia?"ict>" causott- lhes constrwngimentc 
illegal vor cibuso ele voeler•, veirct o qqw! 'O remedia sobera»o é o de habeas· 
corpus, estabelecielo velo art. 72 § 2 2 ela Constititição Feelera!. Por esse f'ltn-
clmnentó o S1tvremo Tribnnal F'eclm·etl, conhecmiclo, origilna1··ieimente, elo habeas-
corviis reqiim·i<Zo em fatVor elos senC1>CZores cujos nomes constam ela ve·tiçcio• 
inicial, resolve1t conceclm·- lhes a imvetrada ordem vara que vossani venetrcir 
livremente no eeli/icio eni que fttncciona o Smaclo do !A:mci . .-ona·s e alli exm·-
citcir eis ftt>Ucções elecoi~·entes ele seits cUqJ!omcis, ctté qtte o cciso ela duvlicata 
sejct resolvicZo velo voclei· comvete»te, senelo esta cleci<São co1~fonne outrn., 
vrofm·idas em esvecies iclnti.caJs. ( *) 

ACCQRDAM 

1 . ,3. 347. - Vistos, expostos e discutidos &tes autos de habccts-corzm,ç 
impetrado pelos cidadãos Manoel Fr.anci.Eao Machado e Heliodoro Balbi, o pri-
meiro vice-p residente e o segu ndo, secretario do Senado do Amazo·na" em seu 
favor e no dos Senrudores estadoaes Secundino da 'Silva Salgad'O, Fr.anci.Eco F er .. 
reira de Lima Bacury, Manoel do Nascim<!nto P ereira de Araujo, Bento F erreira 
Marques Brasil, Pedro Botelho da Cunha, Luiz da Silva Gomes, Francisco Lau-
rentinu do Bomfim, Bernardino ,Adauto ele Paiva e Alfredo Augusto da Matta . 
Allega-se na petição inicial o seguinte: 1°, que os impetrantes e s eus companhei-
ros, eleitos na eleição a que ~e procedeu naquelle Estado, a 30 de outubro do anno 
proximo passado, para a constituição do respectivo Congresso, a qual realizou-se 
com toda a .publici•dade, perante as competentes mesas, tendo siêlo os votos, .por 
elles obtidos então, computa füs· pela junta apuradora, organizada na fórma da le i 
eleitoral do Estado, a qual expediu-lhes os correspondentes diplomas, conforme o 
exemplar que se annexa como documento, estando seus nomes comp:ehendidos na 
rülação o[f icialmcnte publicada e que contém o·s senadores ela sif icados ele accôrclo 
com a duração dos respectivos mandatos, por ser esta a · primeira eleição senatorial 

( *) Os documentos relativos aos hetbeas-co11ms ns. 3 ,.347 a 3. 35,1 foram PU-
blicaclns no «Diario do Congresso», a rec1uerimento elo Deputado Barbosa Lima, 
1916. 



- 360 -

nó Estado, reuniram-se elles, em tempo proprio, no paço legislativo para verifica-
ção dos respectivos poclere.;;, o qile feito, elegeu-se a mesa do Senado, entrando ella 
em immcdiata communicação com o Guvernador de então, que respondeu o officio 
agra·decemdo a paTtic!.pação; 2°, ·que, emquanto assim se procedia com t oda a irn.bli-
cidade ·por parte dos pacientes, um outro grupo da facção politica opposta fez 
tambcm a eleição de seus candidatos perante mesas que se organizaram e funccto -
naram em lugares sem o cunho official , e, mais tarde, como não fossem suas actas 
apuradas pela junta legal, a quem se remetteram, reuniu-se uma junta apuradora, 
assim in titu lada, ·que d iplomou os mesmos candidatos; 3°, qu e constituiu -se, assim 
uma duplicata de senadores ao Congresso amazonense, mantendo-se a segunda 
turma na peumbra até o ovo período governamental, quando o actual Governador 
entrando em relações officiaes com ella, convocou uma sessão extraord inaria do 
Congresso 1Jara 25 cl·e f ev·ereiro el o corr ente a nno , conviclan'Clo-a implicitamente 
e excluindo, de igual modo, os impetrantes e seus collcgas ele representação de 
concorrer ãquella reunião, quando elles são os legitimes representantes do Estado. 
eleitos e diplomados com toda a r.egularidade e publicidade, e jã reconhecidos of-
f icialmente pelo Governador antecessor do actual . Nestas c ircumstancias, par e-
cendo aos impetrantes, á vista da inesp.crada attitude elo Governador em exercício, 
que não serã permittida a clles e a seus companheiros a entrada no paço legisla-
tivo para opportunamente exercitarem as funcções decorrentes ele seus di1)Jomas, 
Yinham impetrar a-o Supremo Tribunal F'ed:eral uma ordem ·ele habeas- coi·viis a fim 
de se lhes garant ir a li·berclade ele locomoção, e assim poderem penetrar no eclificio 
destinado ao Senado e alli desempenhar seu mandato . 

'Tomar.do cO'nheclmcn to do pedido or.grnario, o Tribunal resolveu ouvir a 
roopeito o 1Gov.erno do Est ado, o qua l l:nformou por telegrnmma, dcclariwdo que 
de facto havia duplicata de senacdores no !Congresso '.Estaidoal e .que, se Cl1•trara 
em relações officiae.s com o •grupo opposto ao dos impetrantes e que estava r"-
unido ean Sl'Ssão cxtraordinaria por cllc convoc1tda, é porque reconheceu q ue 
nesse numero estão os legítimos manda.tarios do povo amazo~ense, sendo qué u 
reconhecimento ele seu antecessor quanto â. legitlmtdade da r0.pre.sentação dlos 
impetrantes, nenhum effeito podia produzir, •porque se fez ào tempo em qU·' 
ainda suósis,tia o .congresso que sómente terminou seu ma.ndato a 31 de dezembro 
ullimo, não pod·cnclo co-·existjr no Estado dua13 legislaturas independentes ; accres-
centan :! o, afinal, que os impetrante;, antes do presc.n1te pedido de habeiais-corpm, 
requereram tuual ordem ao juiz federa: dn secção que o .aenegou. por considerar o 
caso como meram<>nte político. 

O .q ue tu do •ponderado, bem como o que expoz verbalmente perante o '11r11 
bun!al o patwno dos lmpetrantes : 1Conside1,ando que, cm fac;! da exposl~ão ci r~ 
cumstanciadn feita na petiç!io inicial, e dos documentos que a instruíram, assl.lli 
como .da informação do G'Overnador do Amazonas, é indubitavel que n-o .Congresso 
Esta-doa.! . existe u ma dupJ.lcpta de sCJl\a:dores, disputando dous grupos politicllS 
a qualLli~cfo ele legitimos rep resentantes do llOvo; co.nslderando que e.ssa duallda·de 
de legislatura importa ·perturbação da fórma republicana federativa, e, portanto, 
autoriza, pura resta.belecer a pormalidade desta, nos termos do artigo 6P paragrapbo 
2°, da Constituição Federa.], a intcrve·nção federal, que, colll,f·orme a melhor dou -
tüna, cabe, na espec ie ver tente, 'ªº Gon,gresso :::-<acional, e cm sua aru.,efndl~,. 
quando haja urgencia.. ao Poder Executivo •da Uil)ião provi oriamt'<!ltc. ex.cluido 
cie tal competencia o Poder Judiciario •por. sei· o caso de natureza es-.sencialmente 
politi.ca: cD'Tlsiderando, po1'ém, que se ã :ius~!ça federal não é facultado dir imir 
a contrnda da ·du plicata legislativa, tambem fa lta essa attr1l>uição ao GoverJJ)a-
dor do Estado em que ella se verifica, 1por ser unicamente admis.<;ivel a inten"en-
ção federal; consi-Oerand-o, portanto, que na situação de facto em que se achou 
e gov0Mtador do Amazonas, como clle proprio in formou, diante ·de dua~ tu rrnru; 
ele senadoroo, não dbe assistia o alvitre de preferir uma ã outra sob o pretexbo 
de ser a preferida a legitima representante do 'JJOVo, porque isso importaria a. 
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.solução do conflicto que, como j á .ficou a ssentado, escapa de todo á esphera ·de .. 
suas attri:buiçõc.s; consi<:Mrando qut>, t~ ndo, ao a.ssumir a administração, Cl11C<>n -
trado o grupo a que pertencem os im_petrantes, em dada situação o'ffic·~al, qual 
r. 1·esu1tan tc de haver elle funccionado ostensivamente ·11\º paço legislativo, or-
:ganiza uo a mesa do 'Senad-0 e ntrado em relações of·ficiaes com o Governador 
de C\n tão, não poderhi o actual Gove1;niador ex-1pro1p1·io t1ia1·te, destituir de tal 
r>osição Q mesmo gruipo sob o fu>ndaruento de illcgalidaide da respect!va elelçãu, 
•porque isto scriA dirim ir a contenda, conendo -•l he antes o dever de respeita r 
e manter -0 statu qtio até que o caso d:a duplicata fosse resolvido pelo po(cler 
<:Ompetentc; consid~ra!lld.;i, assim que a intervenção twniiltuaria do Governador 
r>riva'Ildo o3 lanpetrantcs ? seus com'Panheiros de concorrer á sessão extraO:lidinaria 
e penetrar no paço leg islativo 'Pana exercer as funcçõ;' decorrentes de seus 
diplomas, envolve manlfc.~to constrangimento ·por a.bir.so lele voeler, para o qual 
o remedio soberano é o lrnbc1ts-co1•pib8 nos termos categol'icos do artigo 72, para-
grapho 22, da Constituição 'F'edcraJ . ü Supremo 'l'r:bunal F ederal, conhecendc 
do pedido originario, lJOr ser de sua COllllPetellJCia, conforme innumeros .precede.notes, 
concede a ordem de habeas- co1·viis impetr aida •pa.ra que todos ots pacientes men-
ciona.dos na petição l'Ilicial possam pen1etl'al' livremente no edifLci-o em que Iun-
cciona o ·Senado •Estadoal e alli ox.er,,der as fwncções deool'rerntes de setbS diplomas, 
:ité que o ca·o da Jup!Lcata seja res-0Jvido 'Pelo poder competente . Custas ex-
caii a .. 

\Supremo Tribunal !Federal, 16 de a·bril de 1 913 . - R'ibeiro ele illrn eula_ 
V.JP. - Ma.wei JJ!liwtin•ho, -Relator. .Seba.stião lle LaceneLa, vencido. O ~aso 

dos autos é ·puramC'Ilte politico e, não encontrando solução dentro dos po1l~ l'es 

-Oo E. tado, l'eclama a intervenção da autoridad e federal. Pedem os ;mpetrnntes 
que o Tribunal 1fües conceda ha!JOas~oo>'piis r>ara que, na quaU.cla,cne ele r eprcspn. 
tant cs que .são do Est«.elo tenham Ingresso no edifício do Coogresso do I.c"°~a.Jo 

do Amazonas e ahi exerçam os -direitos decorrentes do seu mandato . ·Portanto, a 
liberdaàe que pl'etenclem collocar sob aquella garantia tem est e fim d.eterminado 
- o recO'Ilheclmento da qualidade de l'CVresentantes do Estad-0 em um dos ramos 
do co1~po legiêlativo . 0l'a, o ca o nã,o se comprehcnde nas attribuições do Tri-
bunal . Este não tem compete.n cia pal'a , no intuito ele resolver a controversin, 
entl'ar em in dagações de ol'Jem essencia lmente polit!ca, vel'ilfical' poderes da 
senadol'es, declarar .liquida a qualidade <'los que •requereram o ha.beas -cor1nts . 
Semclhan te attribuição perteTICe sómente ao poder politlco da União. '.Para o 
effeito ~lo l'eccmhecim{'nto de legit imidade desta ou daquella corporação legis. : 
Jativa é manifesta a incompeten cia do .Püder Judi·cia rio .Fe.l el'al e, por consegu inte, 
descabido o r emedia cxtraordinario invocacdo pelos impetrantes. - Ené<is Gic•lvão, 
v <' ncido. A hypothcse dest€6 autos é identica •á do habeas-corviis n,. 3. 3'.418,, 
j ulg31do na m~ma sessão, e pelos motivos expostos no voto que proferi naquelle, 
prelimnia•rmente, inão conhecia 'Cio mesmo por incompet nci•a. ido Tl'i·bun ~I e ele 
11w,rioti~, votri contra a concessão do i~a'b eas-cO l'lJ1~~. -' Ccmuto ·Scwaiva. 
Amaro C(J!IJcilca.iti., vencido com oc; fundamentos de meu voto no habeas-:corvus 
n. 3 .1348 de j.gual data. - Pe1z1·0 Le.~sa .. - Olivel1a Ribeil·o. - G. N.a_tal, 
vencido . •Con hecendo do p~dido, por não estar r,rova dr. a duplicata, con cedia a 
-0rdcm só aos impctrantrs. 

« HA1BJDAS-CORJPU.S» 
PETIÇÃO 

. 3 . 3-18 

:Egl'egio Supremo T"ibuieal ·Federal: - TrL~tão ele Salles e '.Pe:Iro •Simpson, 
;iiacbareis e.m dLreito e .representa•ntes >â. Camara •dos Deputados deste Esta do , 
v eem, an111ar31dos no •al't. 72 \~ 122 .ela IConstLtui·Ção ·d•a Republica e arts . 10 da 
Parte IPrlU1eira -e 13·5'3 da 'Pai-te Segunda •do dcc!'eto ·n. 3. 08'4, de ·5 ·de novembro 
de 18·9•8, impet:·ar odesse Egl'egio Tribunal o remedio ju·l'idico do /l,(t beern -cor1nts 
em seu ,fa,vor e -em favo r ·c1os seus .co!Jegas d e repl'esentação IJoaquLm de Banas 
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Alencar, Adelino ICaibral da Cosba, Vicec.tc Torres da 'Silva Reis, Carlos Stu:lartr 
Joa.quim 1Francell'ino •de •Arau1jo, ·José Gonçalves 1Dias, Alberto .Botelho ·Coelho , ú\1Ia-
noc1 IRamos de 01.ivcira, 'Vic·to·o· Ptijal, José ,_,,_h,es de iSomoa •Brazil, LVIa:n•oel Freire, 
Benjamin iFmTeira 'Valle, Manoel Antar:·io IG~ang·etro, iA velino Augusto !Màrtins, 
Valentim Gonçaves Pinhe'iro e 1A1cJ.rião iEl.i'bciro .Nepo.muceno, visto se a•charem em. 
im1ninencia ele coacç:ão cm seus ·di;.·eiitos -po'1iticos, •coin1.o ·paissa1n e ex1por: 

IN10 i r.·tui·to d.e .melhor et•u1c idar esse ®gregio T.ri•bunal, os ·tmpetrantes pedem. 
vcnht ipara !fazer 'º 1histol'ico ·lllÍ·[·UCioso Idos 1flactos que 1prec.ed·era1m 1á sua eliet~.ão, rea-
lizruü.;i, nos teDmos do art. 1° das D is•posiçõcs •.rrruns'itorias da Const itui1:ão do 
.Estado, a 30 de outubro de 19112, ,p,·oximo 1passado . · 

ReguJ1alIJ!clo o pr9•cesso eleito.ral do -ms~·ado, 1d-iz a 'lei l1. 6913, de 1115 de outubrn. 
de 19111, no seu art. 3-3 : 

<dVin·te di as antes da ·eleição, o rpresidenrt:e ide •cada •Uma elas ln te r.·-· 
.clenci-as 1M-u·nici\paes, e, na ú:alta, •o seu substituto legal, convida t1á o-s 
membr.o·s efa r es·pe.ctiva Intendencia para 1comparecernm ·cinco ;dias cicpois, 
•Oo.n1taclos cncc d!ctci o ecflvtcii, •na sala das sessões .para .o fim •de se proceder 
lá divis·ão do munici•pio em secções e. eleger.em-·se ias llll'esas eleitoraes, etc ., 
etc . , (d oeu.menta n, 1) "' 

Obedecendo a esse dis.positi'V·o legal, a 10 de outulbro •do anno 1passa .. Jo for 
publicat'\o no Dfririio Ott1:0-i0c.i, .p·elo wice-•p.resid·ente da Inten.d1encia, no cxc1,oicio da 
IH'es>dei:da, Dr. 1Març1al 'F0rrei.ra da tSi1va, o eclital •de 1convocação (documento 
n. 2), tendo havido, 1oinco dias dcpots, conbailos d-a data do ecl'ital, isto 'ê, •no dia 
4 ·é!1e outu·bro a n ecessaria sessão do 'Co.mselho \M1m>ci1)3:l, ·SO'b a 0presiden'Cia do vic-e-
presidente referielo, na 'qual d'o.ram tomaJd•as as pr-ov>d enclas cxigielas .no citado 
at•t. 3 3 e seus ijJa ra.g.ra.pihos (.documento II1 . .3 ) . 

Do mesmo modo s·e >p ro cedeu nos -ou1Jros .distric·t-os el·eitora·es, com o se vê. l)Or 
ex.m1il·o, ·do ·edital .elo tGonselh q 'Muini>Ci1pal de ICoary; .a1a'ta·do de 14 de outu·bro e 
publicaJclO no Di.cwfo Of'tNoiccl flo 'illstado n .. >ii. 49'7, de 216 de .outu1bro do mesmo 
a.nno (docume nto n. 4) . 

.. !No rigor arithm eüw da ex.pressão : c·inoo kUas cli;i~O ·is, contaJdos •d·a data do 
edÚal (que lé ·de dez), 1forçosamen.te .o 'clia destinado á orgaMzação dim~ m·esas 
elcito1,a.es era o •d ia 14 d1e o•ntub ro . 

1T1mto as•sim •O ent·en.:lcram os .membros .aos Conselhos Municipaes que .nesse 
d,ia, nos prop;rios das resipec.tin.nas Int-ende.ncias, a.. hor·a regimental, se reuniram 
p-at'a ta.J 'fim, •di'V1i>cH1rndo os 1111uind1c'i~JLos em 'secções, designando oo .e·hficios para 
ne.lltts tere1n lo.ga.r as el1eiçõoo e organiz.alThdo as anesas ·Ctl1eitoraes 1 confo.nne se Vf" -
rifi·ca do1s d·ocumento•s ns . 13 e '4 a qu·e :aUudimos 1a.chna . 

Unna minoria, •por1ê·m, nesta 1Ca:pital, •comrposta d·~ elementos ha muito ·l!ltm1-
gqs •da 01xl.em -constiotuci<Yr'al çlq 1Esba1c110, 1:Já 1tem1clo em mir.a futuros 1)1anos de anar-
chia, instughl-Se >CO'J1.tra as delib eTa<;:Õ()s do •c-onselh o e, .fazendo - se ele victi>ma d·c 
imaginarias 1eoa•cções; 1foi 'ª'º ·superior Trlbuna1 'de ilustiça do •Estaod-0 .pedi.r a con -
cessão ide um habeas-001"1JIWS pa1~a ·podrer 1faz.er, a rseu oonte•nto, nova Cl·i·vi·são ,do 
inuni,cipio, r.·ova clesign..ação ele .pre;dios e nov.a organização de mesa."S eleitoraes, de 
n1ohde ia Q>oder .fa,cil>mcntc 1bu.r.l•a>r 'ª lei eleitoral na o·ccasião cm que se 1f>er isse '° 
;plei.to, 1que cl e'Via •ter lagar em 30 {Ve <Yutu1b.ro. 

Lnlfeliz'lllente ·para 'ª ·consc.iencia cul.ta e honesta ··~ ·e umrr .po1pulaç.ão adcantarl;l, 
Q '.rribuna l l)re sto•u. mã.o forte os interesses cless·a minoria despeita ela; armar.•do -a 
elo rem edia j urifüc·o p·or cl.la solici'taJdo. 

A mi.nori.-a aJ.lU"di<la não iruvugnou a sessãio •:lo consel>ho por ser feita nes.' e 
<lia, mas a.penas lJ.r o- testo'll contra a •ma.ne'ira ele s·e ,organizârem ·as ,mesas ·e]ei,to-
racs, ·al'lega.i:1c10 qu e est·a s de·vi:a,m1 ser ;feitas por 1cl1cição e não pai' aoeln1naçã·o, ·O 
l{juc, alilâs1 JilàO rfôra o que s e 1-:":lê1ia, co·nfor1ne tudo se verifica ela c ertiod-ão dia a·~ ta 
da s·essão de lj .ele ou1•Uibro (idocumento n. ;5). 

·Entretanto, deu como 'llm doo 1fum1· 1a1mentos elo pediclo de haba'.•·s - cor;ws 0 .ac-
"1ão ser -0 clia ·14 o iprovrio pa.r.a, a ses0são em q·ue se procedeu oá divisão •d o muni-
.cipio, e 'á escolha d.as nws .. 1s ! 
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i.lá. cle-mon,i:tl'á•mo..s 1que na rigo rosa i r .. terpretação gramma.tical d a exp ressão le-
gal o dia l •·l era o prcprio ·1>}ra a rca li2ação úa .referid a sessão do >Conselho :Uu-
nici.pal. Vamos prnvar •a.gora, co m o dacumento n. 6, que a praxe adoptac~a pelo 
.conselho ;Mu<nic1pal p3ra a diYisão do munictpio ern s ecções e organização '\ias 
m esas ele itoraes fo i sempre o da iincU.cciçii.o a.prescnrnda .po r um dos i r tend cnt<e s e 
approva.J·a vela maioria e não 'r1cclainaçci.o como, de má lfé., afirmou ·a minoria ao 
Tribunal de Justiça do ,EJs'.a•do . 

'Po r essa .fórma .foram orga nizad as as mesas que presidil'l-m a cle!ção dos 
atcuacs goveuna dor e vice-0gO·Ye·1~natlor do Estado - Dr. J <Jlra•thas de Freitas Pe-
drosa e !Coronel Anto;:Jo Guerreiro Antony - sendo então o por ta-dor da r e\ferida 
indica çl"LD um dos in.tend·"n tes J a -minoria protestante, o Sr. ..\ priglo de )'.Iencz<"' 
(docu m en to n. 7). 

Illudindo a bôa flé da mais ·alto col'poraçào ·ju{!iciaria dest e Esta.jo, com o 
allegar apparc.utes razões ~e d ireito, q uando e>utr:is eram as intenções que ti nha 
em miiia, aµparelhou - a minoria para o plane> ·que ha muito traçlára: - o da 
d•uplicata ele camaras legisl at ins rio rms tar1o, ha•bi.Jitar1a por ta! meio a •f.azer can -
didatos de sua inteira vonbax:le, ~om sacrificio grave .a-e <>utros obel'anamente a'.11 .. 
paraldos nas un··nas pela Nontade do povo. 

C\1o.o;<tr-e:m.os, agora, a esse Egregio Tribunal, con1 doc un1er.to · i r.rec·u ~aveiE. como 
s e hou,·e essa min•O•ria c1.e 1)0."'Se .cJ.o folla.do ha,b•~cts - CD'l'1nts, que a esta a•n nexamo~ 

como docwmento n . 8 . 
iNo dia 1'5 de outubro, 1j,á lá ·tarde. r e-i1•niu -se a minoria no Nl ificio da Inlen-

,õenc ia 'M•wr.i-ci.pa l, mui to depo is ela hora determinada no a.rt . t30 do R egimen to 
IntP. rno da .m.esma Intendcnda, que diz: 

«As sessões prin ~ ipia1 ão ás nove horas da m an hã c1e t e>elos os dias 
uteis e durarão pele> espaço d t1·es horas (documento n·. 9).,, 

Sem que saibamos com q ue drreite>, vist o ~oom se encont!'ava na cidarle o 
PI'C-~iclente <d a I-ntend€ncfa. cm exe rcíc io, Dr. Fer i-ei ra da Silva, a quem não foi 
dado conhecim ento da ·rnnce:rnào do habcas - corpi1s, o i r. t endente D cm ingos de 
Qu eiroz assumi u a presil;lenica e, contrnri•a•m"õnte ª<> que e tatue o art. 31 do ci -
t a1Jo R-c-gimcnto Intern.o, a·briu a . eEsào, a que compareceram apenas e·l!e e os 
seus tres companhci! ·os de cti-·s idcncia.. A.prig io :Marti r s de ::v.i:enezcs, R aymundo 
IRC>drigues d•at'l ::\Teves e supplente !José 'Jorge Vidra, aos qua·es fôra conceel iJa a 
Ot',dem de habea-s -•con .11.1-s . 

·Dndos os tenrnis daros e inse>p!ü maV'eis do art . 32, elo mesmo Regimento 
Interno e d esde q ue não comparnceram á sala das sessõe , conforme elle prece itú n, 
veio nienos seis in•tllni(bentes, não pC>dia ter se real'zado a se•são que o Sr . Do-
mingos de Queiroz .presidiu .abusivamemte e que .foi o 1JOnto de partida .par a d'lla-
H d!aclc el e 1 a md.ras fLegis'1ativn s. ·E' ai.'li a:n concebido esse artigo do Regimento : 

'"Si •até fion.dnr a leitura do ex-pedicrte .não hou ,•erem comparecido, 
v elo 1nenos seis inten<len t es , o TH'E>$identc declarará que nã.o vócle haver 
sessão (dccumente> n . 9) . 

'Eo1 vez de ,pro~ed1rr dC' uccõr1clo com 1n. tnxativa cl e~-crm in a.ção Je[-:se n rU go de 
lei, que prima pela dareza, o Sr. Domingos de Queiroz. houve por bem desprezal-a, 
e, aipõs ter aib rrto a sessão e ,·crtficaido rsta1rem presen.tcs avenas Cf tteLt r o intC"fü-
clentes lc-var ,tou-•3·, por alguns minutos. pai·a com·e>car supplentes, srm se lembrar, 
talvez, de que .na dda~le se en : ontra,va•m os i.n tendentes, !José .L i•berat•o .Sa lles. Ser-
gio nodrlgues Pe."',.;oa, E-uscbio <le Souza OaMas e o supp!cntc crn •Cxercicin J os<'! 
ele •Souza 1Gu1marãcs ,aUém 1d10 vice-•presiel n.te em '.exeioicie> Dr . ::vi:arç.a1 Feret·ira da 
Silva . . os qu a.cs não fora1m con Yiclaclos a compnrecer á ~!!u. "ir1•n sC'ssã0 n €"m cl c lla 
tivermn conhecim ento. •1·io!andn ass im •flagrantemcr•te o que di.~põe a al inea 1c do 
a.t·t . lH, do Roegimento I ·• ·t ern o. que tra•ta das att.ri.buiçõ~ · elo presi<'lente e que ciz: 

•cc!Co nvoca·r os r;; L!pplent('s nos termos do art. 2.t, <la L ei Organica elos 
i:.\ofuni ci pios n. 6:8•4, de 30 de setembro <l e 1•911 (c1o~ . n. 9). 
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Ora, oo termos em 'que es·bá recli1gido o a«t. ·24, da citada CLei Organica, longe 
de scr<'-m d'o teoT claquenes .em qu" f-0.i ,feita a convocação dos ·supp'entes pel-0 
S.r. Domur,gos de Queiroz, val·em '!)el-0 a.utestado .mais frisan,te da nu!l.tdade da 
sessão .Ce 15 e.e owtubro por isso que, nesse dia, '.Jl.o decurso a~Jenas de a·lguns mi-
nutos, d•esd c q1uf' sr: verHi·~ ou 1não haver :nu.mero 1-cgé!J .para ter Jogar a sessão, foi 
tomHda uma provi<lencia que a lei dc:termina posittvnrnen te o fosse -depois ·de cle-
cCH'l'id-0s tres 1.jias, duram te os .qua.e.s não campar·ece.;oscm os 1[-tend1õnte.s . Diz assim 
o art. 24 da r{lfe1-i<la L ei Organi.ca: 

c<lAs Intendencias ll\1unicrp·a-es só paderão funccionar com a rnaioTia 
abso luta dos seus mEm1bros . iE, só em .caso ide iou,pedimento d·e ·qualquer in-
tender.te por mais Ide trcs d.ias, o presidente do Conselho fíl.l'á conv·ocar 
o supplente ou sup,plcntcs para com1Jletar a rlõferida maio.ria no decurso 
<las sessõ-es (<l0c. n. 10). 

Na aincia em que esta.Na de organizar ln~sas d~ sua confiança, a mino.ria, que 
mais de uma vez nessa. unica. sessão, sahira eia e>r1bita que a lei traçara para o 
fum e>cionament·o •regular <lo IGo,n,selho 'Muni.ci<pa•l, d<?S'rcspeita:ndo dirnitos e ·ca·J.cand10 
aos pés 1textos taxatill'os do regi'lllento e <l a Lei OrganLca, ·ex.pediu officios ·convo-
cando os .SUl]).pleintes IOarJos Josê <la Gannfl e -Britto ,peireira, .. iic ixanclo de la:do o 
pharmaceut ico A•rthur IStw~ar>t ·que a ambos es·taiva s uJJ<>rior em votação . 

Pa.ra ic.lu<>id·ar ai·nda mais e.s~e Collendo Tribunal e pôr cm mais alto r elev-0 a 
illegaliida,cJe do procccl'm ento d.o .Sr. ·Do.mingos ele Q·u~troz, ·convooa,rU·o supplentes 
menos votados, não obsta.nte não lmveT <lecorri<do urn só .d,os tres .di·as a.e ausencia 
tios intenente, que se ·achavam n·a cidade e <"ão varti·cbparam iá unesa do conselho 
que deix.ia'va1n .de eo1111pa.re-cer á sessão, para aqui tra_;;;laidamos, iv.sis verbis, o ar-
tigo 88 e o seu ·pa,rag;ra;piho unico a.o Regimen·to !interno a que nos vünos i-eferindo: 

'"º inte•nldor.,te, CJLje se achar impodido ele com,pa·recer ci qiicilqiie1· clcts 
1·emviões elo amno ipa.rtici.pal'á ao pi-esilden te e, si o >mpeclimcnto se pro-
longar, requere1'á Hccnça á tnten{lcncia. · 

§' iSi no 1ni.mciro dia d·a reun.iã-o d.a Intendencia para celcbt·açã,o 
dns snas ~essões, ou no cJ,ecurso clc1las, não compar·eccr numero Jcgal d·e 
intendentes .e não tiver -0 presid.:> ntc p1a1,ticipação offici a l el e suas faltas 
e, reprtindo-se ellas i1or trcs dias seguidos, convoca11á ·tantos supplentcs 
,qwa,ntos ·os intendei:tfs que faltarem, na -0rdem de suas votações (do-
•Curne;nto n. 9). 

Al'êm da .violação ostensvva de to'Clos esses pr·e·ceitos legaes, a.cnr·es~e dizer q,u1e 
atê o .9ec·rctario -efifcCTti•vo <lo !Conselho IMu.nicipa·l, 'Sr . .O.ctavia.no ·Si·lveira por não 
se!'vir a.os designios da mbnoria; foi posto á .margem tend·o sido -0hamai-1·0 pa•ra 
ser.vir corno sc.c1..,-tario cvcLhoc um ddadão que clia,s an'tes fõ ra dw1ittil-.: o do logflr 
de porteiro cl-0 mesmo Conselh9 a. bem do serviço PU'blieo - o Sr . Nuno Ca1·doso ! 
(Documento .n . .1'1). 

E assin1 atabalhoada men·te e CCell .gran<'les e .graves iJ[ifra.cções das nonnas le-
gacs, trabaahou a 1rrünoria, dieSJde 1a.s .cinco horas d.a tar<lc do dia 115 de outubro a<té 
alita •u1a1drugada d.o d ia 116, •on ·ganiza:n<l.o 'á sua .f eição as mesas eleito1raes 1para a 
eleição de •30 1j•o mesmo mez, dess'•arte 1dcsrcs,peita,nc10 as c1 etc1"rn,i•nações.- .cont idas 
no rurt. 3 O ·elo rRegimcnto Ionte1'Tlo ,q ue fDcima -cleixa•mos train~c ri.pt-0. 

1E tão •Certo é -0 que vi·mo~ de dizer, qu.c o wital <J,essa sessão, •cuja acta não 
cor.sta 'ªº compctemte livro d-0 acta,s das sessões 'ªº \Conselho !Mu,nici.Jpal, conforme 
n'ul-o diz o documento n. 11'2, foi publicaclo 1r•o DiM'io Offfldia,/., <l 17 ;J.c outubro 
com a data de '1·6. ('documento ·n . 113), o que quer c1izc1· que a refeori·d.a ses sã-o não 
foi realizaida 110 ,füa 1,5, q•ue fL ,miinori•a vrotesta'l'lte 1p retend ia 1f.os·sc o 1d·etc1·,mnia:do 
110 1já •Citwdo ª 'rt. 13·,3, <la lei n . . 6,93, 'd·e11'5 'd-0 -0utubro de 1191'2 . 

ProcC\didas as e~-ciçõ·~s no dia '30 d e outubro, ·nO•s ed ilficios indica.dos ·Pela In-
tcndencia, ·na sessão de 1-1 de 0U1tubro e pcra·nte as mesas organizadas nessa me.s-
ena sessão, ·foraim s,atisfeitas rigorosam.cnte t 0:das as exlger 1clias lega.es, ser1~vi·ndo 

se as 1dita'> mesa:s ·elos livros cOf111Petcnit:cs ·d'evida,men•tc abertos, nume1 a<dos, ru,brical:lo.s 
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e encerrados pelo presiclier.tP da I;ntendencia; com importante cir<J1ustancia ainda, 
q ue é .prova il•recusavel de va.Hdade, de ·ter·em os m esmos livros •servido q1as elei -
ções de Governador e Vice-Governador do Estado, •como se vê no documento n• . 14 . 

Em·quanto isso, a minoria, representando -uma ver.:iadeira farça eleitoral, pe-
rante as mesas organizadas no dia 15 e que conseguiram se installar em algumas 
seeçõeo, serv+ndo- se ·de livros lJn,pro.prios, mão revestidos <das .formalidades Jegaes 
l do.cuomcn to ·n . 15), ,fez eleger, .a •seu · bel '))l1azer, s eus •caindida.tos, dando-lhes 
phantasticas votações, em ·prejuízo do.~ verdadeiros eleitc;s, cuija votação 1foi a.bu-
sivamer.·te ~·eduzida ou a·nnu·Uada . 

tSem os li v-ros dcvLd•amente preparadOIS para nelles serem ·1avrada•s as actas da 
e2eição, de acmôriLo ·oom -0 que det erm.ima •o a.rt . 36, ela lei n. '69•3, .itá rerericla, 
isto é; que as ac.tas elevem ser lavradas em Uvrns !N'0111·iios, abertos, wu.n>1~1·ait-0s, 

i'iibricados e encei' racio<S velo 21resicLente dia Ii•tencbencia Mwnwivai, e que, ·bem co-
rno ais authenticas das eleições, .r.•ã,o fm·am remcbticlos ao presidente ·i.a Intencl encia 
-para a rcs•pecti1·a a.punaç.110, 1c onfci1'me .se vertfhca do cloeu·mento n . ·16, o gnl'po 
orientado pela •minoria tev,e a de"1Eaçatez de se apresentar n 0 tPaç0 :vru.nicipal no 
dioa ela a1mração óa -Oleiçãú (2•5 ele novembro uJ.ti.mo) Jevando ape[as pub1icas-
fórmas <las 1a.ctas em .f1agrante iviolação do que dispõe o a1't. 44, da já citada lei 
n . 693 1 .que a.gsim -expr.e:::1::-a : 

""Conclu id-0s os tralbaJ.hos da ·eleição, •as cecl·ulas serão queimadas ')JU -

b1ica e immediata•n1cnte e os livros .concei:nente;; a ella serão remetticlos 
em (lJ()to conse01itwo ás presiden,cias elas ·respectivas Inter.·cl.encias :Muríici-
1pae» documento ir.o. 1 ). 

Os presidentes e in·t()n ·:'!1()ntea ·menos vo·taclos d•as l ntenderdas que .constiotuem 
o :1° Districto Elei toral do .Estaido, reuni·dos -em \Junta Apuradora, no dia '25 ele 
novembro, nos termos :à•o art . 46 da citada lei oe.leitoral n . 693, combina.elo com o 
art . • 2, da lei n. '70'1, de 2·7 cl•e setembro de 1:9112, que .alterou· a.lguma.s <l isposições 
ôa ·J.ei n. 16913, •juITTta c-~sa com1po·s1ta de sete me.m1bros, cosoa·n.te a extge•ncia do § 
3°, ul•t ima pal'te elo rc.fe,ddo at't. 4•6 e conforme ·se vê .c'e ·um el o•.> tliip·lo1mas d-Os 
ca•nclicliatos do 1° clistrüc•to (doeume•nto n . 17) , por 1wanimidade de vot •não 
ilCdtararr. as .pll'blic:as-fórmas apresentadas, ela· o o seu caracter pa.r clema:·.> irre-
gular e aberrativo 'àas lei·s "11.)J Ura.r.dc., Ecn Cac~ .elas Jiv.1 rs e documemt<>s que ha-
viaim sido a:prese•ntaclos oá lntendencia dünrt:ro do pra~ú legal, a ele ição clm> ·candi-
datos pelo 1° di&tricto, {:U.jt'S •t:o'l:nes consta111 do cliplcma junto (documento n. 17) . 

• Recusan•to - se apurar um.a eleição viciada, tão vicia>ia que as authenticas e 
livros a eHa referentes '11ão forrum remcttidos á Intendencia no prazo lega.! nem 
.mesmo depois cJ,e d~c orric1o e-5se .pr.azo, •conf.orlll'le ficou sutf,ficientemente ·prova.elo 
pelo documento n . 1·6, a Junta •.<\Jpu r a,~•ora que, na esipecie, ·é oo·berana em suas de-
libe1·ações, resolveu sabirumente o ea»o ela simulada cluplicala ele eleições, prefe-
rindo a.purar aquella que fõra revetJ.>icla ele to'clas as •fonmali'datles 1legaes e cujos 
cocum entos haviam chegallo ao seu poder pclo.s meios clcterrninacl-0s na l~i eleitorai. 

•""ão ·obs~ante o iSttper ior T1,ibuna1 de Jus>tiça <'.·o IEstad·o ·ha.voer ·COn·ced:itlo á 
m1r.o ria do Conselho !Municipal essa 01'dem de haõe<Ls-cor111US ju•ridicamente nu!Ja., 
porque fére 'CJ.e frente ceter.minações po·siltivas ·elos ar-ts. 95 e r18, da Con-stituição 
do .Estado e 6° .e 138 ela 'Lei IOrganica 1.füs ,Mu nieilpios (do c•umento '11 . 10) e ,po.r 
for·ça elo 'qua·J, entre a tarde el e tl.S ele ou•tuíbr'O e a ma.cJ.rug>acla de 116, foram 0°rga-
rizada•3 as cm esas cha111aaa.s d.e ll i5, e.sisas 1m-cs11nas m·esasi perante al·gum·as da.s quacs 
se fez um simul3'ero ele ·eleição, se encarreg.arann ele annullar as c!Ueitos que por-
ventura .pu<lesse ter o referid.o habe«s-co1,1nis,. <l~ixanclo de satisfazer exigencias 
cap itaes da lei ·regula dora a.o procl'."100 e1e itornl . 

Dessa arte e tão clcsastra.clamente a!icla.ram os inimigos da ordem co·nstitu-
cir>nal do •Estado que não chegaram, s iquer, a olfferec<'r ensejo á Junta ·A'Purrudora 
de se p•ronu.nciar cc_u relaç~õ 1â farça que representaram, por isso que, seguin ·~ o um 
orig Lr alissLmo .\iYStema, env>a1'.a1m por uim particu.Jar iá .propria Junta, '11a hora elo 
seu f·Lrnceic;noa.mer.to, isto ·é, vihte e cin co dias clepoi'a ela eleiç.ã.u, um vol umoso 
maço ele ·publicas-'fórmas. conforme •ad ma d is.sem os. 

Terminados os trabaJhos da apuração e em cumprimento do que manda a lei. 
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a junta fez pu.blica•r no D iaPio Of,fici.a/., um edital ·em que veem os ·nomes dos can-
diclatm d iplouiados . Por se tratar ele um cl ornmen to do maximo valor juriclico, 
pois .p i o·va a legitimLd·ade elos direitos qu e assistem aos impctrantes, o jur .. ba·mos 
aqui sob o n . 1117 A . 

Do 1me;.Sn10 mo'd·o que .proeedeu a Jurnrta A puradora 1dio 1º dh~tr i.c.t o, 1proceder a m 
ais do 2°, 3o, 4° e 5'0 , que se ci·ng·iram; con10 e ra de dire ito, Já apuração ,d·as au -
thcrnticas ciu-c, j wn ta.ment~ .com os ·uvr-0.:3 ·elei·tora.es, ·havin1n. s ido r.:o rprazo legal, 
i·eonetUdo.s ·á:s rCS·pcotivas •Intemiencias Munichp a·e.s, nos termos do a•r•t. 693 (do-
cumentos ns . 1,7 B ,. 1'7 C, 1'7 D .e 17 E). 

·Quanto ·ã aipuração elai.> eleições do 1° Dlsurkto, co·n~'encendo -s·e o· g ruipo ori -
entado pela "minor"a de •que a Junta Aip'U ra.cHH·a não .pres·taria apoio 'á vergonl,osa 
:fraude que se J.eva•ra a effe i.to, reUrou -se elo Conselho 'Mnni·cipal, on de es.ta:va 
funcc iona.rido a Junta e, dn<lo d.ias 0depols, no jornal F'oma, elo AmctZ'óna,s, el e 3ü 
ele novem bro de 1191·2, f ez public>w em uma ·loca.!, que s6 .naquellc ·dia seri!a•m car.•-
cluicl os os •trabalhos ele u.ma ph<a.nta•õtica aipuração, promettenclo publicar a lista 
dos candicl-a•tos d.e s'lia esco.füa : -o qu·e deu motivo ao pl'otesto i'ei·to p elo,s membros 
da verdadei-ra LJ un ta .Apurrud·ora nas colum1nias do j or·nal .il11iazom1cis_, de 1º de d:e - -
z~mbro de 19'12 (do·ci:m en tos n'3. 18 e 19) . 

Esse eX:pcdiente naidia e.Slcr:upu1oeo tin·ha por flm p1r eparar ais cousas paria qu e, 
mais rtand:e, rfosscn1 rec onbecitd·o•;;;; 1caindiid:a,tos qu.e não 1'.o.rann eleitos por uma farça 
1Ü[1gula r representada em ú1m espaço .pouco cnaior .de n11cia hora, eim um esca.sso 
ccm~iartimento da -S·u1perin tcn1denda Munidpal, no dia '15 de .dezembro uJ.timo. 

·Emquanto ass im prncedia a ·t'aoç·ão dissidente, .os iimpet>rantes s e ·reuniam no 
edi:ficio .p.ropr io ·d-o Cargr•es,so .a,o ,:&;ü1clo, alli ~JroceclcTu :1'o r egula.r e cal•mame.nte, 
em .sessão as•oistid.a IJ)elo povo, -ao processo .a o reconhecilmento e á ·eleição d•a res'J.) e-
cti·va 1mcs-a ; lav1Pa.nd10 -se d e rt'll'do :a n ecessaria a10 t.a no livro pro~J ri o existenrte ·na 1Sc -
c rctar ia e logo em segui:é"a. á uJ.tinna a.ela ·dias sessõ·e•õ d·O !Congresso, (do cumento 
n . 20) . De.!O>sa acta fo i imqüc.ada no D1'wrio Ooffi,cia,l elo Estado, á vis ta ele r eqL•i-
s iç:ão ida 01nesa, dirdgL·~ 1a ao .g.overno, o tt·a11:.sun11prto 1que v ac annexo c·o1no doci1m ernto 
n. 21. 

R·econ1hC'cidos, assim, OE) impe trante.s pelos m eios regu l a·r·C$ 1'1.e d.irel•to, enttou 
a mesa em re·lações o.~fici a .es .c-om as clivewsas autoriclacles feclet'aes e esta/duacs , 
recebeno.ao do 1Gnve•1m aid·OT ido ·EBta:clo o o:f\Ucio de 0con:r.nunicação e agrad.ecim en to 
que pe'lo 1m e-õ cn:no Governa<:J.or fo,i •mandad-o .publLcar "'º Diario Off'ic·êal •n . 15 . -513.6, de 
17 de dezem1>1·0 6e 1.911·2, (do·cum(')nto n. 212) . 

Tendo •si.do r ealizada a elei<;;ão dos '.·ltllJCtrant'es no perioc10 gmcer·nairnenta]. elo 
Ex·mo . ST . <loronel A,ntonio Clemente R ibeiro Bittcncour·t, cujo prazo só t er.mina-
ri a a 1° de janeiro d·o a·nno corrente, nos t er mos ·dia •Oons·titu ição ao Estado (ar-
tig.a 20 elas Dis.posi·çõe.s T rf!-nsi to.ria·s), .coer•to é que s6 a elle como reprcsenta.nte 
legal do 'Po1der Executivo conno goVer•nio q ue prorvider.iciou pa1ra que fos·sc fe ita a 
<:lei~ão e zelou 1Pelo oeoum1primento e><aoto d'a Jei eleitora·l, gar a.n t inclo-•a. contra os 
exp0cl ientes a·1•dHosos eles mM i·ntenlcionaidos; cabia 1reconhecer <lia valida le elos po-
deres con.fcridos ao1s imipetr~untes; a n11er.l(}s que se queira, com •.sacr ificlo dos pri·n-
cipiOG con·stitudonacs, queb ra .r a ,barmon!a e 1.nde-]J'e[lclen;c ia dos tl'es poderes cm 
q ue ª"senta a ·~oberania :p.plitica <l•o EstaJ·~ o como a entend·eram os Iegis lado ros 
.cor1s tituintes. ('Constitu ição Federa·! art. :1•5; Con•stituição do E.stado au•t . 7). 

•Com sur,pres•a, pois, do.s 'mp'efrantes, v ira@ estes, no Di.CWio Off'ic icti, de 4 
<lc janeiro do oo-1•ren•te anno (JU C o ·aCtual IGover·na•dor, 1cl'esprezanclo um ·Congresso qu e 
encontrou ·t'igonisa.mente CO' '." :S•~tuido ·C legalmen:tc ins1ta11ado, en trou e1n relações of -
ficiaes COl11 a ca.nu\ira irreg·u.!1a r101e.1Ü·C l"CC01ll'hie·cida ·e cujo presi·dente é o Sr . J osé 
Mendes Guerreiro . 

AJ~m .disso, ao que s e vê do D icv1>!0 Ojf'J'1lr:i.cil, qu() juntamos como clocumento-
n . 22 'A, eoseá cor:voca.a.a p:i,:.a o clià 25 dcs~e rnez por decreto n. 1 . 011, elo dia 
81 um•a. rcu·nião do Co·ngre• . .;.so do E.~tado, do qual a 1Ca1m•a.ra dos D.eputados é un1 
dos ra rnos . 

Está feita assi m, co111 ;sacrLficio dos d·ireitos dos i·mpetra·ntes e cccu so•ber an o 
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desrespeito á lei, a duplica•ta de •Ca•ma.ra.s ne.>te Estal·l .o e d.este mo<lo, os impc-
trantes em imrninencia d~ não 1poderem ]iv-rcmcnte exercer os seus c1irei :os politi rns. 

!Expostos assim, co•m a m a.x hn1a fidelidade e com' p•r()vas inco;_'f unJive:·..; , os 
ractos que ee 1dcsen-ro!aran1 anler ior e posterio-nmen te a. eleiçao elos impctrante.s; 
er.<tra•m .agara, ICOJU a 'Cl•ev i·da •vcnia, a dcmo·ns.trar 'ª cri ecci;:si'd'ade d a ·ord em de hci-
beas-oorznis que ora solicit.a"n a essa v.eneroa!l'cla corporação que é, para honra da 
Re1rnblica, u m verdadeiro arn.pato a ·os neces.s·itad.os >5'e j ustiça . 

,E.g·re:gio T r i·buna 1: 
P arn legiüma·r o .pedido de l: cibea8 - c01·v1.is o•ra lmpetraido, juntam os •1 errueren-

tcs o Diario Off-ici.cil do 'Esta.do n. 5 .•5'5·6, ele 4 de janeiro elo anno con •ente (do-
cume nto n. 2·3) ,pelo qual ·õC vê CJ'U e o actua,J Go·VeTnador en·trou em J·el açõe·a 01'-
ficiaes com a ca.1i»a ra car st.itu i'Cl'U cland-e•:;;tinamente em 15 a.e d ez mbro u ltimo . 

!Essa ·peça <>1f.ftciaJ hmlporta, s en1 .duviJd·a, em não ser a :Camara a qu e pCTten-
ccm os impe t 1;aintos, cujo pre:·!c1ernte l'egal é o Sr. cor'()nel Joaquim de Ba rros 
Alencar e que es·tlá ,, .egularmen '.e reoonh eC~·:i!a! pelo Poder 'Executivo do :EstaJo con -
vucacl.a 11.ara fu nccionar, o que traduz uma. violação flaigr•ante dos cllreifos ' poli-
tiüo.::; dos impetra.r_ites e o p·erigo inuninente ele 1ma.iore.s e 1nais grav,es con sequcn-
cias ; ·Pois •r ;ã-0 é licito admittir-s·e que o Goverono d·o \3:stac1o 1>ermit·ta o fu.!1ccio-
1rn1mento de outra ·Ca.ma•r.a que não se!ja aquella com gu rcn entrou em r ela çõ·..:. s . 

•Ora, dos a:m plos 1termos, com que se cXJpre3sa o .a111t. 712, § 212 da 1Consrti-
tnição Yeclera l ·dar-se-'ha o 7~c1beas - ccw1nis semQH'e que alguem s·offrer ou se ach a.i· 
crn imminente perigo d·e sof.frcr violencia ou coac~ão por illegalicl•a cle ou a buso de 
poder. 

Os i1rn1petrante1s, c-0in10 pro•v·aim CO•ffl. os documenrtos qu1e instruem o p ; escn te 
pedido 1 são Ieg i.timos rc;prc.5en tantcs do 1Es ta:do reconhecid o•,; lega ln1cntc e consL 
<lerados cerno tA:es pelo Pocl·er •Executivo en.tão repr esentado pe-Jo l~xmo . Sr. co-
ronel .Anton.io Clmnen·te !Ribeiro B1ttencour·t e com -0 qual entta ram m •relações oJf-
ficiaes de modo q.u,e o oa lo'to ·d'o .actu'1.J Governador do Esta·d-0 é, s ,ecn duv ida aJ,guma, 
uma v1it0Ienci •e urna •coaicção nu1Jostas a.os im!pert·Pantcs que em tempo ·OIJ.portuno, 
ver-se-hão i•mpossi:biJi·talclos de t::i<ercer os s eus d ireito.s .politicos. 

tNão se compre'hende, ai.nda mais, essa soluç ão de cont inuida•·"le no Poder Ex-
ecutivo <lo Estad•o, pois i r r egul a r e c.on·trn p r.inct'pios const1tu< ion·acs é essa norma . 

•Com que maioT som.ma .ue .direito·s e c1·e po-d:er o wctu·al Govel'r •a.cJor do (Estado 
a.nnulla actos emar.·adO» <!•a autoridade do seu anteccs~or legal cl en•tro das raias 
qu.e a Constituição l'he t1,açjára? 

\N·esta sit uaçfto em que se encontran1 rv-ee:m, pois, iiru,pctra.r d ess e 'Egregio Tri-
buna l o rem<>d.io efoficaz ·e legal cl·o 1ia.becis-cor1nis pm·a. que possam oomo r e~H·esoo 

tantes 1õ10 :n)s tado que são, ter rng.resso no ecli.ficio destin•a1do á •Camara dos Depu -
ti~cJ.os, no qual rec01r!h eceram os s eus pocl•el'es. constitu ind•O-Se .e·m um dos ramos elo 
Pode.r Legi.slMivo elo Es ta•de> para o qual f~ràm legitimamente eleitos e, b'!m as -
sin1 para que poEsann, Hvnes àc co rucçã.0

1 
ex·crcer ois dircirtos r(l cco rrentt 13 do seu 

mandato. 
·A nossa legislação, uqe 1p.1,ima pelo •r€SpeHo lá aiberdaide el o cidadão, certo 

não pôde deixar ""rn violação sem .correct.ivo, um mal s•ar ial sem 'emé1 · ~ io (iibi 
jits ·ib'i remecl!iivm) . 

Sem in·stitu·tos e~pecial'izados .pa.ra a fp:rotecção 1d•e •certos c1it~itos, ·o h a l<eoo -
connis t e·m sido empr egado entre nós, ·não só pa1ra g·aran tir a libcrda<l e pes . ..; oal, 
como tambem a Jibe r<.lielc indi\'id ual t•om:-o:d a e.m uma ac cepção mais la ta do que 
o simp•le•s c1ireito de r·ão ser 1>1·cso e conse rvado em 1»r"i.sfto (ruelc61,clãos de H ele 
j aneiro e 27 d·e maio de 1.903 ; Rev . d.e Di1rei.to, vol. 6° .pag . '139). 

A jurtspru:d~nda n-i,cio·nal, pelo s eu ma.is aHo oo•gão el e represcnbação - esM 
V enera111do -e Eg.regio Tri.JJ.u·nal - assi·m o t em un i forn1c.m.ernrtc en tendi-do, es t en .. 
clenclo o r e,m eelio •j'L1"'idico elo hC1Jbeas -1corviis aos cn.•O'.> .politicos , como se vê dos ac -
eórc1ãos .r eferentes a S enaJ·l ore.s e De1rn•ba c10.s do Estado cl·a Bahia insertos na re -
vista O Din·ei.to, vai. l 0•9, .ae 190'8, p wgin1is '50·1 m; que ·5016. ' 

·Certos, pois, '.ªº !direito q ue lhes ass iste e confi,a•d·os na certidão i noflex·iveJ des -
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s~ Egregio Tribunal, esperam lhes seja. concedida a ordem de habews-oorpus im -
petrada como é de 

JU'3tiça. 
Ma:n'á.os, 10 ia:e f.evereiro de 1·913. - Tris·tão ele SaUes . - Peéi{ro Simpson . 

(Com 1-9 documentos) . 

ACCORDAM 

'lave11Klo no Estooo do A111.azo.nms dtlflJYwata !Cbe D~n~t~ãlos, tenl(l-0 o P"'Ím~e·b1"Q grwpo 
co1neçooo a fum<XJiowarr, inmiafl1do r eiações offici1Cl.Os oom o Gove1•nrulor de ewtão 
não qJodtia o actiwZ Governaclor, "ox-provrio ~1uwrte", ràel!titiiil-o d,a' P'osõção ~~ 
que já o l!'noontrou a pretexto de sei cwha?'ll'llt os legitvmos Devwtaáos 
a11.azon1mses ?W 2."' gruvo, por el/,e .CO?WO(j(JJ(./,o a>ama fu:l"Oeio1U111° Oln sessall 
extrau•~inaria, vois isso inivorta diri)mir a co••toi~clia 'lta tfa7JVioata wgisZativ,a,,, 
o que eooapa i1 •te111·U?n~nve á oom~Jetonoia •cio <'lxeci•Plvo estcqcloal, VOO" sei· r:lie• 
att1·ibwiçébo V<rivativa elo potler f <:.(],eral. 

Nesta,s OÍ!rci~mstancias, só ca,bia, a,o Gover'lta;dor, .cw 1CDSsii1wÍll· 1a <aclnli;111istração, 
mcmter o «statu quo» ein qtie -Oncm'ti,nou a legislatura estacloaZ até qwe a 
duplicata fosse resolv~:!a veio vochw· cooi71ete111te . 

Swa inter vençã9 em senticlo oontrcurio, v·l"ivQl?~clo Depiitatc~os t l:l2JlC1,ma;cws 
ae vonetrar 1to paço Zeg·iolaUvo, afim1 1dJe exerdetr seii 11H/.11Kla,to, vor ser 
t<imiiltuar·ia, causou lhes cowst1:c~ng·i11v~mto 111.legal por ab<>iso tde tlocler, pa·1'<< 
o qwa! o remedi.o soberano é o àe "hatbila.S·«1o'lip1vs», e twbelec*~º ~fo artigo 
72, § 22 dia Constit1iir.ão Fed.(}raz. Por esse \'f<in'v:Lamiento o .Sw1nimno T1•i,!J'wnal 
F1ede1·al, 001thec~wo o.-igi1lan'Íannont·e llo " 1ucibeas-co111nr"~" reqiumid.~ em favo1· 
dos Depiit<U:los ci1jos 1.Ómes 001is·tam llci vetição iniC·ial, re.-o·l'IJl3U ccmodcle1·-Zhes 
a inivetraiclla .m1cZein VU?"a qiie vosscv11i pe<n.et1·IU?· Z.lv1·emtJMle no eu:l'i!floi.o em que 
funcoimia a Cairvwra elos D eP'titad!;as do A 1r{cvzo?tas e al;bi exei·oirta<r a.s fu.wções 
àeoo1•rm•tes de seu.s cli11lo11tCi.s, até qiie o vrMo i!Ja clwplioata s l!ljo. r olvi'ílc veio 
vocler competente, smu:lo e8ta cleoisão 0ijn.f0·1 me o<itrcis 7n1ofer&Das em espeoileis 
ichnti.cas. 

' '. 3 .13•48 - Amazonas - Vistos, expostos e di scutidos estes auto- de l•abeas-
co1·vus impetra.do ])elos b nchareis rrr:stão d e Salles e Pedro .Simpson, membros 
dft Carnara dos D e1n1ta,dos çlo Amazonfts, em seu favor e no de seus collegas de 
representação J oaqui m de Barros •Alencar, A:delino ·Caibral da Costa, Vicente 
Torres da :Silva iReis, C o rl~s tStudart, J oaquim Francelina de Araujo, José Gon-
çalves Dias, Alberto Botelho Coelho. :11a,noel Ramos de Oliveira. Victor Pujol , 
Jo~ê Alves <le !Souza Brazil , Ma-noel Freire . !Benjamin F-irreira V·a.!lc, 
Mnnoel Antonio Granjeiro, Avelino Augu sto Martins. Va,Jentim Gonçalves 
Pi,nhriro e Adrião Ribeiro ',Nepomuceno . · .<\.Uega- se ma petição in ic 'al o sc.guinte: 
l.•, que os impetrantes e i;eµs companheircs, eleitos na eleição a que se procedeu, 
na.quelle ·Estado, a 3 () d e outubro do anno proximo passado, para constituição 
do respectivo 1Congr~sso, a qual verificou-se com toj a publicidade perante as 
ccmpet entes mC6as, t endo s\do os votos por elles obtidos então computados pela 
Junta Alpuradora -0rganiza<la na fór.ma da lei el.eitoral do Esta<lo, a qual expediu-
lhes os correspon·dentr.s diplomas conforme 'O exemplar que se annexou como 
·documento, reu.nira,m-se no tompo proprio, •no paço legislativo, para verificação 
cl.os respectivo., poderes, ·o que f eito, elegeu-se a .mesa-da nova Camal'a. sen.do a 
acta •lavrada no livro competente, a,pós a ultima 'acta d·a·s sessões do Congresso I'! 
publicada no orgão officia l do E s ta<lo, entrando ella rm immediata commu.ni.ca ção 
com o Governa:dor 'ªº EstaÇ! o, .de ·então, que respondeu o officio agradecen,do a 
participação; 2.", que, emquanto assim se procedia com toda a publicidade por 
parte <los pacientes, um outro grupo da facção politica opposta. fez tam.brm a 
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eleiçã o dos seus candidatos peran t e m esas .que se ot;g.a.nizaram e f uncciona ram em 
lugar .sem cu.nho officlal e, mai.3 tarde, como não .fossem suas actas OJ[)UtlJ.das 
pela Junta J<',ga l ·a quem se remettera.m, reunio-sc uana Junta Apuradora que 
·diplomou os mesmos candidato· sem a necessaria publicidade; 3. 0 , que const1tu io-
se assim uma duplicata de depu.tadoo ao .con.gr.esso Amazonense, mantendo -se o 
segundo grwpo na penumbra até o novo pcriod·o governamental, quan-Oo o actual 
Govern ruclor, en tran'do em relações offlcia:es com elle, convocou u ma sessão extra-
ordi.nar:a do Congresso, para 25 de fevereito do corrente anno, convidando- o, 
implicitamente, excluindo, de igual nfodo, os lmpetrantcs e seus collegas de re-
presentação de concorrer .áque!la reunião, quando elles são os legitimo repre-
se.n ta ntes do mJstado, eleitos e •d·iplomados com tO'da a regularidaide e publicidade, 
" j li. recon hec idos officiolmente JJelo Governador anteces.sor do actual. !Nestas 
circumstancias, parecendo aos impetrantcs, ·â. vista da 1ne perad·a attttud-0 do 
Govern ad"Dr •em exercici o, .q ue a e1les e a seus coma:>a•nJh Qit'os não se rli. permittld·a 
a ·entra da no !Paço legisla tivo para op0portu.namente exe rcita rem a.3 fu ncções de-
cor rentes de seus d iplom.as , v:nhaan ell·'s impetra r ao .Supremo Tribunal iFCdet'al 
uma ordem de h1Lbe<1s-0011ni' afim de garantir- lh es a livre locomoção e assim 
poderem Denetrar no edificio destinado â. Camara do5 Depu tados e alli <lesempe_ 
nhar seu mandato . T omando conhecimento do pedido origina.rio, o Tribunal resol-
veu ouvir a respeito u Governador do Estado, o q_ua l irnformou por telegramma, 
declaran·do que de facto havia duplicata de depu tados ao Cong-res o Estadual, e 
que, si entrara em relações officiaes com o grupo opposto ao dos impetrantes, e 
que estava reunido em sessão extraordinaria por elle convocada, é porque reconhe-
c3ra que nesse numero estão os legitimos mandatarios do poYo amazonense, sendo 
q ue o reeon•hecimento de seu antecessor q uan·to á legitimidade de representação 
elos impetrantes nenhum e.ffeito podia produz ir porque se fez ao tempo cm que 
a inda subs istia o Congresso. q ue sómen te termill'Ou seu mandato a 31 de clezembro 
ultimo, nã o poclendo coex ist ir no Estado duas legis la turas independentes; acorescen -
tando, af ina l qu e os impetran tes, · an tes do pedido de habea,s- corwiis, req uereram 
igual ordem au Juiz l!~ederal da secção, q u e denegou-a por con si-O·erar o caso como 
mêramente politico. O que tudo ponderado, bem como o ·que expoz verbalmente 
perante o Tribunal o patrono dos impetrantes: Considerand·o que, em face da 
exposição circumstaneia·da feita na petição inicial e dos documentos que a instrui_ 
ram, assim como da informação do Governador do Amazonas, é indubitavel que 
no Congresso Estadual existe uma duplicata de deputados, disputand o dous gru-
pos políticos a q,ualidade de legitimos mandatarios do 1mvo; Considerando que 
essa dualidade de legislatura importa pertut·baçãu da fórrna r epublicana federativa , 
e, por.tanto, autoriza para restabelecer esta, nos termos do art. 6°, § 2°, da Consti -
tuição Federal, a intervençã:o federal que, segundo a melhor doutrina, cabe, na 
especie vertente, ao Congresso Nacional, e cm sua .ausencia, quando ha·ja urgencia, 
ao P oder Execu t ivo da União, provisoriamente, excluido de tal competencia o Po-
der J u diciari·o ·,por ser o caso de natureza essencialmente poli tica; Considerando, 
porém, qu e s i á. justiça federal não é facultado di r im ir a contenda da d uplica ta 
legislat iva, t ambem falta essa att r ibuição ao Governador do •Estado, onde ella se 

• verificar por ser unicamente admissivcl a intervenção federal; Co.nsiderando, por-
tanto, que na situação de facto em q,ue se achou o Governador do Amazonas, como 
elle proprio i•nformou, diante de duas turmas de depu tados, não lhe assi tia o al -
vit re de preferir uma li. outra, sob o pretexto de ser a 'Preferida a legitima repre -
sentante do povo, porque isso importaria a solução do confli~to .que, como j li. 
ficou as.sentado, escapa de todo á. esphera de suas attribuições; Considerando que 
tendo, ao assumir a administração, encontrado ·o grupo a que pertencem os impe-
trantes em dada s ituação official, qual a resuHante de haver este funccionado 
ostensivamente 1110 paço legislativo, organizado a mesa da respectiva Camara, e 
entrado em relações ·officiacs com o Governador de então, não podia o actual Go-
vernador ex-iwovrio ma,rte, destituir de tal posição o m esmo grupo sob o funda-
mento ele ser illegitima a respectiva eleição, po•rque isto seria dirimir a contr.nda. 
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correndo-l he antes o dever ele respeitar o statu quo, até que o caso fosse r esoúvid o 
pelo poder competente; Considerando, assim, que a interveução tumultuar ia elo Go -
vernador prlVlllnclo agOTa cs impctrantcs e ~us companheiros de concorrer á ses_ 
sã:o extra9rd in a r ia e penetrar no paço lcgisla.Uvo para exercer as funcções clecor-
r en tes de seus di plomas ele deputad os, envolve manifesto qonstrangimento por abuso 
de poder, para o qual é r emedio soberano o habect.s-cm1ms, nos t ermn,s, categoricos 
elo art. 72, ~ 22, da Co·nstituição Federal: O Supremo Tribunal Federal , conhece·ndo 
elo pedido ·or·iginario por ser de sua competencia , conforme innumeros precedentes, 

concede a ordem de lw beas-corin•s impetra<Ja J)ar a que todos o.s· pacientes, 11'\encio _ 
nadas na petição iniciai!, possam penetrar livremente no cclificio em que funcciona 
a Camara d·os D eputados• do Amazo nas e alli exercitar as funcções decorren tes 
de seus diplomas, até que o caso ela duplicata seja r esolvido pelo pode r competente. 

Custas ex-causei. 
1Supremo Tribunal rFed01'a l, 16 ele abril de 19lt3" - Ribeiro ele ·Alineiclci, V. P. 

Manoel Jl!liirtilliho, r elator cicl - hoc. - Sebcistião ele La.cenla, ve ncido . O accórclã'O 
recon hece, cm face das allegações elos impetran<tes e elas informações do Governa-
dor do Amazonas, qu e existe no E s tado a d ua lida,cle de cor.porações legislativas . 
A controveirsia é exclusivamente politica e não encontra solução legal dentro elo 
Estado, porque 'O actuail Govel'naclor não é, como não era seu a.ntecessor, arbitro 
da legitimidade Co Congresso Estadual. Sus te ntar o co ntrario, será admittir que 
em alguma circu msoripção da R epublica se in1plante a tyran.n ia do P oder Executivo 
local quando, dominado elo espirita partidario, r esolva co·nfarir fu ncções legi.slati -
vas a cidadãos que não tenham sido eleitos . 

A Un iã'O terá que intervir com a sua autoriclaile para fa zer cessar urna si tuação 
que affecta incon testaveu m c.nte o m ecan ismo constitucinnal do Estado, que compro-
mette a fórma republi ca na e offen dc o systerna r ep resen tativo . . E' o meio de ga_ 
rantir ao E~ taclo os beneficips do federalis mo, o qual, n'O cl izer ele E strada, con-
siste na coexistencia de a u topomias locaes subord inadas á soberania •nacional . 

Mas ao Tri buna l não inqumbe dirimir a questã:o de •q,ue tratam os autos . Pe-
diram os impetra,n tes a concpssão· de lwbeas-corvi•s para, na qiwlicla.cle ele revre-
senta.ntes elo Estaclo, terem ipgresso no edificio destinado ás sessões do Congresso 
e ahi exercerem os direitos dec01Tentes do seu mandato . Co·nseguintemen te, a li -
berdade que proc\lra.u assegµ.-ar tem um fim determina do : - o reconhecimento 
da qualidade politlca de q,ue se julgam investidos e da :legitimidade da corporação 
que constitu iram . Ora, o caso não ê judicial, .não se aomprehende nas attribu ições 
do Supremo T r ibunal . Que exorbita ela competencia judiciaria é ma te ria assen-
tada •no di reito publ.ico fed<:~ral . «Disputam em um E stado a legitimidade .de dou s 
governos differentes . E' jud icial a Irnncl·encia ? Nãn; porqu e os dir eitos em lide são 
fun.clamentalan ente poúiticos (Ruy Barbosa, O Direito cLo Aiiwaonc•s ao A cre Se-
vtentrional. ). Tratamclo do a~sumpto, observa João Barbalho: «.\ du·alidade de Go _ 
verno ou ide 'Congresso constitue uma violação ou depravação ela fó r ma republi-
cana. IS i ·o cidadão se acha p~ran tc m a is ele um chefe ele Estado, ou mais de uma 
corporação legislativa, s i as leis e actos na m esma occasião procedem de assem-
bl'éa s e a utorida des ri vaes, ql\e clis1mtam a obediencia do povo, não sabe o cidadão 
a ·qu e a utorid.ad{) recorrer. . . não existe cna~s· Governo, mas a anrurchia e grave 
·prejuizo e cla mno para •as inst ituições e para os direitos, que eUas elevem garantir, 
dos cidadãos e das a u toridades legitimasl» . Passando a inves tigar qual a a utori-

dade competente para intervir, accresceuta: «Tambem ao •Poder Judiciaria não cabe 
agir nos cas'O"' elo § 2° do a!'t . 16° por ser isso contrario á inclole e ao seu papel 
entre os poderes publicas . Elle decide, na phrase d e Von Holtz, questões lcgaes, 
mas não questões politicas; e aqui a i•ntervenção é acto de na turez.a po11itica, en -
t ende com os princípios bas il ares da Constituição, versa sobre 'relações entre es ta 
e os Estados, a,ffecta a a utonomia delles .. . E tudo está fóra da missão do Poder 
Judiciaria. Assim se tem entendido .nos •Estacl·os Unido"' ·Americanos . Alli a Su-
prema Côrte tem scmp1e mariticlo a jurlsprudencia que exclue a inter venção judL 
ciaria em materia puramente politica ele que abundam casos .referidos pelos com-
m entaclores . . . O Poder Judiciaria es tará pelo que os ou tl"o · poderes hajam deter_ 
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minad o com relaçiio ao caso no •CJ U C fôr puramente lJO!it ico, decidit'(, º"' \ítig\os 
e pun irá c rimí n•osos po r factos quC' se 1)1'1.mdem á intervenção. (Cornm. cí C'o1rn1. 
pag. 24) . 

R ealmente, os successos el os E ta,dos Rhodes-Island, cm 18~2 e da Luiziania, 
em 1873, onde dous governos e duas assembléas dís1rntaram o poder. determinaram 
o pronunciamento dos tribunaes pela incompetencia do Poder Judi~iario para re-
solver o caso. 

A Su1wema Cõ1·te, sob a p1·es ídcncia de T aney, decidiu nestes termos: <<0 r e-
conhecimento da legalida de de um gove1,no de E stado é político em sua nntureza; 
está collocado nas mãos do poder politico; porque como os Estado& Unidos garan -
t em a cada Estado uma fõrma. r epub•l ican a de governo, o Cong resso .necessar iamente 
deve decidir qual é ·o governo estabelecido em um .Estado antes que possa deter-
minar si é re1rnblicano ou não. ua decisão <é ob<rigatoria para cada ua.n dos demais 
cl eparta m ntos elo Governo e não pôcle ser .q.uestionada em um tribunal judiciaria» . 
No m esmo sentido opinou a commissão do Senado sobre a du1'>licata na Luiziania: 
<•A questão que estamos considernnclo não é uma questão judicial e •nen hum tri _ 
bunal jud.ici:uio pôde resolvei-a . A questão é de carncter político e o E~tado 

pôde !nterv iw nelln, eleve faz el-o peJ·o ra mo político» . 
'.l.1a mbcrn pôde ser invocado o precedente de 'Tess;no, em 1890, na Suissa, onde 

um caso de d uplicata foi resolYido pelos poderes L egislatiYo e Executivo. 
A competencia dos pnclercs políticos neste assumpto é ainda reconhecida e 

proclamada na Republica Argen t ina, identica doutr ina fo i a,doptacla por ~te TrL 
bunal nos accõrdãos de 26 de junho de 19!}-21 (h<•b eas-001·1ms n. 1. 814) e de ;;o 
ele outubro de 1907. O t)rimeiro d0clara : "Escapa á com1Jetencia do Poder .Judi-
c ia r ia con hecer el e ·questões mérame•nte podit icas relativas á legit imidade elos po-
deres dos r epresentan tes do povo nas assembléas leg islativas. Sem embargo de 
não ser possível •nuitas vezPs distinguir o constrangimento feito ao exercício do 
mandato político, da coacção ao j1'S move1'cv4, amb1•lanci-i, não pôde um tribunal, 
sob o fundamento da J)rotecção a este ultimo direito, inva dir a attr ibuiçãn Pt'i -
vativa que cabe ~ assembléas políticas de conhecer da legitimidade dos ma•nd>itos 
de seus membros, bem como a sua coropetencia exclu ·iya para regular e fazer 

a policia dos •ed ifí cios, em que .funcci"ouarem". O segundo accõrdão citado diz que 
«se t em firma do com o boa <loutrinn, nas Uniões federativas, que é aos poderes polí -
ticos e .não ao Judiciaria Que cabe pôr termo á contenda, e que a solução d"O poder 
político federal obriga aos demais poderes· da Federação". Portanto, ·o que expendi 
em apo io de m eu voto, está de accõrdo com a lição dos constitucionalistas, com a 
jurisprucl encia .pa·tria e a dos paizes ele instituições cougenet·es . O Supremo Tr ibu-
nal F edem! n iio -tem compctencia pa,ra conhecer ela especie vertente e, com o pro -
pos ito de dir imir a crise cons tituc ional do Estado elo Amazonas, entr ar em inda-
gações de ordem puramente politica rrfim ele ver if.icàr poderes de cl epu tndos e de-
clarar liquida a qua lidade dos que r equereram o habea·S- OO?"]n<S ou dos que for-
maraim a Crrmara que está funccionaindo, desde 25 de fevereiro do corrente anno, 
em sessão extra·ordinaria convocada pelo Governador . 

.. Para et\feito do reconhPimento da Jegitimi<lade de umn ou de outra corpo-
ração é m anifesta a incompelcncia do Poder Judicia.rio Fedct·al e, .por cons~guinte, 

descabido o l' emedio extra,crdina rlc· invocado velos impetr antes . 
O.> ~)l'incipiüf• con.sa.grados n•o accõrdão levam a decisão contra.tia ~ 0 lwbeas-

001>p 1is para o cxercicio de dir~'ito contestadc·. Conceder aos impetrantcs aquelle 
remedio c'té que o vocier cumvetente rnsolva o oa.so <La cLua.l,i<L<LCle /.egislat iva, ~ 

affirmar, que a mate.ria. não se in clue no circul o das attr.ibuições do t ribunal. 
N til!t•s major clefeot'l.is qiwmi clefeotu.s potestatis. - Enéos ·Ga,/.vclo v ncido: O 
haJbeas- oor1n•.9, como se declara na respectiva 1Jetição de fls. 2, foi impetrad0 
pa ra ga.r antir aos pacientes o livre ingresso na •Ca.mara dos D eputados, na qua-
lida de de r ep resenta ntes do Estado, •e ahi exereerem o mand•a to legislativo. Ni.'í.o 
'()Ccultam 0s pacientes o facto de achar-·se outr-0 gruvo de cidadãos na pos e da 
mesma. funcção, contesta.ndo-llles , porÉUJ, a legitimidade do mancl•a to, o que fa -
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:.em em longo Rl'l'ruzoado, narrrundo todas as peripecias do processo eleitoral e 
1nv<icando a leg'i.sJação ootadua.i attine:n·te ao a.'>sumpto para concluire.m pela va-
'lidade de seus diplomas e .reconheciment') de ,pode1•cs, em contraste com as ille-
galidrudes, vicios de fmude e ·falsi!dades que 0a[lontam como obra <da minoria par;t 
!formar uma -0utra aissemlbMa. IOom aquellas razões, allegam, ai·nda, os pacien -
ites que jiá haviam ·Si!do reconhecidos, o wnno passado pelo /Governador, que 
iprooedeu o actual, não vodendo, portanto, contra esse reconhecimento ·prevale-
cer acto iden.tico do novo Governador, no corrente anno, com relação á outra 
Camara, e irregu'larmente origan·izada . São, a·sslm, <Js pr-0prios 1'.l'a.cientes que con-
~essem o .facto de duallda:de de camaras no Amazona~. -0utro não lê o objecto que 
fie offerece á decisão do Tribuna l, desde qul;", a') contraiio do que pretendem, não 
tendo os 'Gc·vernadore.s _ou :Presidentes elos Estados competencla para .1,eeonhece-
rem da vrulidade de a.5sembléas, não lhes suffraga o pedido o reconheciment') a 
que alludem . 

Contraproducente, mesmo, ê •a rgumento de ta.! jaez, pois que, havendo se rea-
lizadú a eleição para o tricnnio de 19113 a 19Hí, ao actua.J Governad')r, e não ao 
que deixou o ex ercicio cm li9:J.,2, com;peter.ia o reconhecimento e , como ruHirmam 
-OS pacientes , p-:ir acto dessa n a.turez;a, foi preferi·da a outra ·Camara. 

E' mamifesto quer n ã o se trafa de protecçãio 'â. liberdade individual, concei-
turuda que seja esta e:x>pressão no seu mais amtplo senti:do : visa-se exclusiva~ 

mente a solução de um'a, crise po.litica no Esta.do do Amazonas , patenteada na 
dualidade de assemb1'éas legi~lativas . 

Affecta tão sóm ente isto a pureza. do r~gimen Te1JU'bHcano, á normalidade 
da vida constitucional em um a. das unid'ades da federação e encont l'a remedio 
na intervenção do 'legislativo nacic·nal nos t erm os do § 2• elo a rt. 6º da •Oonsti-
tuiçãio de 2 4 de fevereiro .1 

E' este um caso gen uina mente p'.>!itico, puramente tal, '1la concepção dos 
a utores que m elho r teem tratado a.; questões ele direito publico federa.!, presti -
g iado na juris1)rudencia da :Suprema Cõrte Americana e acatado na Republica 
Argentina, em opposição aos casos i egaes, .assim chamados pela sua substancia 
e· fórma, u'1licos qu~ entram na orbita das a ttribuiçõcs jucliciari.as . 

Sem du vida alguma que a circumst ancia de surgir D') :pleito, com o caso 
legal, a questão politica, não exclue a com·p etencia do Tri•bunal, não lhe pôde 
estorvar a acção, não o impede de pronunciar, restaibelooer o d ireito .ofd'endido n:>or 
acto de outro voder, e, conseq.uentemente, com a se-n.tença que o rumparar per-
clená s ua afficacia a medida Jegislativ·a ou governamental. 

IEstlá isso 'bem longe, por'ém, de comprehenider o caso vertente: o Tribuna l 
não reso lve questões m eram ente pc·liticas , embora a elle ch~gucm diisfarçad·as 
nas roun:>agens de um processo judicial. 

'Dt• ·accõ1·do com esses vrincipios, e ·f undrudo .em varios exemplos e praticas 
dos paizes que '1los ,deram 0 typo de organização democratica, sustentei :na dis -
cussão o meu v~to preliminar para que se não conl1ecesse do r ecurso e, ae me-
ritis, deneguei a •o rdem, nfto <>õmcnte porque nãú pedia conceder m edida que não 
estava na alçad·a do T'ribunal, como a ind·a porque a solução do conflict') entre 
as duas a,ssembréas dcpen<lla da rupreciação de elen:wntos de prova que os a utos 
lllãú fornecem , nem os com,p~rúava o processo de hab e.a"3 -corp'1"8 . A -Y.Cl.'dadeira 
d outrina •em que insisti para accentuar a competencia exclusiva do .poder po~l 

tico, o legis lativo o u, cm determinadas condições o ex·P.cutivo, para pôr cobro a 
desvios .da ordem constituqional em a]<gu,ns dos !Estados da :união, e&posou-n , 
tamb~m o accõrdão .pr-0clamando como tncontestavel aiquella cc.m:pctencia para re-
solver acerca da dualid·a de d·e assem 'bLéas no Am'<!zonas, concluindo, não Cfbstante, 
por canceder a ordem de hq,beas-0}11nts, ainda que para llmitrud0s •ef<feitos. 

!Não conjura e.ssa decisão a runavchla que J.avra. no ·Esta do do .A.ma.zonas, 
nem sÚ).uer, a minora,. antell a in.flamrrnoa e excita, ccm•correndo, com a sua au-
toritlad.e, par.a manter a luta entre as duas facções po!ltlcas dJl'quelle lElstado 
e retardandQ, dest'arte, a previdencia constitucional da intervenção. - Avwro 
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Gavalocmt-L, vencido : iTomei cohhecimento do aJediido, por se tel' a llcgado violen-
cia á Jiberdaide individual - por parte do ex-ecutivo dü ']]}.;tado, não ·o•bstantc 
trata r-se de m ateria política, em vista do dispcGitivo con titucional (art . 72, 
§ 22) , o qual não 'faz semelhante •restricção . ~as, verificando, dos documentos 
apresentados ao Tribuna l pelos tmpctrnn tes e da informação prestada ;pelo Go-
verntt-Oor que existe actualmente no Est!IJdo do .AlnU1JZomas uma ·c1Upllcata ide Con-
gressos, um r econhecido ·Pelo ex..fGovcrnador Sittencourt, out1 o pelo Governaidür 
Pedrosa, ora em exercício, deixo de julg>ar do m erito do pedido em questão. 'Fal-
tam-me elementos de convicção para a.llfirmar qual dos dous ·Congressos seja 
o legitimo ou legalmente ele! to; nãü bastando para is to as a llegaç:ões do.~ impe-
t11a.n tes, nas circumstancias do caso su jei ro . 

'ão seria .preciso accrescentar q ue os .pedidos de .hc;beas-cor1ni8 da especic só 
devem ser attendido quando prova.dos estes dous fundamentüs: 1•, que o impe-
trante se ap resenta rev·e.;tido de um "t·it1tro oii quabida:<le leyitinw, isto é, que le-
galmen te lhe aJertEmça ; 2° , que o dito impetrante tenh•t sido violentado na su.i 
liberdade individual, relativamente ao uso ou !lXercicio de· ,, eferido titulo ou 
quali.da-Oe legal. /De modo que, não sendo demonstrada a legalidade do titulo ou 
q ualid,.ade, em vir tude da qual se impetra o remedia do hab etH - corpus, claro 
está, que, tam·bem se não pódc diz()r que hou vessc viülencia ou coacção ao indi-
'viduo , por iillcgalidade ou abutiO de J)Odcr, e, consequentemente, faltam ao juiz os 
elementos indispensaveis ·á concessão do J;».dido. 

IQra, na especie dos autos , só é. vista <los domumentos <la eleição estadual, s~ 

poderi~. verificar a lega!iela.de do titulo que os impetran.tes invocam, (la.da a dU•l-
Jidade que elles mesmos confesS!am, embora itn1mgna.ndo o d ireito d os contrarioo 
e como isso não é licito ao dudiciar io ·fazer pelo remedia do habens- co11ms, u.bsti-
ve-me de d<.!cldir de m~eritis, como acima di.3se. - Pe<ko Lessa, de accõrdo com 
a dout11na . que d()Senvolvidamente tenho cxpenditlo em casos ldenticcs. - o:i-
ve·in1c; !lUbei.r o . ...,.... Gcm1bto .Sm1aitvc; . - G. Nc•t<JJl. Conheci preliminarmente do 
pooldo ;porq,ue dos de-bates conclui que no !Estado do Amazonas não tinha ha-
vido duplicata de Congresso, isto ~. organização simiwDtanec; de dc·us 1Congre.>sos 
com H~Jparencia ele legalidade ambos : o que se deu .foi -0rganização successiva, 
t endo surgido o segunclo depois da d()posição do rGoverhador que mantinha r e. 
laçõe.s officiaes com o primeiro !Congresso . 

De merbtis concedi o habeas- oor1nis aos impetrantcs, porq ue elles (lcmons-
traram ter verifica:do os seus poderes, n·a época legal, munidos de diplomas ex;pe-
dios pela unica tlunta apuradora 'l egalmente cc•ntititu iela. 

ACCORDA.M 

1JC1da a cli,1:li~M•.• d e ~c,n{}? e81'v ; rygi.< l(ttit·o r~tacloal a 1·efonn.a. oonstit •ucional '!.' t•-

tad.c; por wtn de!les é niillc; e, 1101· isso, q1tabq111er c.ooi.st1·m•giJt11-01vto resiitwnt e ele 
Pal t'6f01'Jna, constif1c.ioulo 1l1ll<l i1lega1irlal 1e 1J6<1e d<Or /?Lgaq· a.o '1'8G1'1"SO de het-
bea8-C01'p1t.S ccmsoantc o clisposto no cvrt. '12, n. 22, de; .ConS!ti"twiç'ão rla Rc. 
1rnb/'ica. 

IN . 3 ,4·51 - Vistos, rel.ataidos e discutidos estes au,tos de ,petição ele 1«habeas-
cor.pusn p reven tivo em que é impetrnnte o Dr. ·A;lexandre José Ba.nbosn !Lima, e 
;paciente o .Coronel Antonio Guerreiro Antony, 1Vice. gavernarc1-0'r elo Es tado do 
Amazonas . ,Fundamen ta o impetrante o seu pedido no rfa;;to da .roforma. da Con -
stituição daquell~ Estado, votacla e j'á 1p.romulgad•a .por um el os ICon,grcesos ILegis -
iatlvoo cm dup];[ca.ta, existentes .no \Estado, que resolve a su1pp<r<JSBão ou extincção 
do cargo ele vice.gove rnador exercido pelo ;paciente que ifôrn eleLto cm eleição re-
gular, incontcetada, conjunctnmcn.te com o actun:J <Gover.nador J)r, Jonath<Ja Pe. 
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drosa, ,para servirem !J)Clo tempo .ele quatro a.nnos na .for.ma el a Constituição do 
E,;tauo de 21 de !VIM·~o d~ HlG . ]; conrlue p•e•Jindo <iue hhe ~ejau1 assegurados 
com -0 nHmclato de \Tl,cc-,Go.vcrn&clor, toclas a·s fun cções de:lle decorrentes, J.nclusive 
a cl ~ Pn::siclente do S1enado 'E'":tadnal, (lex .. vin rl<> art. 2!:.I, da 1·clieriàa fl:on~ t.tuiç~t·J 

O Suilrcmo 'l',·i.buna.l •Fe.cleral, •toma•nclo conhecimento elo pedido ori-giruario cm 
y;rtude ela comp ~·::encia que it'e dlá o art. ~.;. ila lei .n. 2·211, ele :HJ1i, que ass·im 
dispõe, referindo-se aos crimoo su.jcitos Já jul'istlicção .fe.clcraJ, como são os crimes 
:POliticos definidos no capitulo 3° elo •Cocl. Pena:!, corn:binac10 com o ;preceito co.n-
c-1.itu(}ional Jo art. 61J, ictra (l 1 

1resolveu CXiJt'!'a.ir orden1 !'ara iprc~tar o iGo\·c1~nac.lt>r 

do !Estado informações aobre vari-0s 1Pon.tos estabelecidos na petição i.nici<1J, 0 que 
clie ~e"' por tclegrnmma junt·) a estes autos. @, te:i.clo affirmado o ml'smo \lcovcr-
nador ·o vacto ela reforma c0nsti-tucional •na foo·ma da cx1posiçã0 feita• :pelo im-
,petnm.te. 

Accordarn conceder a ordem jmpetrncla afim de que seda asse,gurndo 0 pncicn-
tc !Coron el ·An.tonjo Guerreiro • .\ontony, no .man.cl,a.to ele Vicc-Gover.naclor elo .mstaclo 
ào A . .mazonas, com todas as funcções elo mesmo decon·Bntefl, inclusi ve a de P .rcsi-
clente do Senado •illsta.doa;l, «CX-<Vi,>i do a.r.t. 129, ela Constitu ição <Estn.cloal, de 21 ele 
.Março ue WlO. E ru;~im juigam, porque, senu•) nc>nit•um <:> -aeto .que ·extinguiu o seu 
cargo de Vicc-govc1-.naclclor, .pois da.ela e veri-fioad.a, a ciu.pliea.ta de Congressos Le-
gislativoo, corno reconhece o JJroprio Gove1'-nador cm sua ·i!1Jforma,ção á lfs., é tão 
nul.la e illegi tuna a asse;m'béa, que votou tal rnforma da Constituição elo Estado, 
assim como o lé a ou~r·a, atê .que o poder com/J)eten.tc que é o Corugresso N:1cional 
se .pronuncie a res:peit-0 da le:gitimidade, das cluas assem biéas. !E é ·bom ele ver 
que se de um aj u.n·tamcnto eem d'orma Jegal de congresso legislativo, t e.presentante 
do voto popular, não pôde iparitir um.a. lei commu.m, orclina11:·i·a, co 1n ma.ioria 
rnzãu a lei basica e .fundamc'nta·I do Estado . 

ele 

.Supremo .Tri1buna.1 Federal, 1 ele Novem1bro <lc 1913. - H . cl,o EsqJiJl'uto S1JAito, 
P. - OUvei1r1JJ Ribei•ro, relator. - .ili. Miwtilliho. - A •niciro C'cwa.f,ownN, vencido. 
::\'ego a ord<>m ele "<lrn:bca ·-corpus». 1Qua.n.c10 em 1•6 de J\Jb'J:il <leste a.n110 J·ecusei 
igual pedido, fil-o, porque, h ;1rvendo clua:>lica.ta <le Congressos legislativos no Esta-
do elo Ama'lonas, não <!omveq.,;. 'RO Judicia rio, in::\s nG Oo1rug r.e&~ Fedm·aJ, iuterv.il' 
].)ara dirimir a conte.n<la, dccla•ra.nd-0 qun.l .o Congresso legitimo . Dar «halbeas-cor-
rus» a<'~ m1embros elos dous agi·upamoP.tns, se:·1a rcconhee&r a legitimidruàe de 
HJJ11bos, dar aos de um sõ, ser:a .'l!rrogar-se o Ji:dicia·rio a;; attri!:luiçüe-s do ICCl'l1 -
gresso F eder al, reconhecendo a le,gi.ttmidade de um ele taes aig:gru}J'!lmentos; desde 
que, se;gundo a doutrina elo TrLbunal, a 1prLmcira condição pa.ra alguem >pode.· im-
petmr um <"ha1beas-co1~pusm cja esurncie, >é •a chiar-se o ,p>teien te revestido d<; u.mn. 
qua.Jiclade, ou no gozo ele um 11 siti•aiçéio le[J<•l •incUscQ1.timel. O actua.I paciente quer 
obter «ha'beas-cOL'JlUS>>, conto·q. o acto de uJn de Mes Gongressoo, que suf>iprimira 
o cavgo de Vice-Gover!laclor, >para que lhe eejam nrn0gura.das as \funcções de dito 
cargo, entre os quaes, nomeadamente, a ele 3Ja·esfil.W· ao Sen.aiclo. Conceder-se-1'he 
·O «h~beas-ccH·pus» nc& te ca•racter, isto •é, ao 1Presiden•te elo Senado, im,portarla. em 
reconhecer a. .exii8tllnci.c1 1.egcil de um dos dous a•ggrupa.mentos, para o que me jul-
guei sem competencia no pe~iclo anterior. 'Por outr.o la d.o, conceder «habeas-cor-
pus» ao pacien:te "Pª"ª asseg:••·ar-1bc simpl<:'~mentc a Gua qualidade de Vice-Go-
vern..Wor. indepenCli;nte elo facto <la coacçã.o act111l lá s ua li'be1.,dade individual ou 
elo ,perigo imminente de s0<fofrel -a, scrha. dar ao remcdio do «haibeas-co11pus», um 
e.Ofeito pr.ocessual, ,que j;!lllbicl•!l.Jnente nã,0 ca.be neste instituto, some.nte admissível 
para o ofim de fazeo· cessar qu obstar urna violcncia, aetu.al ou J.mmi,nerute. )<ão 
basta allega.r 'ª nullidade ou inconstitucionalicla.dc ela lei ou acto, para. justifica•r 
o «1habcas-corpus>l ; <'i 1 ndis·pensavel ajuntai· a prova cl·a coacçãc. ou violenc ia, f.elta 
ao i1n>cliviclu.o, e por ventura .res.u.Jta.rute da lei ou acto em questão. :Assim j1á .tenho 
votado, entre outros, no accordam n . . 2.197'5, ele 2·9 de )<ovemlbrn de 1910. 
Peci1·0 Lcssc1 . De accõr.J o com os meus votos anteriores, concedi a ordem impe-
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trada, P!~ra g·arantir a lih~rdade indivM ual do paiclilnte, atflm -Oe que este poos:t 
exercer as suas J'uneções de Vrce-IG01Ver na.dor, entre as quaes se inolue a de [ll"CBi-
dir o Senado. Nem a lei, .nem a doutrina unan imc e incontestada, autorizam con-
cccler l«lui.beas -co1urns» para outros hns , !Estender a protecção elo «h'"beae-corpuern 
a outNs cllre! t o5 1quc não a .ibcrchd'e indivlLlual , lé acto a•1<l>itrario, sem funda-
nwn.to passivei no domínio do direito, 

Por outro lado dadJa, a cluaJi.jaidil de congressos no Estado elo Amazonas, ao· 
Poder L~gi .>lativo naic:onal compet~ dirimir a crinten<ia ·declarando ~1ual o con-

,gresso legitimo. O Governador elo Amazonas .não pod ia resolver sobre essa rnate-
rí·a, e a.ind•a m{lnos um do congressos em lucla e foi isto o que se deu, Na verda-
de um dos congressos por meio da refo1"111a constLtucional ju.Lgo u ter solvido a 
questão el imina.ndo o outro congresso, an.tagonico. IE' um pcssimo precedente, 
pren.he •de per i,gosae consequencias, 

®mquanto o Cong>resso ,Na.cional não cumprir o seu dever, decla.ni.ndo ,qual o 
congresso legal do Ama:<onas, oe actos que :praticar o Go.vernador do Estado com 
o intuito de obstar a que o paciente desem,ponhe as suas •fun<:çõ'es são actos ille-
iaes, te 1.1uaI·quei· medida d e coacçi:'to do mesmo Governa:dJr dff,:e cP.ssar di-ante do 

lk"Ubeas- corpus»». - Seba~tião ele Lctcercla . - Enéas Gal11t"io. - C:aniitto SarCiwa. 
- Pedrú 11'iibiel i, '\'enci'io, •Preliminarmente: - a espec ie, não é cau.;:a d·e «habeas_ 
cor.pusi». O (<\ia1beas -<:o r,pus» não é f.o rma de in.vestidur.a, de' .funcção publica, ma-
xi mé ·ck f u·l1'cção de o:·dem ~olitica, como ·na esi>eci.e dos auto.5 em ~J u c elle s~ 

p retende a .presidencia de uma co1'poração poliUca, q ual 'ª pres idcncia do Senado 
Estadoal do \Estado do Amazon•ae . A inte rfereneia il1'd (Sbi ta e intem111esti~'ª <do Tri-
lmna1 cm questão de .caracto;· essencialmente político, .não d irime a contenda, ao 
contrario e. Umula a lucta, crea situação nova eomo na es.pecie, a)Q1'(J1wnto, •no 
Amazonas j111, dualidad e tl.e .lc,gisl•atura, uma camara reconhccid.a ~iclo IG<YVerno d·o 
Estado e oubra por es te Trilbunal, que concedeu «habeas-co1u_1us» a tHn dos gru1Pos 
em lucta. 

De mm·Ltill, eUJbscrevo o voto do Sr, !:vtinistro A.ma.ro ·OalValcantL 
GoeZho e Ca•n'IJ]JOB, vencido. - tG . Na.tai. 

«ll:L'\.B®AiS-illRPiUS» N, 4 . 104 

J. L. 

.Fundados •no direito, que lhes confere o hrt, 45, do dec•reto n, 8148, ele 11 de 
~ovem1bro de 18·90., vêm os cidadãos :JJras ileiros abaixo assiignados solici,tar do 
Supremo Tribunal F ederal, culminancía ,3ugueta, onde briJ.ha, com luz puriesima, 
a justiç.t s.1be~an11. e onde nãJ ci1egam os 1•Jaroiços da pe'quena y,o!1tica, uma or-
dem de ,,ha.beas-corpus» preventivo, em favor do General de Divisão Dr, .Grngo-
rio ' T ha um~ turgo de A,,evcdo, •Governador eleito do '.Estado do •Amazonas, e do 
Coronel Fr·Lncisco .F~n·~iri !Lima Bact.ll"Y, V!ce-Gov~rnador, a ele.ição dos <1uaes 
:iá foi aipurada •pelo 1Joeler competent{l - o Congresso dos R>C,prcscntantee do mes-
mo Estado - po1lé1h, que se acha·m ameaçados, 111elo a0t1wl Go,·erna-Oor, ele não 
poderem, a 1• de Janeiro de ,1917, tomar possc e entra•r no exerci cio dos cargoo, 
para os íJuaes J'oran1 cl esiignados 1Por s eus concida-Oãoe. 

I 

A Hqu.ldez elo d ireito do Generail 'Dhu umaturgo de Azevedo o elo seu compH-
nhei·ro dil .ohapa, assim cllmo o •pcriigo, cm qu e esse mesmo 'clireito se acha, de se'r 
esma.gado pela prepotencia, d!spensa.rn lorng1a13 ex;pJanac;õcs, para que os vejam o.~ 
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summoa sace1,dotes do direito. ll'or Isso esta. 1Petlçã0 se11á ilreve. Ií1find•a.vel seria, 
se ,fosse referh· o cmt1mi -gen1ilt <las illegaJida.des, que ee <vêm amontoando no 
Amazonas, e dRs quaes ~·esu1ta o atten.tado, que se proj.ecta . 

iNa sua brevidade, porém, este pedido de habeas.:;aorwtis_. antes de ser um 
appello cm prol de um direito que se ameaça conculcar, -é o grito de angustia de 
uma população sedenta de justiça, porque o Amazonas está, intei ramente, f6ra 
do direito . A sua p'olitica e a sua alta administração nem se baseiam na lei, nem 
se dirigem por lei , nem a lei conh~cem. 

·Para d'emonstrar-se que o Amazona" está, inteh·amente, f6ra da lei, não é 
necessario renovar a analyse que, por muitas vezes, tem sido feita na imprensa 
e no Parlamento nacional. Basta lembrar que alli não ha Constituição para o 
Governo do Estado . A 'CJ,Ue existe foi afasta>da, e, em seu luga r, collocaram um 
t oJ.J1eto, ·com aspecto exterior de lei, .para um uso do.s q ue dispõem do pod·er. 

E' estupendo, dlevera ser inacreditavel , mas é verdaJde. 
Vigorava, como vigora ainda, a Constituição de 1910, bem organizada, pre-

vidente, acautel·adora dos direitos, quarud·o a politica dominante do Amazonas, 
achand'o que ena lhe embaraçava os movimentos, tratou d<e a substituir. 

·1.'i. essa empreza oppunba-se, entretanto, uma grave difficuldade: o art. 6•8 da 
Constituição a abolir, que assim estatue: 

'"A Constituição só p'Oderá ser reformada de vinte em vinte annos,, (doe. n 1, 
pag. 26). 

Era a prudencia elo legislador constituinte, pondo entraves ao açodamento Jn-
teresReiro <los reformadores. Era o instincto de c"Onservação, crystallizando-se n <te 
artigo de lei . Era a consciencia do povo, reclamando tranquillidad'e, par.a. q,u e o 
trabal<h() desenvolvesse as riqpezas naturae.~ accumuladas naquella feracíssima 
região, para que as familias tivessem •paz e segurança, e todos pudessem gozar 
os benefícios <l•a civilização. 

•Mas a audacia dos interessad'os não se deteve diante de consideração alguma. 
Disseram que a Constituiç'i-o não podia estabelecer prazo para a sua reforma, 

''arre1·am, com um gesto de menospreço, o precei to irritante, e decretaram a re -
visão constitucional, para extin~uir o •Senado e sup1Jrimir o cargo de vice-gov-erna-
dor, dando effeito retroactivo a essas reformas, de mod'o que os Senadores e o 
Vice-Governador eleitos perdessem as suas funcções. (D·oc. n. 2, pag. 301) . 

1Poderiam fazel-o? 
iEvidentemente, não. 
Assim como se Mfirm'Ou que a Constituição não podia esta,belecer um prazo 

para a sua intang·ibilidacle, pocler-se-hia, com ig·ual fundamento, sus tentar que ella 
exorbitava, quando marcava u1n prazo para as legislaturas. ou para o Governo; 
que não tinha competencia para prescrever regras sobre arrecaiclação de rendas, 
s·obre administração municipal, ou sobre aq uillo q,ue bem parecesse aos políticos _ 

'E o Gongr sso, que se poz nessa corrente, e decretou a precoce rev1sao con -
stitucional, - de onde tirou a autoridade para sentenciar qu e este ou aquelle 
artigo ela Constituiçã'O não tinha força im"Perativa? Não era dessa mesma Consti-
tuição que elle recebera a sua razão ele ser? No regímen republica;no constitucio-
nal. não esbá a Constituição acjma ele todos os poderes politiaos? Legislativo, Exe -
cutivo e Judicia rio não são meros orgãos por ella creados? 

'Faltava, de todo em todo, com"j)etencia aos Congrcssi. tas para clerogar uma 
clausula da Constituição elo E s tado, a 1Jão ser no tempo e pela f6rma qu e ella 
prescrevia. 

A attitudc que assumiram foi, abertamente, revolucionaria. O proclucto dessa 
revolta. a llretensa Constituição de l 913 , não tem validade . 

E não é uma novidad'e, para quem conhece a historia do direito e a legis laçtLo 
compara,da. essa precaução, quP tomou a Constituição amazonense no seu art. 68 . 

Não •]lrecizamos, porém , de sahir elo Bra~il. para encontrar exemplos, que po_ 
cliam ter inspira·clo o legislador constituinte elo Amazonas . 

. \ Constituição Federal, a1·t. 90, § 4°, não a dmitte que sejam objecto de d'ell-
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beração, no Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma republicana federativa, 
ou a igualdade de representação dos Estad'os 'llO Senado. 

Eis ahi, em relação a a·ous .pontos, a intangibilidade perpetua. Que muito é 
Que, para cortar abusos, se prescreva um prazo de repouso á febre de reformas 
constitucü>naes? 

E esse mesmo a:rt. 80 da !Constituição F ederal toma providencias para que 
o processo de revisão se não desenvolva com celeridade. Apresentada a proposta 
ele reforma em um a'llno, e aceita por certo numero de votos, sómente .no anno 
seguinte poderá se.r approvada. 

No .Amazonas, o p1"ocesso •de r evisão é maAs rap ido . E por isso que o é, a Con-
stituição o espaçou. 

A Constituição cearense de 1892, art. 137, declara que .não poderá ~er refo1'-
111ada senão dous annos depois de sua promulgaçà'o e por deliberação de dous ter-
ços da totalidade dos membros da Aflsembl'éa. Esse prazo, entretanto, não só-
mente de dous ann'Os·, ·porque, reconhecida a necessid'ade de a reformar, sómente 
na legislatura immediata poderá r eso lver a Assembléa, inves tida, então, de pode-
res constituintes, restrictos aos pontos indica,dos. 

Disposições semelhantes encontram-se na Constituição de Pernambuco, ar-
tigos 1'31 a 133. 

Nos Estad·os Unidos d<i America, sabem-no todos, diversas Constituições es-
taduaes prescrevem prazos para a sua revisão, desde sete annos em New 
Hampshire até vinte em New York, Ohio, Virgin·ia e l\IIaryland (Wo'Odrow Wil-
son, The State, <Jd . de 1910, n. 1. 80•8). 

11\IIas é precizo proseguir nesta demonstração. 
~<\.. reforma da Constituição do Amazonas, decreta;cla em 2()1 ele Outubro de 1913 

foi declarada nulla e sem effeito pel'o iSupreoi10 Tribunal Federal, em accõrdão de 
1 de novembro de 1913, que concedeu ha,b eas-corpus ao Vice-Governad'or, Coronel 
Antonio Guerreiro Antony, afi.m de ser assegurado, (sã:o .palavras da sentença), 
cena mandato de Vice-Governador do Estado do Alllazonas, com todas as funcções 
do mesmo decorrentes, inclusive a de Presidente do Senado estadüal, ex-vi do ar-
tigo 29 da Constituição estadual de 21 de março de 19101» (doe. n. 3) . 

1Se o Supremo Tribunal Federal assegurou ao Coronel <Guerreiro Antony, o 
cargo de vice-governador, extincto pela pretenlSa Constitu.ição de 191°3, é porque 
esta não existe. E o acc6·rd1lo a considera um acto radicalmente nullo, como em 
termos expressos o declara. 

Para o Supremo Tribunal Federal, a Constituição, que subsiste n·o &mazonas, 
é a de 21 de março d e 1910. Nella se avoia para pro.ferir a SJ.la sentença, e clas-
sifica Ulll simples '«ajuntamento sem fõrma. legal de Congresso legislativo» o que 
pretendeu a cancellaT, para fins politicos de momento.' 

INà'o é .possivel imaginar anomal ia mais chocante em um Estado. De um laa·o, 
vigora uma Constituição, em virtude da qual ha um vice-governador, 1Senado e 
Camara, r econhecidos pelo Supremo Tribunal; do outro, ha uma situação de facto, 
sem -Constituiçã.'O, seJn vice-governador e sem Congresso . 

Tal situação não pôde ser conservada. Contra ella se erguem os interesses 
mais elevados d·o povo brasileiro, do direito e da ci villzação. 

II 

Subsistindo a Constituiçà'O de 1910, como a ffirma a razão jurídica . e reco-
nheceu o .Supremo Tribun·al Federal, s ubsistem o ·Senado e Camara, eleitos de 
accôrdo com as suas prescripções. 

Esse Congres•o, eleito n 30 de outubro de 19112., de accôrclo com a ConstituL 
ção de 1"910, rew1iu-se a 20 de dezembro, reconheceu os seus membros organizou 
a lista dvs senad'ores, com os differentes prazos, para a cessação do mandato cm 

tres turnos triennaes, funccionou, e entrou em relações officiaes com o G·overna-
dor (does. ns. 4 e 4 A). 
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Os politicos affeiçoados ao actual Governador, 'Obtiveram. á ultima hora, uma 
d.uplicata de Congresso, e depuzeram o Governador Bittenéourt, a quem, aliás, 
só faltavam poucos dia,s para terminar o seu period·o governamental. E o actual 

Governador, assu mi ndo a suprema gestão dos negocios do Amazonas, J)l'estigiou 
o Cong,.esso ele seus a migos «ajuntamento sem formula legal», como classificou o 
Supremo Tribunal Federal, convocando -o para uma sessão extraorclin a ria. 

O primeiro Congresso, julgan<l'o -se esbulhado pelos actos do Governador · e dos 
seus amigos politicos, recorreu ao Ju iz Federal da secção, que se julgou incom-
pct nte. Mas o Supremo Tribunal F edera l, 'Op inando diversamen te, veiu em soccor-
1·0 elo Congre"so concedendo-lhe habea8- co1·v·u.s .par a que todos os seus membros 
p~1d esse1m «Ve?•etrar, liv1'e1nente, no eàifi.cio em que fimcciona o Sena.clio (di>1 p 
nccórdão n. 3.1347, de 16 ele abril de 1913) e aili exe1'cer as funcções àccor,.cntes 
ele seus cliplomas, até qiie o caso clci àuvlicatci sejci 1'esolvülo velo voclel" comvctente:n. 
O accórdão n . 3. 348 da mesma data reproduz estas m esmas palavras decis iva., 
referindo-se á Camara d'OS D eputados e ao respectivo edificio (doe" 5 e 6) . 

Foi então que o Governador lançou mão do exped iente de transferir o seu 
Congresso em Constituinte, •Para reformar a Constituição de 19'10, que nâlo poclia 
ser alterada, por estar nella estabelecido que sómente v inte annos depois de sua 
publicação seria permittido r eformai-a . 

Com a mudança da Constituição imagin ou-se que estariam burlados os t r cs 
lw bcas-co1'1ntS, que a garantiam, mandando res·peitar o.s. seu s ot·gãos : o Vice-
Pres idente, o Senado e a Camara. Não se a ttendeu . . po1~m, n uma consideração 
muito s imples : na ,·igencia da Constituição de .19J.b, essa tentativa de refon11 a 
era um acto si•bstwncic•lnie?•le ni•llo vor inconstitucional., e contrario a uma lei de 
ordem publica . 1 

Contra esse delicto politico protestaram, energicam ente, não sómente os adver -
sari·os do Gove rnador, como todos os que tinham sent imento jurídico, entre os 
quaes r eleva notar o illustra(lo Senador Lopes Gonçalves, que, em artigos bem 
elaborados, em vão, procurou deter a onda ele desrespeito á lei basica do Estado. 
Esses artigos acabam de ser reedi tados em um livro muito estimave!, sob o t itulo 
dP Refornw Co1t:stit1icianci7. 

O attentado, · lJOl'ém, se copsummou, e a 2ct de outubro desse nnno de 1913, ne-
fnsto pnra o Amazona s, se publicou a pretensa Constituição de 20 de 'Outubro, sob 
n inspiração da qual se elegeu ·uma a sem biéa L egis la tiva do E stado . 

E' bem de ver no enta.11to, que uma As;;eon.bl'éa crea-l•a sob o patrocín io cl~ 
'Uma COln•bi.tu ição il1egitima e :n ulln, por sua origcm1 e por ccmLrnir ia ao direito, 
n ào pôde te.r aiutol'i<laide, como não pódc ter e-Nicacia a su•ppcMta lei elei tora:! que 
€-lia votou . 

A ICcmstituiçã-0 tel e 20 td'e outub.ro el e 1•9 13, nas cor.cl.ições . .eo11 <1 ue ifoi Jl'l'O-
mulgatda, é a<penas um procl ucto da vi<>lencia e um documento ela falta <le r espe i-
te ás 'l'lormas juridicas. 

Não tendo exlstencia legal a Asscm)}léa, o corpo l egisla•tiovo <lo .E.:;tacl-0 elo 
.\maz<rnils continúa a ser r~presentaclo <leio Congresso 01.,gan izado scgun clo os vre-
ceito3 da tConstituição de J910, o eleito ·a 30 ICle ou•tubro ele 19.112 e r eno1,ruclo a 15 
>d'e moveimbro de 19115. 

Desapparcceu. assim, por effc>ito da proprht violencia ao dirc>ito, n cltrplicata 
tle Coongres:;os. a. que se. r eferira•m os .\ccórdãos ns . 3 .134'7 e :l .13·1 de 16 ·(l'e A bri'1 
de l 913. Esseoõ Acc6rdãos asscgU'rara m aos Deputaiclos e SenadorN' Am~>1on nses 
o . cxcrcico de su-as ,f.u'l'Jcçõ s a.Vé que o cr•so 1cin cluv.U.cwtw ~sse ?'OSOlvi<l.o . E •,;t/n 
rcsol ução se ldeu com •a <promulgação ida fa•lsa .consübudção clJe 11 ·913, 1porq•uc> não 
temdo ella cx i•stencia ljurildica, prevalecen do a Constbtuição ele 1911 O, a Assembl 'éa 
rnaml'acla eleger 1Jclo ruet1a11 Govern1rudor não é um cor po Jegi, laLivo, é uma reunião 
ele politicos, uma co1<poração sem ca•racter ']) U'l>liro . • E se essa ·_\ssembl.éa não 
pótle ser consid·ar~rda o CongrQ.•so elos LR.apresenta:nt~s el o rn ·taiao do A111a>1onas, 
çlesa.ppareceu a 'Cl.wplicaita anterior . Fica1m o Sel~'rud:o e a Ca-mara constituciona 1-
mente eleitos, organizados e .runccionando. ')Jet•oiste.ntementr, 1.li'nl:la que os •não qu i-
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zesse r econhecer o Governrud:or, a q uem, evrdewtemente, fa1ta competenciia tPa.ra 
crear e ·<1'esiiazer, lá <Sua .vontade, .c011porações legislativas. 

Hoje, .portainto, a situaçã·o co·nstituciona:J é esta, quanto ao poder legislativo 
a n:1 azo1niense: · - CHa u1111 (Co1ngir esso 1oom1posto 1cle Sen1a1do e IGa1rn ar a, segundio -0 e;;-
t ab(}J.ecitdo 1na 1Cro•nstibuição ·de ·1910, .que reonitinúa ·em 'Vigor . A .Assemb'léa não •pôde 
seu.qer considerair <clu.p'Jicaba ld'o co11po Legislativo, .porque es~. co11lfe~s·a.damente, 

·fóra da Constituição. 
JiII 

Se o •Congresso eJ.ei<to .na conformidad e -Oa Com;tltu içil.-0 ae J.910 é o Jcgl·ti.mo, 
o que, e111 ·tliir ci1o, não tsotfiflne som1bra .a e d1uviid1a1 ; se ·a 1_<\.sse1nibléa eleita, segundo o 
noto .n u1lo ·de 20 •de 'Dutu1bro .ae 19113, .não r.epresenta o ·pCJld!er lcgis·Jaotivo ~lo Lo\.ma-
zona•s : - daqu•elle, e íll·ão desta, é a: competcncia para ttJrnrair a eleição, a que se 
pr-0ced•eu, •naquelle ·tEstrudo, a '114 de julho 'l.l1'tiimo . 

1C-0n'Sequentemen<te: 
a) A apuração fe~ta pela A1 sc.mbléa que ex~lediu titulo de Governa•d'or ao S1r. 

Dr . Pruro ide 'Alca•n<tara !Bacellar e muna, inexistente .1>a1ra quae~uer effei•tos 
juridicos . 

tAliás assim tam•bem pensa, ai·nda que por outros f.lm.da.mentos, o cl eputado 
Dr. Adriano J O't•ge, iLJ•usbt'e meld!i·co e h mnem ipo'!Ltrc-0, amigo da s ituação. Em 
dir:;curs& energtcQ p eran t t: a ·A.-;sean bléa gov•er·nis-ta. . d e que fltz parte m ost ro u a 
i n1tci r a a bs•ben,ção d o tileitora do na el·ei.çc'io do D.r . Ba.ccna,r , e a facilicl~de com que 
se fabücarn.111 votos em antas J) t'C1c ip itafü1onente [citas, ' runtcs da. ho•1·a mar.calda pa-
ra o comicio eleitoral, a.Jlém d•e outras \fraudes qu·e enumera., para concLuir pela 
annuHaç.ão do pleito (doe . n. '7) . 

b) •A a puração ;fe ita tpcl-0 ICo·ngresso, que eJ<pediu KJ.hploma a.os ISrs. General 
Gregorio "11h11mnaturgo d e L.\zevooo e Coronel L i,mia J3a,c ury é valida, con>fonne ao 
di.reito constirucicmail mma·zonense, <eleve sei· acatada vor todos, e merece o a·poio do·õ 
pod ercs ·constituid-Os da. 1Re11wblica. 

Dir-se-'á que os deputa1dos cleiito;; por tres 11.rnnos e a ;primeiro iturma de Se -
r.adores p e11de1,ani <~· s emt logarei. pela cessaç>•o de seu~ m anüalos '/ 

'Se, •reallo.nen tc, não se ·th•essem, por· eleição popu lar reno~•ad·O a. Cama ra. e o 
.terço do ·Senado, .porque o mesmo Govet,no, que desrespeitara os hab'eas - 0001ms do 
SUIJll'emo Tt·i:bunal, ·não peNnitU.n1d:o que o •Congresso •f•Ll<nccionm>Se no ed ificio a 
elle destionacl.o (does. ns. 8 e e ·8 •A), impedisse a reunião do co1,po e lei torai do 
Estado, não poder ia. essa a~ibi·brarieidaclc prev•alecer contra o d'irei:to . Provada a 
imposs>biHdade mtaiterial de se 1JHO'Ceder lá eleição dos re'pre;enta.ntcs do povo, cujo 
m a.nda to se ex·tinguirn velo 1c1ecurso do tempo, restar i<un o sd!o'is tc.rços do Senado 
pnra re.presemrt;a1r o po.'Cler legislati<vo, nessa funcçãio 1ia.rticular de a1purar elciçõe.>, 
poa•quamto a 1Co1nstituição v igente, Ide ·211 de 'tllarço de 19110, •art. 48, ·§ 1°, •P·l'•Csc·t"eve : 
o CONGRESSO FARÁ A APUruA~O N-0 DIA ,5 DE SETEi'.11BRO CCXM QUAJ,QUEli NUMEruo DE' 

"-fE'MRl<OS Pri.EJSEYNTES. 
•Os d•ois terços 1d'e ISen•a dores restantes, .r ep resen•tari a,m o 'Congresso legiti mo e, 

constitu:cioralmcinte, amurarian1 as eleições no clia maroa•d·o. 
!Mas a ve1•J'ade é que, não obstante a compres"São do G-Ov er.no, vel'llCendo ·toda.s 

aci dilfficuldacl·cs imaginavcis, tendo por si, a pena:;, o es·timnlo da sua consc icncia 
e a força ao direito, ali!ás cl csp·r<Yvido da sa•ncção, que Jhe ·d'everia <lar 0 peder pu -
bHico, os el c.i·torcs convocados .co1m+paretl'arn á,s u1inas rpara. a escdl ha. <lO'i-i 111ov-os 
Dep.uta:dos e Senrudo:r'CS ; este.~ 1se reuniram Ct11 sc$ões preparatorias tJaria. o re-
conhecimento; e a 1'5 d•e ja01cLro de 19'1'6 tfoi. solemne;mente installa,do o 'Congresso 
(does. ns. 9, 10 e 10 A) . T endo o 1CongreS'5-0 de se reunir pa1·a os trabal hM 
orà'inarios a .10 el e ju~ho, scgnmdo prescTeve a Constituição, a1rt. 9, fez-\le a 01e-
ces,;a1·ia 1COmmunicaçãio ao IGovemaelor •d'e .que •l1avia numero leg1J.l de Represen-
ta1ntes para fU·nccian.a1r, ( cloc . 11) e, oflfeotivamente, no dia. 1 O, s e realizou a 
a;ber tura do ·P>Lrlamento amazonense (tloc. n. 112). Foi esse !Con.g re9so legitimo, 
eleito e organiza.üo se«undo a Constituição, que a•purou, a 5 de Sete1n1m·o elest~ 

ar .. no, a eleição elo Gcnera1 Thaumaturgtl ae Azev.ed~ e do Cou·oncl Lima. Baou.ry. 
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IV 

A eleição do Genera"l Thauma·tu1,go e do 1Coor.ne1 LLma Bacu·ry, para Gover-
nador e Vice-gove1,naidor do Amazonas, 1cororeu com a d'esej avel regul arid ade . 

• AipresenbaKl'a a ca~didatm·a .pelo Dlrectorio do P 1v1•ti•il'o L iberal a 114 de MatiQ 
deste anno, ao elei.toradQ amazome1:se (doe. n. 13); divididos o.s m unicipiO'o em 
secções eleitoraes (d<>cs . ns. 14 e ·14 A); 110 dia desLg.naJdo, n.4 de julho, p r oce-
deu-se á eleição na qua l -0 Genera l Thaunriaturgo ele Az,ev<:ào e o Coronel Li.ma 
B acury recebera:m : 113 . Ol50 votos o pri'lllei ro e 113 . 768 o segun:d'o. 'Exll!llllinaJd'as as 
aetas respectivas pelo •CQ'r,gresso, gue se co:nstituira em J·unta a'Puradora, !foram 
eliln! mllCloo os votos irregiu:~a .res, e, a.pura'dos 111. 9t716 para aqueHe e 112 . •181 ·para 
este, (dO'cs. <nS . 1J5 e 115 A) . 

!As commissões competentes, nomeadas no ,a<ia 1 de Setembro, ernittiram pa-
receres, no dia 4, reconhece>ndo Gov01°nrudor e Vice-gover.nador o General Thau-
matur-go d e IA.ze\nedo e o Coronel Ba•CU'l'Y . JDsss pa·recercs fo1'am dis cu ti dos e a p-
pro\'ados, •no d ia ·5 . "o\.::clamad·os o Goven:naclor e -0 Vice-!Govc1111ad oT, a Acta oda 
ses são, em que ,.por esse modo, se ultimou o 'P'r<YCesso eleitoral, foi asslgn·aila por 
11 Sen wdores e 17 DC'pu.tados pre.;cntcs, cuóos no.mes c-0n:;taim aos documentos 
que vão a'lrn1exos a ·esta. q)e tiçiLo . ( does. :n1;; . '1'5 e 1'6). 

Nenhuma fo rmalicla<cle foi omittUd'a, nenhuma precipitação pr·ejufücou a mar-
cha do processo de verificação e apuração, nenhum P'rotesto se levanto'' . 

1E o ipovo de iManáos, al])lplaudoi1nd<0 a a,ttit u<dle 1mper0territa d·o Congresso, v i-
ctoriou-o enbhu•S>i,asiticrumen~e. e acclamou, 1em ma.n ilfes·tação ruid.osa os do·is el l':i-
tos do Estado . ' 

A clrngadtt do !General Thaumaburgo em •Man áos, no dia .27 ele agosto, at-
trah1 ao ·por<to urna tão co rnt1jructa muilti'dão, CQmo Ja mais s e viu reunida naJquella 
ca.pi.ta l. !Essa multidão aicompanh ou - o, cercarrd-0-0 em •1ma !lltmosph era ele sym-
-pathia esperançosa, durante os pouco,;; di"s, cm q~ue o General ali esteve. Photo-
graiphias, ju<nta•s á pre.s<."rute 1pet ição, documentam essa a,ffecuosa expansão popu -
lar, cuda si gni fi:caçã o 1é muito clara . 

O Genera l era o eleitQ do povo. (Doe. n. 17). 

V 

•Do cx·posto se vê que o caso agora apresentado ao Supremo Tr1bunal, ié de 
lliq uiclez mami.festa, e não é puramente poli tico. •Antes se mostra na sua essencia , 
accent uad am ent e juri!Cl ico . 

O fim , para o qual se pede a interrerencia do mais elevado tr1bunal do paiz, 
r.ão é a approvação do reconhecimento de Governador e Vice-Governador JPOr um 
Congresso político. iAinda que esse resultaiclo sooa cons~quen>Cia do ha,beas - CO'l'ptis 
impetrado , o que se vem a·gora solic itar do Suprem o Tr1bunal é que assegure uma 
situação julli.dica, a legalidad~ da qual (já reconheceu cm ·Accórdãos anteriores ; é 
que, n•ais uma vez, decla re a persistencia da !Constituição Amazonense de 1211 de 
(Yiar(}o <de 119,10 , •sob o imperio ela qual f orMn eleitos e 1)roch1mail-os G overna·d·or e 
Vic -Governador ·do IAmazouas, o General 'Thauma,turgo de A.zevedo e Coron P.I 
Lima IBacury; é que não rec4se o seu apoio ao !funccionamcnto constitucional dos 
orgãos legiti1r.os da vida politica do Estaido do Amazo!1as. 

A. questão reduzida ~ sua maior s ingeleza é a seguinte: 
Ha, no <Amazonas, uma !Constituição, que (o ISnprerno 'l'nbunaJ jã o reconhe-

ceu) estlá cm vigor, a de 2•1 de 'Março de J,9•10. llJentro do regimen dessa 1Consti-
t uLção, obedecendo aos seus preceitos, f uncciona, regu larmente, o · !Congresso ilo 
Estado. IEsse Congresso, no cxcl'cicio de suas attrLbaições consti tuciorni.es, cxaimL 
nou e apurou as eleições realizadas no IDsta.clo, ·Para o Governa.dor, que lhe te1:1 
rle assumir a suprema direcção 'POiítica e administra t iva, no p eríodo govername'lltal 
a iniciar- se no dia 1 de Janeiro, proxi mo . !Examinou e apu r ou, egualmente, a vo-
tnç.ão recebida pelo Vice-Governador, e a ambos •proclamou eleitos. 
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1Co11testa-se ,que o 1Cong1.,esso ti vesse ·o direito <le expedir, ao \General 'Dhau-
maturgo de Azevedo e ao IC'oronel 'Lima IBacury, o diploma <le !Governador e V}ce-
Gover nad{)r. · 

IEl' .uma •questão meramente 1politica uma .tal que diz respei.to lás attrLbuiçõeR 
co'nsti tucio•naes do !Congresso do 'Esta,do? 

Evidentemente não! 
IE' uma rquestão jurídica, de ordem coflstitucional, embora de consequencias Jlu-

liticas. 
~Ia. em primeiro Jogar, uma IConstittüção, <Jue a politica dominante no 'Estad'.l 

pre tende an nulla r , em:bora t i vesse ella, a1ém <lo seu valor proprio d e lei .fundamen-
tal, o a;poio <lo rsu premo ;Trl,bunal IF'ederal em ,A1ccó1'dãos d iversos. 

I-Ia, em seguida, 01,gãos 0constitucion aes postergados, direitos constit ucionaes 
vilL11encliaclos; e, ainda, a von ta de ·do .povo amruzone~se, manU'.estando-se por e lei-
ções regulares, ·apuradas ·pelo poder ·competente, que se ameaça esmagar. 

(H;a , por rfim, os titu las {!,e Governru-Oor e 'V.ice-iGovernador, e:lG)leclLdos pelo iCo'l-
g resso legitimo elo UTistado. c uja ef'ficacia se prete1~de nullifica,'l· . 

. E' tudo isso, >é o ·cornj uncto rda v id·a consti'tuoiona! de ·um IEstad'o, asphyxüi,do 
1'0r i<atta de justiça, que vem pedir amparo ao rSupr emo T r Lbunal !Federal, parn 
que não continuem a dom1nar, sem contraste, a illegalidade a'bsolu ta, e o abus.1 
ela !força a escarnecer do direito. 

'A:ttemdendo a este pecUclo, como é ·de justiça, m·ais ainda, se ré ,possivel assim 
falar, como é d·e indeolina vel e ina.d.iavel necessiclad·e, a .bem ela v r·o'P·rla moralidade 
<Ía IRe·pu.blica , o Supremo Trib unal fará entrar, no regimun repu'blicano, na ordem 
juridica, um !Estado, •qrue ·não t em regímen como não tem ordem, porque se gover-
na, a-bsolutam ente, sePJ rConstitui.<!lão e con tra a ,Constituição . 

Re·pellindo-o, 'cont ri!buirá o ISuvremo r.rri.bunal parn que a -Oesorganização e a 
ruína do direito continuem n a sua ·obra de devastaç·ão 'lll•Jral, naquelle !Estado ci., 
Nor.te, que a natureza ·dotou tão prodigaimente, e os honwns têm es·pesinhado tãJ 
barbaramente . 

IO 1Supremo Trirbunal não é invocado para con.Jrncer do processo ele apuração 
õas e;eiç'ões . IID' ·Chamado para assegurar um direito Jiquid ,i, ·cu!jo exercício preten-
dem impedir. 10 rdiploma do Sr. Dr. 1Bacellar, expeclirlo por ·um ·poder illegitimo. 
qi::al € a .A ss17mb léa creada em virtude de uma 1Constituição juridicamente inexis -
t ente, não ~Jóde esperar 'qu e se 1°he reconheça ~icacia, E' a contin.uaçãio do viH-
pendio do oC!ireito . 

,Ain·da que ·não !fosse nullo por sua origem, ·resultando el e ai;>ura,ção, .q ue se f<z 
numa t.ora, não mais elo qu e uma hora, ('does. l'8 e 1-8 A) seria impreshivel . 

. A. ameaça e a coacção, de que s e queixam o !Governa dor e o fVice-'Go·vernador 
eleLtos, resulta.m , em primeiro Jogar, -Oo 1facto d e ter -0 actual Gove1mador outro can-
c1ic1ato, que el eito e q.u.e pretende impôr ao •pov o ama.zonense . Tie1pois j~ se conore: 
tizaram €ill1 fa;otos positiv.os , com.o: 

IA aoqu is ição de iHnJamentos parn impedir, p ela iorça, c1u e o General ·T.!1au-
maturgo e o >Cor onel U:..ima lBacmw tomem posse dos cargos em que os investiu a 
vonb~cle popular juridicamente ma.nifestada (does. 1'9 e 1119 A) ; 

A collocação do retrato rlo :O·r. /B31cellar no quartel ela policia para mos trar 
aos soldados q ual ê o futuro G>overnrucl0r, escolhido pela ,política dominante; 

.A atmosp·hera d·e terror, que se pr·ocura ·crear em Man,áos, 1JOndo cm rlsco a. 
,vida rdo actual IVice.JGiovernador, Clhete •POlitico e minente, centro d'e reacção do d i-
reito <:on.tira a pr.epotencia, ued'ensor da C-0nstituição contra os .q.ue , inurtilmente, a 
quere1n estrangular; 

o f urto , [lor 1par te dE -a;gen.tes do governo, do livro <la,s .AJctas da eleição d o 
General 1T!haumaturgo e do Coronel Bacury, como estlá documentwdamentc provado, 
e ·é ge ralmer!te sabLdo em lilfanláos ( clocs. ns. 120 e 20· A). 
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•Atlendendo á anomalia actual da vida política do .Amazonas; ao menosprezo 
ee direitos .pollticos •Solidamente csta'belecidos; á vigencia, judicialmente reconhe-
criicla, de uma Constituição, que o governo de ManJáos, prcpotcntcmente annullou, 
mas a cu•ja sombra protectora se rubi·igaram o General Thaumatui,go , o Coronel 
Lima IBacury. o Vice-Governador do ®stado e o C'ongrcsso, t •}m os 1'.)eticionarlos a 
mais serena confiança no direito, que ha de encontrar expressão indefectivcl na 
~entcnça do !Supremo Tribunal Fecleral, concedendo o ha,b aas- Ool'lpiis impetraido, 
a.fim de que o .Presidente e o fVke-IPresidente· eleitos e reconhecidos do IEJstado àJ 
Amazoi:as possam, livremente, sem estorvo de quem quer que seja e, em particula'" 
do i;overno amazonense, que ainda detem <> poder, e dispõem da ,f-Orça policial, pre-
star o j uramento constitucional, e exercerem as suas fun<:çõcs, desde o dia •l de 
Janeiro de ·1.9117 ailê 1 de Janeiro de :1912•1, quando se inicia novo pcric>do govcrna-
m<>'1tal. 

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 191116. - Cllo'l!'is Bevbiaqu<L . - Ruy Bcirbosa. 

IR®PRIElSID."1'.rtAÇÃIO IDIO SUIPlRIJID1iO '11Rjl'BU N A!L 

«c•\.o ®gre,gio •Sup remo Tribunal Fcidc;rn / - Habeas-0011J·11.s do •Anmzon•as -
O illustrc !Deputado pelo !Districto !Federal Sr. 1Ba11bosa Lima rnqucreu, nos primei-
ros dias de .Setem·bro J;Jroximo passado, fossem transcriptos no Dicu·io elo Gonlgressp 
os tr.es vcnera.nldos aocó1·clãos elo S'UJPr~mo r.r:rtbunal 'FecleraJ oeonc'ed10n1c10 ordem de 
habeas-001·1nis a pretensos -depu tados e sena:do1·cs esbadoaes e ao Col'Onel \A.nton io 
GuetT~iro Anlony, ass im como diversos outros documentos referentes ao mesmo as-
sumpto. 1 

Os represcn tan tcs do B'itndo, q1ue têm assento na Gamara elos iSrs . • Deputados, 
dias depois, a 15 do mesmo mcz, apresentaram uma indicação á mesa daquclla casa 
ão !Congresso, requerendo que os mencionados documentos e outros que offerece-
ram fossem enviados á commirnão de constituição e justiça para que esta, á vista 
clclles, se pronunciassom sobre a 1 'galidaclc da situação política do Estado do Ama-
zonas. 

IA Gamara approvou unanimemente esse requerimento e os documentos, por 
c1espacl10 da mesa, .foram rrmettidos á mencionada commi8são, q.uc, em sessão do 
r:iesmo dia, ,fez delles dist ri·buição ao Sr. iDeputado l~fcllo 'Franco, ele cujo parecer 
se a<:ham pendentes. 

!Esses factos clcmonstra1i1 que o chamado •«!Caso elo -Amazonas,, es.t!\. sujeito á 
tlecisão do ICongnesso Nacional, uma de cuoas camaras já iniciou o exame do mes-
mo, tendo a outra decidid9 esse assumpto, mandando arclllvar uma indicação 
ldentica á supra-mencionada, por julga r norma!iJz31cla a vida constitucional do IBJs-
taão, 

!Pouco falta para que o /Congresso - poder politico competente - decida de-
finitivamente esse «caso», e~sencialmente politico, conforme a proprht jurispruden-
cia clc:;se ver.crana,o· tri'bunal, firmada cm accõrclãos r()fcrentes a essa questão . 

'?ara perfeita elucidação do caso cm que esse !Egregio Tribunal tem de se ma-
nifestar. e ido qual depende a tra.nquilli>da:dc do IEBtado qu·e representa mos, jJgrumos 
de nosso dever tra%er ao seu conhecimento este eschtrecimento, certos ele que, mais 
uma vcx, o trbbunal procede11;\. com a costumada justiça. 

Rio, ;JLJ de !Outubro de .1.9.1 ·6. - Gescir clo Rego Monteiro - Aug1usto Ccscir L -J-
pes Omiçal.ves - E\p>higenio ele Sa.Ues - ,1fmioei A.ga,pi.to Pereil'Cl - ;J.fontciro de 
S&uza - A?tton·io Ndgiieil'a. ll 

DElFl!DSA IYOIS Pt,\10Iml:-m:tES PJmJO D\R. OT.<CXVI1S ,BJ"E)V;JJI.JAJQIUA 
Elxcclso Tribunal! Egreg'io Sr. :Presidente! Preclaros Srs . Ministros! 
'Dean.tc <la magcstade O'Lfuscante d-0 direito, de que sois o orgão supi-emo, 

em meu paiz, o espírito se me rctrahe deslumlbrado, e, com inmerio, ordena que 
me remetta ao silencio, n m.anid'estação mais eloquente do respeito. 
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Depois, este habeas- co11ms é pedido para conUrn1ar out1·1is que o go1·erno ilo 

1\nrnzonas desrespeitou. O .Su·pi·emo Tribunal assegurou, â Camnra dos 'Deputnd!'S 
amazonenses, o àireito de se reunir e 'fu neelonnr. O governo do Ama7.onns não 
R ttendeu ! iO Sup1·Clmo 'Tribunal J!'ederal ordenou que se permlttisse no Senado aima-
zonense exercer, livremente, as attr~buiçõcs '<!Ue a ·Constituição do Estn.do lhe co'.1-
ieria. O governo do Amazonas desobedeceu! Supremo Tribunal 'Fedem! reco-
nheceu a autoridade de q,ue estava investid o o Vice-Governador do Amazonas, 
Pcesidente do Senado !Estadoal. O governo do Amazonas des1n·c.zou a ordem cl'l 
Supremo '1'rtibunal !Federal! \Esses accordam.s desacatados são o fundamento tlo 
ciirelto, euja protecção hoje se vos impetra. O que se vos pede, portanto, é a con-
firmação de ordens que, anteriormente, concedestes. São os mesmos habcas-co1·p11s 
que aqui se reproduzem , porque não ,foram cumpridos, P1HXJUC delles menoscabou .. 
\JÓministração do rAmazonas, e, dessas successivus illegaliclacl s, outras foram su:·-
gindo ou se annunciam e se faz necessario amparar ·o direito 1tli subvertido. 

ü Juiz secciona\, neste caso, jlá. não pôde intervir, sinão para os actos n~ces
sar ios lá execução ·da sentença .. Julgar j'á não pôde mais, porque a j·uri scl lcção 
~stá preventa, por.que elle não pocle1•à sentenciar contrn o que j,á sentenciou o S:.1. 
premo 'J' r ilbu na l íl!~ec1eral. 

O princi1Jio que d·omina a situação âtH·iclica !lpresentuda ao vosso conhecim ento 
deve ser o seguinte : !Quando o ISuprnmo Tribunal 'Federal asseguril um direito por 
habea-s - coi<pus, nssegurados estão todos os dfrcitos conncxos e consoouerntes, -e se 
estes se não podem exercer, ou se ' auviclu de quaes sejam, ao m~smo T'rlibunal cabe 
decl11>ral-os. 

O !Congresso amar~oncnse, impedido pela policia e por gente assalariada, d€ 
funccionar no edifício proprio, a.pesar ele se t er solici.taâo <lo gove1~to fe<Lenii " 
cmmpri.n11nito <los •«habeas-corpus», ex-vi do poder, que lhe confere a Consti.tuição, 
ele assegui:ar a execução das sentenças fcderaes, reuniu-se em predio partlculnr 111t 
principal rua de IManáos e ahi funccionou rcgulaTmente. ,Apoiado nos 'hcibeas-
corpns concedidos, 'foi cumprindo os seus deveres, afü q.ue cl1egou o niom !'n to cfa 
renovação do mandato governamental. 

1Continúa o govemo a'1nazonense n oppôr-se ao cump1·imento dos h0Jbec1s -cor-
1n1s que .cl·eclai1·a1rarm a .validalde da Oons1tittuição de Qi9-.Í.0, que usecgu[·arann o mania.ato 
do Vice-IGovernador, que protegeram a vida ·j urid ica do Congresso 'e de todo o or-
gan ismr' politico !baseado na Constituição. 

IEl' a continuação da violencia, da coacção, da illegalidarde. !Contra essa insis-
Lencia no desrespeito á lei, recorre-se ao Tribunal, para que ampare, não por um 
habeas-cor2nis origin>nio, mas pelo natural desdobramento ao mesmo que j'á lh•i 
foi pedido, depois de se ter declarado incompetente o Jui7. seccional . 

O caso do Amazonas, se, por seu as1Jecto moral e politico, produz a sensação 
de assombro, se repugna acreditar que os politicos levassem a sua ... (como di-
rei?) a sua audacia ao ponto ele passar por cima de uma Constituição inteira, e 
r11>s:gnl- a, como se fosse um papel lnutil, nn ch ifon cte vn.pie1-, Que se atirn lá cest,1 
com destino no lixo; j uridicamente, é muito simples. 

!Reduz-se a uma questão de direito constitucional, que se decompõe nas tres 
theses seguintes, so·bre a resposta das qua<lS não pôde haver duvida, nem hesita-
ção . 

1• - .Póde um !Estado da .federação brruslleira reform:11' a sua Constituição, ,1 
não ser pelo modo que ella prescreve? 

2• - ·Contra sentenças successivas e uniformes do Supremo Tribunal .Federal, 
que a condemna, pôde prevalecer uma rClforma de Constituiçi'Lo estadual? 

3°1 - IT-Iavcndo, em determinado Estado da federação brnsi leira, uma. Consti-
tuição reconJ1ecica como vigente pelo Supremo Tribunal Fcder,11 e por orgãos l~
gitimo~ do gi.>vetmo da iUnlão, são -,·alidos os actos juriclicos realisados sob o seu 
imperio, segundo as suas prescripções, ou os que se passam sob o dominio de umn 
pseudo-\Constltuição, cuja existencia é uma permanente violação 1â Constltulçãt' 
em vigor? 
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.Antes de responder a estas tres interrogações permitti que vos pergunte -

são essas questões pollticas ou são puras questões de direito? 
Evidentemente, são mléras questões de direito constitucional. ® se não •foliam, 

não me terieis aqui neste augusto recinto, a importunar-vos, porque nas transcen-
den.cias dia poUtilca e nas complicações do •Pa~·tida.rismo nfuo penetra a simplici.'dade 
de mcm espirito . 

E' assente na doutrina, que tem por si a j.urisprude'1cia deste 'I\liibunal, q,He 
sómente estão excluidos da rescisão do Poder IJudiciario rs actos do E xecutivo e 
do .Legislativo, ele caracter essencia!nieMe politico. O conceito dos a<::tos essen -
cialmente ~JoLiJticos íioi <la'Cio entre nó.s velo mestre do constitn.c1onalismo no BrasD, 
o eminenrte /Senador iRuy Barbosa, conden-sando a lição tios mais awtorisados escri-
ptores 'f!i.tchscl<, 'Thaeyer, Carlier, !Marshall, \Wilson. 

Quaes, são, pergunta eUe, os poderes, exclusiva e meramente poli ticos? Evi-
dentemente, responde, os que não são H.m4taaos vor c1A11·ei,tos co1Telwtwos, nas pes-
soas, individuaes ou conectivas, sobre que taes poderes se exercem. 

Quanto á .funC{;ão de um poder, governativo ou legislativo, não corresponde, 
frontetmmente, um direito constitucioal da entidade, naturnl ou moral, que a acçãJ 
desse poder interessa e pode1iá .ferir, um tal poder está conrfindo, pela sua natureza, 
ao arbitrio <la autotidade, em que reside. lE' um poder ài.scrwio1uirio, e, como '!JO'der 
discricionario, seria prulpavel contradicção nos termos que soffresse restricção pela 
interfo1·encia colliibltiva de outro. 

!De sorte que a nação rubstraicta de poder meramente vol.'it·ico se define , pra-tica-
mente, pela noção concreta dos poderes discricionarios . 

Essa doutrina, hoje a-ssente, foi esposada pelo Sr . .Dr . 'Pedro iLessa, figuira 
de primeira g-randesa em nossa j urisprudencia, no livro, cm que, magistralment e, 
ex.põe as attrubuiç.ões do .Poder (judiciario. Diz elle : Só as questões meramente po-
litlcas, isto é, (LS qtoe não ettii.o S1Ljei.tas á cUs)Josições /.egcies, e <:onsistem na aprn-
ciação das nece3sida>des soei 'es, e da utilidrude da a:dopção e certas 1Hoviclencias, e 
da pratica de actos, que interessam 4l. oollectividade, questões entregues ~ disareção 
do voàer arbi.t1·ario do 1Conp-resso e do Governo, escaipam ·á j uriscl icção da ·Cõ t·t~ 

Suprema (PocLer J iuUoiariu, pags . 300 a 3011). 
,- inguem diná que os ppliticos elo Amazonas, os poli tlco3 inculca·ndo-sc repr~

scntantes do E.stado, .gosassem de um poder discricionario, para estrubelecer e r~

formar, ao seu talante, a ponstituição, para desrespeitar .sentenças do S.upremn 
·rribunal . 

.Os Estados não são sob;eranos. A esphera da sua acção encontra limites den-
tro da <Constituição \Federa.J , desde que os seus poderes encontrnrem, !fronteiramente, 
outros poderes da Un.ião, não lhe pôde caber a preeminencia, não podem ser dis-
cricionarios . C\ias estas qu~ões, que agora se apresentA.m deante >de vós, não 
são de modo algum, politlcos, nem exclusivamente politieos, nem cumulativament~ 

politicos e juridicos. 
ão se vos pede que decidacs sobre duplicatas de Congresso ou de Governo, 

nem sobre veri.ficação ele poqeres, nem sobre outra questão semelhante. O que de 
vós se solicita <é a garantia de uma situação j1wW,ica de um con.juncto üe relações 
<le direitos, que têm, por ·bas~, uma ·constituição, e, por amparo, sentenças vossas. 
O que se espera de vós lé ciiie reitereis, o que já sentenciastes: - a !Constituição 
vig·ente no cl\mazonas é a de .21 de Março de 1910" 

Volvamos 'ás theses, que o pedido de habea.s-co1v.nis envolve. 
'Primeira - põa e um Estado da 'Federação brasileit·a reformar a sua iConsti-

t nição a não ser pelo modo que ella prescreve? 
·Evidentemente, não, ·porque, emquanto não reformada, n Constituição é a !ai 

maxima. do Estado, e, ainda l'\ª intenção de a modíficar, é forçoso obedecer-lhe. 
Pois, no Amazonas, a Cpnstituição de 21 de Março de 1910, decreta que a 

sua rcfonna não é admissivcl senão '20 annos depois de sua promuJgac;:ãn e os 
politice>s, pretendem tel -a reformado 17 annos aintes desse prazo. 
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Ptu·a justificar essa .flagrante v iolação da lei fundamental elo li:staclo, <li.7.ern 

que as Constituições não podem marcar prazo, para sua retonna. 
E por que não? iQuan.tos exem.plos na America <lo ::-forte, e entre nós mesmos, 

de ·constituições estabelecendo p razo paira a sua revisão? iE, ainoda que nãu 
houvesse, em grande copia, exemplos justificativos, com que direito, o 'Governo 
Amazonense deo1ietou a nullidade desse artigo da Constituição? Fallo no Governo, 
porque a reforma conEtitucicmal de 1911'3 foi proposta pelo Governo, e essa pro. 
posta, só por si, j•á em um 'attenta,do .._ 10ons.tttuiçã-0. ·Mas, nem o Governo que pro-
poz, g1'em •O Co·ng.resso que votou a relforma, t inham comp()tencia pa.ra realisai-a. 

Si vin.gasse tal systema, não haveria mais esta,bilidadc nos !Governos, nem nJs 
Constituições, porque se os politicos entendessem que um determinado clispositiv ·, 
estava errado, sem mais forma lidades, o declararia,m sem valor. Que é, então, au-
toridadr de uma CcmiStitu ição? Com q.ue direito se escolhe um de seus arti-gos pam 
c!.izer: este não vale? 

IE.stou argumentando com os princípios, porque não desejo descer a considera-
ções que não sejam puramente ju rídicas. •Mas não se1'ii. desviar-me desse intento 
accentuar que o motivo dessa refo1<na .foi, simplesmente, a necesstda.de de aU.jar 
do posto de 'Vi.ce-Gov<l1inaidor a.quelle que, QJOr accõnd-0 Ill'évi.o: fôra com.panlveiro 
ele chapa do 'Governador, e retirar do Congresso aquelles q.ue tinha.m s~clo eleitos, 
j untamente, ·mm os amigos el o IGovernadcxr , numa eleição para a qual todos os ele-
mentos haviam concorrido com o seu va lor eleitoral, em per~eita harmonia e con-
ve rgencia . Como dizer: essa reforma foi r ecurso da deslealdade poli tica ! 

'illis por que eu vos clio:ia, .S.rs . .Tuizes, que, politica e morn,Jm ent e, esse ca~v 

J)rocluz a sensa,ção ele assom.bro ; assom,bro e revolta. 
1E não llave1;á remedio para a·buso de tamanhú porte? 
·Ha, certamente, porque não ex iste con:fHcto juric1ico insolu vcl, e porqu e os 

l!Jstados vivem sob o ·imperio da Cons tituição Federal. 
Ha, certa mente, e o remed io é este, que a-gora se vos impetra, pot·que ruquel-

les que estão com a Constituição vigente, que fcxi<a m eleitas, segundo os preceitos 
clella, se acham sab a ameaça ode uma violencia em seus direitos inconcussos, 
baseados nessa mesma Cornstituiç.ão . 

. PaSS<lmos a outro ponto. Contra sentcn~as s ucoess ivas e uniformes elo Su -
;:iremo Trilbunal Federal, que a condcmna, JJóde prevalecer uma reforma de 1Cansti -
tuição Estadoal? 

Evidentemente, não . 
Os Estados r eger- se-ão pela Cons tituição e pelas leis, que adoptarem, resvcl-

t aclos os vrincil)J•los constitiwionaes ela Un·i.ão . 
Tal ié o pr.ece>to ela !Constituição ll!'eelerail, qQ1°c, a um tempo prnclruma e limita 

os poderes ·do iEl'staelo . 
. 'Si o .Su,premo TrLbunal •Federal julga por uma Constitu ição Els tacloal, si d~s

via dos princípios fundamentacs ela Constituição da Rep'.líb lica, pôde d eclarar-lhe 
. a inefCLcacia, e esta sentença se não fõ r cumprida volu:1tariamente, poderá sel- o 

coactivamente, como está expresso no ar t. ·6•, n. '1 da Oonstitulção. 
!Pois hn, não uma, porém varias sentenças do Supremo •.rri.bu•nal F ederal que 

são positi\·amente contrarias .á reforma constitucional do Aimazonas: os accordams 
ele ,li) ele .Aobril ele 1'9!13, concedendo habeas-cor1nts a favor do ISenndo e da /C>Lmara 
do ,Amazonas, eleitos na cornformiclade da •C'onstituição ele l ·!l.IO, e o de 1 ele No-
vembro do mesmo anno, que assegurou, ao Vice-Governador, o exC'lrcicio de suas 
func~ões ex-vi do :u t . 29 dessa mesma Constituição, que dizia reformaida em OJ -
.tu.bro. 

roessas sentenças m('nosca~araim os poderes plllb!icos elo Amazonas; ellas va-
lem, poi'filn, como real expressão do direito, e se o Governo F~deral não ln temvei.I 
para fao:el -ns cumprir, nem por isso perderam a sua .força e a u to 1·!dadc. 

iC'ontin.uam de pé, e tudo o que contra ellas se edificou .é illcgal, é nullo, ju-
r\.dicamente não aconteceu. São factos n·eali saelos no dominio elo a r bítrio e cln pre-
pCJtencia que não criam di reitos . 

!Havendo em determinado Esta do da Federação brasileira, uma Constituição 
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nconheoidn, como vigente, pelo Su•premo 'l'ri.bunal Feclernl, e por orgãos Jegitim us 
do 1Governo tF'ederal, são validos os actos juridtcos ou politicos mealisaclos sob o 
seu lmperio, e segundo as .suas •111·escl'ipções, ou -0s que se passam sob o :clominio de 
L1JWa pseudo-1Constituição, .cuda existencia .,; uma permanente vi.olação á 1Consti-
tuição cm vigor? 

!Que a •Constitu ição de 21 de :Março de 1910 foi reconl1ecida por vós, depois da 
pretenàida reforma ele l •V113, seria extravagante que eu vo; u:ocordasse . Mas s~ 

elht ioi reconhecicht, se vigo ra , os actos pratica-elos contra clla são radicalmente 
r.ullos .e va lidos os que com os seus preceitos se a jci•s trurem . A con.clusã.o Q ip·e-
cnsavcl . 

1Pols são estas, e não outras, as questões, que ides resolver. 
•Conceclen clo o habens-corzn's ao Governador e ao Vicc-1Governador eleitos e re-

conhecidos, para que toinem posse e cntrcn1 no excrcicio ~los ca.rgos para os qua~ 
J'orr.m eleitos, <leclaraes : - como os IConstltuiç.ões dos 11Dstaclos não se rcfomnam 
pelo modo, que prescrevem; como, por isso mesmo, continua , em vigor a <Con:stltui -
ção de 119110, coniform e já declararam accorclams anteriores, validos são os actos 
praticados de accô rdo com essa Constituição, para a renovação das legislatura;s e 
elo executivo do Estado . 

.Ficareis dentro da materia puramente juridica. 
10lbjectam que o 1Congresso Federa l j~ foi provocado a se p.ronun.ciar a . res -

1;eito desta rn.csma q,uestão. E' como que uma e""cepção de prevenção, que se pre-
ten<ele oppôt•. !Mas a verdade é que o 1Congrcsso não é competente pa1 ':1 resol vu 
rasos clestcs. 

1rn 111 19il4, o 1Senador Sylvurio Ncry apresentou ao Senado, uma inclic<tção pa:'a 
qtH) esse ramo do !Poder Legislativo lFedcral em itisse parece r &,cerca ,fül 01"ganiS'.l. · 
ção do Congresso L egislativo Amnzonensc. 

A Comm issão ele Co1Ístituiç:ão e Diplomacüt fez as segu i:1tes ponderações: (lê 
o vareoel', q11e tennina. 1J (01JOnclo o a.i •ohwcime?•to clci ·i?icliocu;ão) . 

. Ag·o1·a os 'Deputa.elos Agap ito Pe1·cira, .illphigen io ele Sallcs, 1:.vr10.ntciro <lc 1Sm1za 
e :.i\._nton io Nog·tH-! il'::t., por sua vez, qJcd·cm á ·Gan-1a.ra que ~e pronuncie sobre a or-
gani>.nçiío const itucional fio IAmaz,onas, ins tit.uJ.cla pela reJ'on1ia que ·da o·espt'cti.va 
Constituição a lli se realisou em 19113 . 

iMas a Camatr.a não pôde ter attituclc cl ififerente da que assu miu o 1Senad o, em 
.1 •9,14. fNa,da ' poderá propor, e terá ele mandar cvue se archivc a indica,ção, por cl uas 
ra-zões peremptorias: 

'l" - O S upremo T i·ibunal Federal jâ solucionou esse caso, com os habea.s-
oo nms ele 16 ele A!brll e de 1 ele Novembro el e 1.9.113 , pa1t"ti cu la rm ent e, este ultimo 
que ni:ost>gura o üortYncl Guer.rc<l.ro Alntton y «no ?1UW1'(/.crto rle Vú;e -.Cov&l'1"Ct·clor elo Es-
tMlo elo A?Jirt zonCts, com, tvilas as f 1mcções elo mesmo <l.ecorl'lmtes, inoliis·i'Vc a ele 
Pre~i-clei~te elo S&ncalo estç,cloCt l , ex-v i elo al't . 129 cl1i ConsUtwição ele 21 ele Jl!farçn 
ele 1'910. » 

Vêdc bem: a refomma é de 20 de Outubro de 1191.3 e o accor<la:m qu e assegura 
um cargo que ella aboliu, que manda observar a 'Cons tituição eiue ella pretendeu 
anniquilar, ê de 1 de l).Toycmb ro, e .foi sob a ameaça dessa reforma que o hnbeas-
«0·11ms ,foi solic ita:d.o. 

O acto l~gislativo , q4e contraviesse esse accorclam se ria inconstitucional, por-
que não pôde o Legislativo annlllla r uma sentença j udiciaria, sem peccrur contra 
a harmonia dos poderes, cm que se triparte a soberania :nacional. 

21 - .A ma teria escapa tá ·competencia elo Legislativo. :)Ião se trata, neste .caso, 
de dualidade de ,Camara, ou de governos estaduaes . Não ha dois governadores nu 
Ama~onas . Ha tão sómente um, não mais ele um. A questão, que se levanta, ~ 

a de saber se uma lei, a !Constituição elo ·Estado, está em vigor . E um.a q.ucstão 
<lesta •r:atm·eza não pódc ~er re~olvtda pelo ICon1giresso . .Sómente ao 1Judiciari.o 1cabe 
decidil-a, porque ~ sua fljncção declarar o direito quando o contestam. 

Uma objecção foi al!íu1·cs levantada . 
o Congresso cxtincto pela pretensa reforma constitucional desfez -se, não ma is 

{unccionou . Tendes nos autos provas cai1.Jaes elo contrario . O Congresso não se 
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subn1Gtteu oá pressão da illegalidadc, contin uou a trabalhar, esperando o advento 
da justiça, os dias aureos do direito . Mas aqui vos trago mais uma prova do 
que, neste particular, vos aCfirmou a petição neste recurso. 

O Ca.pitão effectivo da arma de infantaria 'Manoel d1> Nascimento Pereira de 
Araujo é 1representante do .,,.,.mazonas no Congresso Estadoal, ciesdc 1·90'7. Em 1914, 
depois da 1iretendida refor.ma constitucional, consta do almana•k ·do iMinisterio da 
Guerra, pag . 23'5, que o 'Ministro lhe deu permissão pan1 tomar parte nos trruba-
lhos legislativos daquelle Estado. Do alma:na'k de 1•90·5, pag . 5·~. consta a cont'.-
nuação d•~ mesma licença . Este anno não houve almanaJk especial, continuado a 
vigorar o de Hlll5 com as alterações occonidas, que constam de publicação offi-
cial. Nessa pub.licação, na.da se fü.z a r espeito do Ca,pitão 'Pereira de -""'1'au j o. A 
raxão é que ell e contfnua licenciado, como esbá consignmlo no ultimo almana.k. 

Ora sendo o menciona·do •Official 1S'enador, ·no •Congresso A!mazonense, qÚe se 
pretende cJ.issolvido, ·é positivo q.ue, para a Governo .Fcdcrnl, essa co11poração esnfi 
funccionanclo regularmente, como realmente consta de documentos que instrue•11 
'.t petição, que nos foi a.presentada e de outras que aqui vus trago ! 

O ':VJJwjor IP'eclro .Botel ho ela ,Cunha, ré, ig·ualmente, 'Senador elo Con•gresso Ama -
zonense . Do a lmanack ele 19 16, pag. 3r9, consta a utot·isação elo 1:YLinistro da Guer-
ra, pani que elle exerça as funcções ele leg islador :1mazonense. Ha, port••n to, do-
cuo1rnnrt:-0 oJ'lrncial :ele .1·eipartição publica su.pclruor, onde consta o 1furn.cdom1aimen.to do 
Congresso que a lleg>tm se ter .clissolv ido . 

:.'!.Jiás esta prova era clispensavel, qmindo ha provas dircctas e positivas, em 
vosso poder, de que o Congr esso Amazonense, se manteve in:ibalavel, 1m fe>rtaleza. 
de seu direito, tomando resoluç.ões qrue fez pulblic>tr pela imprensa, e praticando 
todos os actos proprios de uma corporação leg islativa . 

O que se aiffirma na petição a vós dirigida é a ex.pressão cln verdade e est:í. 
provada por documentos (lé wm trecho de wm folheto). 

Um elo'> mais brilhantes espíritos, que illuminám n imprensa dinria desta ci-
da.dc, o Sr. N ·uno ele .&ndrrucle, em artigo a que deu o signtricativo titulo de «iÜrgia», 
disse com aquelle hiimor, que é o particular cnc!W1to dos seus escriptos: «lia no 
:Amazonas uma JConstituição valida. Esbá calcada aos pés! Hn outra Constituiçã .. 
nullà. Puzeram-·n'a em um altar!» 

l\lfas vós não conscnti•reis que se prolongue essa r ;ip rovacla idolatria! O ha-
beas-corpus de hoje não se destina n resolver a validade de um pleito eleitoral. 
Isso é um incidente na vida 1iol1tica elo paiz. A sua acção penetra, muito mals 
fundo, na organisação constitucional da Republica . Po:lcm os Esta'dos, ou antes, 
podem os politicos, que se apoclerll!m das posições nos Estados, impunemente atirar 
fóra como cousas im1presta veis as leis, que os inco1n1no..-1a.1n? -m· ou não a lei, no 
IBrasil, umn ordem obrigatoria? As sen.tenças do 1Supre!no '.füibunal .Feclcral po-
dem, sem consequencia alguma, ser vilipcndinclas por governos estacluaes? 

As respostas a estas interrogações vac dai-as a vossa sentença. Não d uvido 
qual <llla s~ja. iOrgãos supc!.riorcs do direito ,fa·rcis voltar •á ordem •jurídica ao iEõ-
tado c1o Amn7'onas. 

lMPE'fRANTES: - D1·s. IClovis 1Bev i1'a.qua e 1Ruy Barbosa . ( •) 
PACilllN'rEs : - Gcnerrul Thaumaturgo de Azevedo e o Coronc·l @ranoisco Fer_ 

reir.a Lima Bac:iry. 
AOCóRDí\!O 

'Ementa c1o ·Accóràão - O rS1iv1r enio T'l·i.btmuil to1111a conhecimi,ento elo 
'"hc1beas-co1•p1is» 01igi'ltwrio, qnanclo o ve<:Uào está dte accôl'Clo co1n, o a1·t. 23 
da Lei n. 221, ele 1894. 

Os casos exclit~iV'ainente voHticos, estci<o fóra da comaiotenaia elo iP',o_ 
rier Jiieli.ci.c•1•i.o. A dmaN.diarle ~le Governculor e ele Olong~·es.sos, são rfaCtos 
qiie dizem 1·esveito á org,anização constit-ticionai do Est(b(lo e não >prxleon 
sei· resoWi.clos !1Jo1- nneio ~e. «habeas- 001-puS». Para. estes casos, o Con-
gres.~o N aci01url é ,, CO?"'!Jetrmte. 

(*) Da Revista elo Bii1n<em'O Thbimal, Abril, 1917. 
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.Ementa <lo voto vencido - O BuqJo·emo Cf'rLba1.11iaz te11i 0011iveten aia 
pcwa deoi<Ui·, por ,« /i,a.beas-corp1is,,, .questões .qi1e verse11i sobre. a zegcvUidad.e 
de i1wcst11wwrc;s lcgi<aa.ti'tVas . Esta tmn ;sido a f•wi1Wniaciencóa, em piumif'-
ros·o8 c1a..sos. Rosoli'cnclo . os, o Trib••nal niio julga <Jl•C•l - clos ctous Gov·er -
naclores te"e 11wüiria riusolnta cLe votos: dt»icle, a,pmias, a quc-s<tão oonstL 
tu<Jic>naz em litigio. 

«Vistos, relatados .e füscutidos estes auto.s de habeas. oorpus .pr.eventiv-0 orlg!. 
f1arlo, em que são impetrantes os Dt-s. Clovis Bevilaqua e Ruy Barbosa e pacien-
tes o General Thaumaturgo de Azevedo e Coronel :Framoisc-o Feneira Lima B a.-
cury, -etc . 

o.~ óinpetrantes .pedem uma ordem de habeas-corpus preventivo a .favor do~ 
pacJcnte.s '])ara ·:lSSegUT~H-'1hes O direito de !iv.l'emente prestan:!m a 1 d·e Ja,nei ro ip-rO -

ximo fout ur-0 -0 Juran..ento const.ltuoLonaI e exercerem 0 .s fu n cções r eS']lec.tivamen1te 
de !Governador e Vice.1Gover.nado.r .do 'Estado do A1m az·onas, par a cujos cargos fo -
ram eleitos e recou heciclos p el-0 .Congr":$so Legislativo do mesmo 1Est1.1·c10 . 

IE J)ara justifica' o seu ped-ido al]]egam : 
que, em 1916, foi ']Jromulgada a >Constituição estadoal, que, cx--u·i do seu ar-

tigo 68., só 20 .nnn0~ depois JJOderut ser r eformada ; 
que, entretanto, foi a mesma reformada. €lll ·1913, .ficando por este novo es ta. 

tu to suppr.iinidos os cargos de Viice-'Governador e !Senador; 
que, estl'S, nmeaçadc.s <la 1)erda de seus mandatas, i:mpetrararn hcibea·s-oorims 

ao Supremo T ribuna! Federa•!, que, em 1-6 de .'1'briJ de 1913, lhes concedeu, dero-
gando, portanto, a 'lllesma Constituição; 

que, dest'a.r te, subsi.stindo a Constituição d€ .1910, conforme reconneceu o Su-
p-rcmo Tribunal, o C-0ngr.c.sso legitimo ·é o eleito no regímen dacjuclla; Cc>nst-ituição 
e não o que foi eJ.eito 01119'13, sendo po1· isso . •ev;i?·ente q~e a a'J)u ração da el.eição 
do Dr. Pedro -d·e ,\ Jcant~n1. BaceJ.Ja,r ê i•nconstituc~onaJ, nao só qu ainto á validade 
ela t'lua eleição de Govern:1cl.or do Estaido e não 'Pôde .JJT·evalccer contra a <ileição 'dos 
pacientes. 

'Por ua vez o Dr. Pedro de •A!lca ntaru !Bacellar O'ffereceu como informação 
os document-0s qu€ vão appcnsos para provar não só a valJdade da -sua eleição de, 
Governador do Estado, c<Jmo tam,bem -0 facto de já estB>r af.fecto ao Congresso Le. 
glalatlvo FeCeraJ o caso da organização const!tuclonal do meslllú Estado. 

O que tudo vi.slo e attenta a exposição oral fei ta 1pera<nte o 'Supremo Trif>un a1. 
pelo advogado de um du· impM:rantes, proposta e vencida a 'J)re1"minar ele se to. 
mar conhecimento do pedido, embora originaria, na fórrna d·o " 'rt. 23 de. •lei n. 2,21, 
de 18914 . 

Accord·am preüminármente .não -conhecer do pedido: 1°, .porque se trata cfo 
um caso exclusivamente politlco fõra da comvetencia <l·o Poder Judiclarto ; ·2°, 
poTquc eHectivn,m.ente a .ordem <le Jt.abeas.001'Pus, com· futnd,amento no art. 415 d-0 
decr·eto " . . 848, de 1890, que se refere a constrangimento ou ameaça de constran-
gimento contra a liberdaqe do cidadã;o, não .pócle estender a s•ua acção até a ponto 
de dlrlml r questões de ·orga.n17.e.ção constituc10'!1al dú Estaao, comc. é a de dua-
lidll!de de Goviernaccr e ·o Cong.resso L egi !ativo, questões que ;fazem o objecto uruioo 
do present€ hc•be<M-oorpii.s; ~·. porqu<' o acc6'rdã-O deste SuJJremo Tribunal, n . 3115, 
de 2 de ::\'ovcmbro ele 1913 . concedendo uma orcem de habeas _co•'pus ao Coronel 
Guerreiro Antony, quando Vice-Governador do E;;tado <:.o Amazonas, por 0003 -
sião da reforma da Constituição de 1910, com qu€ argumentam -0s impetrantes, 
r econhece implicitamente a eompetencia elo Congircsso Nacional para i'esolv€r o 
easo do Am.azon.• s, tendo concedido a ord·em ao Coronel AJ1to.ny, provisor~amente, 

até Q.'Je se man.ifestns·se o Congresso )<acional; 4° , vorque, sendo iincootostll!vel, 
como ê, em face do pecliClo do.s li.mpetrantes e doo d-0cumentos em appenso, ofofcre-
cldos .pelo Dr. ~\!cantara .Baee!lar, ·a cualid•llicle de Governe.do·r e elo Congresso lLe-
gislativo elo Estado do A'mazonas, só a·o Congresso [.,egisJativo Federal cabe tomar 
conheoimento e cl ecià ir, a,té porque, como se prova do- autos, já está affecto ao 
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s~u con heclm,en to o mesmo as.sumpto, verificando-se, isto po.sto, a hypothcse pre-
v11sta no accordão Cestc Tribu.nal, iil1 voca.do pelos impetrantes, 0 que aliás r·CIS'Ulta 
de expressa c1l posição do <llrt. 2" da Con stltuiçãio Fed·eral, quando cem fere, ao Go-
verno •Federal, o. .faeuiJldaC:e :ele intervir 11-0.s Estados, para manter a fórma rrepu -
.blicana .federativa. E f-Oi com ~tes fundamcnt0s que o Supremo Tribunal Federa·! 
nã.o tomou conhecimento do :pedido. -

·Supremo Tri·bunal /Federa,!, 18 de Outubro de ,1916 . - H. elo BsP'iriJio S<vnto, 
P. - OU!Ve·ilr cb R •i,beuro, rnlato r . - M. Mi.rNnh o . - Pe<lt\o ilHbieiz.i . - Vwe.ifl·os 
ele Oastro . - J . L. OoeDho e 0011npos . - G . Natc~I. vencido. ICon•hecia do ~Jed.IJélo, 
porque, conforme s e verifica da petição d e fis. 2, o de q ue se trata neste autos, 
não é de decidir qua i dos dous CongreSS-Os, ou dos dous Governwores, ,foi o que 
re unio maior sornma de suffragios do povo amazonense, mas quai o qu e foi inves-
tido de sua·13 fu ncções , d•e e.ccôrclo co:m a Constituição em v ig-0r no Estado de Ama-
zonas, que «, ·segundo C'.ecisões deste 'l'ribunal, a de 1910. A d·ecisã.o sobre o pe-
dido dependia , .pois, do exame e •uma questão de •legalidade ce inves tidura sóme.nte, 
e para isooo tem -se -j·u.lgaclo ce>mpetente em numeros-0s casos o Tribunal. - C011Mito 
Sriraiva, vencido, nos termos co v-0to do Sr . Ministro Guimarães • a tal. - Sebas -
t-icio ele Lcicercla, ver.c.id-0. - .A uDré Oc~valownti. - PfJCIJJ•o Lesaa, .pela conolu siiK>. 
Goclofn·fJClo Omiha . De i·nte<iTo accõrdo com a juridica doutrina do ·Accórdão. 

"HABEAS-CORPUS" N . 4.13G 

PETIÇÃO , ( *') 

r, .. J>:vem os Exms. Srs. Ministros que os jmpetrantes voltem ma:s ume vez 
ao augusto recinto desta !Suprema Cõrte i e Justiça, para supplicar á strn. '1.Uto-
ridad·e •soberan ia o amparo da lei contra as Lnnom~naveis vtolencias de um governo 
nrcpotente, que vem ha quatro a nnos s" insurgiindo contra as dec isõr: ; do mais 
alto 'l"ribunal de Justiça do paiz, subvertendo a ordem constitucio.rn.l no Estado 
do Amazonas e .que '.tmeaça a inda, ll'Os assomos do seu furor, perpetra:· mais um 
crime, como consequencia. fatal dos crimes ant{)riores, oppondo-se pela f0r~« a que 
o p1 m:eiro dos impetrantes e o 'Co1'onel Francisco [i'erreira de Linn Bacury to -
u1em posse a 1° de janeiro de 191°7 dos cargos ele Governado r e Vice-Govcrnaà'ot· 
elo Estado, para os quaes foram regularmente " lei tos, reconhecidos e proclamados. 

O remedio legal, o remedio unico para evitar que venha a se •consummar esse 
odioso attentado contra o direito aos pacientes está evidentemente no haberis-co11nis, 
segundo a melhor doutrina, - a que está con13ubstanciacla na jurisprudencia uni-
forme des te alto Tribunal ele Justiça. 

Certo é .que o Egregio Tribunal , a quem os impetrantes, no dia 10 de outubro 
ultimo, pediram para os mesmos pacientes identico remeclio ao que hoje voltam 
a supplicar, absteve- se de conhecer do pedido porque, sendo o ·caso de natureza 
politica, estava já .affecto ao Poder Legislativo da União, que iria resolvel-o em 
breve. Mas esse poder - o Legislativo - o não resolveu. 1,\, Camara dos Srs . 
Deputados, approvando o parecer ela sua Commissão de Constituição e Jus tiça, 
como :wtes, em 1914, o fizera o 1Senaclo Federal , mandou archivar, pura e si m-
pl esmente, a inclicaçã:o ela bancada amazonense, tendo antes proclamado no mesmo 
pa1'ecer subsc,.;.pto pela maioria da Comm issão que: 

«na reforma, o Congresso que a fez decretou a prnpria extincção : o Se-
nado foi 13upprimido, e a Camara, cujo mandato terminava a 31 de de-
zembro ele 1915, passou a tel-o ex tincto a 218 de revereiro de 1914, cm vir_ 
tude ·elo art. \3° elas Disvosições t?-c11>i,s'ito1·ias da .propria reforma. 

'«Eivado de suspeição d e illeg itimidacle ·o poder que a d~cretou , essa 
suspeição contamina a propria r eforma ... n (Doe . n. ·1, «Dia rio do Con-
gres. o», pag. 4 .. 227). 

(•) De uma publicação dos impetrantea. 
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Ora, assim sendo e não se justificand{) o motivo por q·ue o Congrcdso Nacio-
nal se furtou ao cumprimeneo >da sua obrigação, circumstancia que concorre no 
caso vertente para .prejudica·r o direito dos pacientes., porque, no Amazonas pre- · 
dominará a vontade discrecionaria do Governador, emquanto o Governo Federal 
não se resolver a i•n•pôr-lhe o r espeito que deve á Constitu ição e ás le is, cabe 
indiscut ivelmente a este Egregio Tribunal 'P,roteger os chreitos d·os mesmos pa_ 
cientes, amparan:d'o com a ordem de habea.-s-co17nts preventivo que ora impetram. 

« ... O Supremo Tribunal Federal tem concedido o habea-s-oorvus, 
afim de que, garantido em sua liberdade de J'ocomoçáo, ou s~m o rece io 
de um il!egal constrangimento á mesma, possam os pacientes continuar a 
exercer as suas funcções, ata que o poder competente, o Congrcrno d'a 
União, se ma.nifeste acerca do conflicto . .Se ·o Co.ngresso, por motivos in-
jus tifica veis, como já assignaHimos, não raro se tem furtado ao adim-
plemcnto da sua obrigação constitucional, ·ou só muito tardiamente, e 
quando o mal já pelo ruenos cm parte é irremediave l, a tem cumpr ido, 
não .aeixa, ~íor isso cie <Ser ve1'fei,t(/.{/nente legal o vrooocUmeoito ao Poder ht-
ciiaicwio, a.o qua,l incumbe sempre velar pela observancia elos preceit6s 
constitucionaes, tanto nas relações entre pesEoas singul ares e collectivas 
de clirnito privad"D, como nas relações entre a União e os seus membros 
integrantes, Estados ou municípios. !Não .é verdade, pois, que o 1Supremo 
'.Pribu.nal Federal se t enha ã.rrogad'o á facu ldade de interv ir em negocios 
peculiares aos Estados, ·quando a Constituição nãn Jh'o <permitte. Gara,n_ 
tir os voderes loaaes contra intei·venções ma,nifoota, e ~iuci'Ubítaveiniente füi-
con1Stitiwiona,es, eniqu(/.{/ito não ISe exerce a, a,oção cio vocier ooniveteiite, 
oe>'to qite não é viitervir, nicts obsei·vM· o vreaeito aonstitucio?Lwl, tal como 
tem sido interpretado pelos juízes, pelos politicos militantes e pelos es -
criptores que, no1s paizcs su jeitos ao direito publrco federal, inclusive 
o nos_o, se têm oecupa.d'o do assumpto com proficiencia. (·Pedrn <Gessa. -
Do Poder Ji,clioiia.rio, pags . 421 e 4·22)." 

Não podiam os impetrantes argurnentar aoru m aior bl'ilho na defesa do di-
reito dos pacientes a medida solicitada do que invocand'o aqui as palavras sabias 
do mestre eminente •que ê o illustre IS r. Mi.nistro P·eclro Lessa. R ea lm ente não 
pleiteam outra cousa o pa'Cicntes senão ci ga,r(/.{/ot-i.a ruo habeas-co11nis contra a, in-
tervein·ção mcinifesta e inclubiltcwel1nente ;.nco.vstituaionai ,cie it?n governctelor atra-
bUiario que, exoeicleivcio ci ~iict M.tto1·iclacle, qt•e1· vor iini go"111e de fMçct evita.r q·itq 
os niesnws vao/le?Ltes exerçC111n iinici fimoção vara ct qual formn eleitos velo vovo; 
a,nia,zonense . Concedendo o habeas-co11nis o Egregio Tribunal não intervem em 
negocios peculiares ao Esta,do, nicrn minivre o vreceito co•istitiioionctl. 

Se é verdade que, na hypothese offerccida agora ao julgamento elos preclaros 
Srs. Mi.nistros, .não pó de allegar que os pacientes j'á exerciam os seus man-
d'atos, não se póde, entretanto, contestar que esse mandato emana da ~obero.nia 

popular manifestada ·na,~ urnas em eleição livre realizada na fól'lffia prescr ipta da 
lei eleitoral do .Amazonas, n. 693, de J·5 de outubro ele ·19-11, tendo sid'o, após a 
formalidade da apuração dp pleito eleitoral, realizada de a:ccôrdo com a mesma lei, 
reconhecidos e proclamados os seus poderes pelo Congresso estadual, ele confor_ 
midade tudo com as deteqninações positivas d'a Constituição do Estado ele 21 de 
março ac 1910, consideradi+ unica legitima pelos accórdãos deste Egregio Tribunal 
ns. 3. 40'5, de 2•3 de agosto de 1913, e 3. 451, a·e 1 de novembro do mesmo anno. 

Posto se trate de um/l providencia que visa pôr os ·pacientes ao abrigo de 
um esbu lho, qu e se preme\iita, contra um mandato qu e sómente ·começará a ser 
desempenhado ele 1 de janeiro de 1917 Clll1 diante, o caso cm s i, na <SUa comple-
xidade, nã:o é novo. Sobre elle, sobre alguns 'dos seus aspectos, já decidiu o 
Egregio Tribunal concedendo habeM-cor7ms aos Senadores e Deputados estaduaes 
para exercerem as suas funcções até' qite o Congresso Na.oi.anal resolvesse o aa,so 
(o que aliás, até hoje nãq se verificou), fosse decretada a nulliclade des.;:a mon-
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struosidadc jurídica, f01·jada por Congre so Legislativo illcgitimo, para reger os 
destinos elo Amazonas - a Constituição de '191•3. No primeirn caso, o julgado d'o 
Bgregio Tribunal ficou dependendo ele solução ulterior dD Congresso Nacional, que 
o não resolveu, apezar ele duas vezes solicitado para isso; no segundo, a decisão 
foi peremptorla, decisiva, terminante. Declarou nulht, insubsistente, nenhuma, a 
re!orma constituciona l . 

«E' bem de ver que, se de um ajuntamento ~em fórmn legal de Con-
gresso Legislativo, represen tante do voto popular, não pócle partir uma 
lei commum, ordinaria, com mai·oria de razão a lei basica e fundamental 
do E stado .» 

São palavras elo accórdão 3. 41õ.l, de 1 de novembro de 1913. A lei eleitoral a 
que obedeceu a eleição dos deputados e senadores cm 19112 foi votada em 1911, 
de accôrdo com a Constituição de 1910. Obedecendo ainda ás disposições dessa 
lei foram eleitos os pacientes, tendo sido Dbscrvaclos no processo •leitora! .até a 
proclamação do Governador e Vice-Governador os dispositivos da le i ele itoral de 
1915 e as odeterminaçôes da Constituição de 1910, considerada em pleno vigor pelo 
Egrcgio Tribun·al (Accórdão ,3 . 415'1) . 

Conseguintemente, o direito que agora se quer assegurar pelo pronunciamento 
do Egregio TJ·jbunal, não é mais nem menos do q ue uma consequencia loglca dos 
c1 irei tos rccon hccidos e declarados em accórdãos anteriores. 

'l'ern por isso mesmo incontestavel applicação á hyp·othes.e aqucllcs luminosos 
~onccitos do illustre Ministro Pedro Lessa e do saudoso Dr. Enêas Galvão que 
assim pensava: 

·«A circumstancia de se prender ao caso judicial um caso político 
« não exc lue a acção do ',['ribunal. .\. garantia elo.;; direitos inclividuaes 
« não eleve ficar dcsampa raela sob esse pretexto. O aspecto geral da <1ues-
" tã;:i o direito conculcado, bastam iiara determinar a acção judicial. Está 
" isso altesbdo na lição dos maiores pensadores do dir ito co;istituc lonal 
« e na pratica do regímen federativo no paiz que lhe foi berço: a Repu-
« b1íca Americana. E' un1a verdade essa que a~senta nos monumentos 
« ela jurisprudencia .norte-americana .m 

Não tendo o Congresso Nacional resolvido o caso e cslanào os pacientes amea-
çados de serem impedidos pela força de usar do elireilo, que lhes assiste, de tomar 
posse a 1 de janeiro ele 1917 dos cargos parn os quaes foram e leitos, é manifesta 
a competencia do Egregio Tribunal para conceder o hube<w-oorpus impetrado. 

R eq uerendo essa medida judicial os impetrn.ntes pedem ao Egregio Tribunal 
que faça juntar a esta petição a de 10 de outubro do corrente ann·o, acompanhada 
de 34 clocumentos que prnvam a ,qualidade dos pacientes e as raxões justificadas 
cm defesa elos seus direitos. ~ mais, peclem permissão para incluir aqui a oração 
pronunciada por Cl'Ovis Bcvilaqu:t, na sessão do Egregio '.I ribunal, no clia 18 do 
mesmo mcz, sustentando os direitos dos paciente" - Clovis Bevilaqiw. - R••Y 
Barbos<i. 

Nega-se a 01·,ze-in <Le «habea,s-oonni.<rn ionJJeti-<UL<i velos v<ioie1btes,, q1ie a,Uegam 
t er sido eleit·o·s e vroola,mo<los Goveni(l,(lor e Vioe-Governvci<Lor ~lo Esta«lO <l-0' 
A11wzo1ias, vor não se>' liq1i;lla, <• eleiçc'io dos mesmos 71a,ni os all1uU<Los cm·gos 
goveniamentaes e só 1JO'ller o 7'ribnna,l ooncecler aquelLa, g011·anti<i a,os titiilares 
de <lireitos liquiclos e i-nco10lestes vai·a cxcrcel-os \sem ?'ec1:>io ele cocwçé.o 
illegal ( •) 

N . 4 .136 - Y.isto.'E, expostos e discutidos estes autos de lteibeas-corpns pre-
ventivo, requerido directamentc a'O Tribunal em favor do General de divisão Dr. 

(*) Publicado no aDiario Official». 
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Gregorio Thaumaturgo de Azevedo e ~'i'o Coronel Francisco Pereira Lim~ Bacu!·y. 
Delles consta o seguinte: .A.llegando-se terem sido -0s pacientes eleitos e procla-
mados o 1° Governador e o ·2° Vice-Governador do Amazonas, ·para o .proximo 
quatrien.n io, pelo unieo Congresso •L egis lativo daquelle Estad'O, organizado sob o 
regimen ela Constituição Estadual de 1910, que o Supremo Tribunal reco)1heceu 
ser a verdadeira, por ser invalida, como tumultuaria, a reforma cmnstitueional 
operada em 1913; e, receiando-se quo o actual Governador do dito Estado obste 
violentamen te a p"Osse e exercício dos mesmos pacientes, uma vez que se reconhece 
a legitimidade ela a.ssemblêa do partido a que pertence e de novo Governador 
por ella proclamado, sem embargo de se ter operado a eleição de uma e outro 
sob o regimen da alludida reforma constitucional consid·erada nulla, vinham os 
signatarios da petição impetrar uma ordem d'e habeas-oor1ms, afim de qu e aos 
pacientes seja assegur.ado o direito de se ·empossar a 1• de janeiro proximo vln -
douro elos correspondentes cargos e exercei-os opportunamente, uma vez que o 
Congresso Nacional, a quem este Tribunal, decidind'o o pedido de hcibeas-oor1ms 
de 10 de outubro do corrente anno, affectou a solução da duplicata de poderes 
politicos no referido '.Estado, se abstivera de tomai-a, mandando archivar os respe-
ctivos papeis, pelo que ficou ao desemparo a s ituação d·os pacientes, que ass im 
não podem prescindir ela salvaguarda elo habeas-oo•·viis. E, por considerarem o 
actual pedido como clepenclencia- elo que fôra feito na a lludida data ele 10 de outu-
bro, requereram os impetrantes qu e se lhe adclicionassem as allegações alli feitas 
e se appensassem os documentos .que i.nstruiram o prbmeiro ped'ido e elos quaes 
constam os resultados eleitoraes obtidos pelos pacientes e serviram ele fundamento 
á apuração que terminou pelo r cconhcc;mento dos mesmos pacientes como Govern~
clor e Vice-Governador pela unica legislatura estadual legitima por emanar ela 
Constituição loca l aincla vigente. D eferido esse r.equerimento, e reso.lvido, pre limi -
narment ser aclmissivel o lpresente pedido originario de habeas- corpus por ter jille 
intima connexão com o d'e 10 de outubro, cuja admissibilidade tambem foi vencida: 

Considerando que, em face das anteriores decisê\1es de te Tribunal , que reco-
nheceram unicamente como vali.ela a Constituição amazonense de 1'910, sendo nulla, 
por tumultuaria, a reforma -constitucional operada em 191•3, nã"O pôde haver du-
p!lcata de futuras assembléas legis!ativâs e de govcnnadorcs -por sómente ter 
origem leg iti11.Ua o L egislaqvo e o 'Executivo e.stacluaes eleitos sob 'O regimen ela 
primitiva Constituição; 

iConsicleranclo que, não havendo duplicata, a este Tribuna l compete conhecer cl"O 
caso, pois, elo contrario, a competencia seria elo Congresso Naci"Onal, ex-vi do 
art. 6°, n . 2., da Constituição Fed'eral ; 

Considerando, ponêm, que não basta a origem legitima do Congresso Estadual 
que verificou os poderes- elos pacientes para havei-os como valiclos, sendo ainda 
nece.ssario que se provasse f1Ue a eleição ci·o cot'PO legi slativo correra r egularmente 
observa•d'as as prescri'Pções da competente lei eleitoral, e o mesmo se verificasse 
com referencia á. eleição clps pacientes para os cargos cuja posse pretendem; 

Considerando, entretantp, que tal prova não se produziu ele modo concludente. 
o que, aliâs, seria indis.pcn~avel, clesc1'3 que escapa á esphera d'O Poder Judiciaria 
apurar ·eleições; 

Considerando ainda que, não sendo assim liquida a eleição dos pacientes para 
os cargos governamentaes, nã.:o se lhes pôde conceder a impetrad'a garantia de 
ha•boas- 001'1JtiS, a qual, COl'\forme a judsprudencia constante deste 'l'ribunal, só 
cabe aos titulares de direitos .!iquiclos e incontestes para exercei-os sem receio 'ae 
coacção illegal: Accôrclã'O negar a orclem requerida. 

•Custas eX - OCllWSCL. 

'Supremo 'l'ribunal Fed'eral, 9 de c)ezembro ele 191116. - H. ào EsJH.rito Santo, 
\P. - M. Mm·timho, relator. - Oliveirci Ribeiro, vencido na preliminar. - G. Natal, 
vencido: Concedia a ordem impetrada . Com'O o demonstra o accôrclão, n Constitui_ 
ção em vigor no Estado elo Amazonas ê a ele 1910 . tendo sl:d'o declarada nulla por 
decisão do Tribunal a rerorma constitucional de 191\:l, que aboliu o Senado, re-
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duzindo o Legislativo a uma só Camara. Nessas condiçõ~s o Tribuna1 só pôde 
considerar validamente constituídos os poderes, que o tiverem sido de accôrdo 
com a Constituição de 1910. Ora, dos autos do primeiro habea.s-corpits, requerido 
em favor dos pacientes e do parecer da Commissão de Constituição e Justiça da 
Camara dos Deputados, consta que os pacientes é que foram. os reconhecidos e 
proclamados eleitos Governador e vice-Governador do Estado pelo Congresso, com 
posto de Camara e !Senado, eleitos de accõrdo com a Constitu ição cm vigor, a de 
19 10 . Portanto, são elles os legaes representantes do Executivo nu Estado do Ama-
zonas. Da concessão da ordem impetrada resultarão profundas alterações na vida 
politica do Estad-0? Elias representarãio a merecida sancção á tenaz e criminosa 
resistencia do seu Governador em dar cumprimento ás decisões do Tribunal e a 
não menor criminosa omissão do Governo F ederal em obedecer ao preceito do 
§ 4° cl.o art. 6° <la Constituição . - PecL?-o Lessa. Neguei a ordem, sõ porque os 
pacientes nenhuma prova fizeram de que foram eleitos. - Sebastião cie Lacerda, 
vencido. •O lwbeas- corpits impetrado em outubro deste anno a favor dos pacientes, 
foi negacro sob o fundamento ele que a materia renovada rro actual pedido estava 
affecta ao Congresso Nacional. O archivamento de indicações apresentadas á Ca-
mara dos Deputados e ao Senado, tendo effeito puramente interno, deixou sem 
solução o caso dó ·Amazonas4 sobre o qua l já existiam accór<lãos de 1913 conce-
dendo lwb eas-co1".1JUs a senadores e depu tados estaduaes, aos membros do !Superior 
'l'ribunal de Justiça e ao Vice-Governador, cujos cargos eram extinctos pela re-
forma constitucional realizada por um dos Congressos então existentes e declarada 
nulla pel·o Supremo Tribunal Federal. Não re.s>peitando este prcmunciamento judi-
cial, os situacionistas organizaram uma assembléa legislativa de accõrdo com a 
alludilla reforma, corporação que não tem existencia legitilna, em vista dos accór-
dãos que julgaram subsistente a Constituição <le 21 de março de 1910, nã·o sé 
podendo, portanto, clar força e validade a actos contra ella praticados, ou procla-
mar como juridica a situação de facto que existe no Estado. O presente pedido 
.não é, por conseguinte, mais do que um corol!ario das decisõe!:\. a que se rcfrc 
o accórclão. - AncLré Gavalca?Lte. - Gmmto Saraiva-, vencido, de accôrd'o com 
u voto do Sr. Ministro Guimarães Natal . - Leoni Ramws. - PecLro .il1ibielli. -
l 'iveirO's cie Gcistro, vencido na preliminar : não conhecia do pedido, visto se tratar 
.ae materia exclll.tswa-mente política que escapa á competencia do Poder Judfciario, 
Obrigado a conhecer do pedido, neguei a ordem porc1ue o habe<tS- corpus não é o 
meio icloneo para se reconhecer poderes de um governador de Estado e mandar 
empossai-o . - J, L. Coelho e Gamvos. 

HABEAIS -CORPUS N. 4 . 162 

PETIÇÃ/O 

Denegando em 9 a·este mez a ordem de habeas-cor1ntS impetrada 001 28 de 
novembro ultimo para que o primeiro dos impctra.ntes e paciente e o Coronel 
Francisco Ferreira de Lima Baeury, sjam empossados, livres ele coacção, nos 
oargos ele Governad·or e Vice-Governador do E tado do Amazonas, para os quaes 
foram legalmente eleitos, reconhecidos e proclama.a·os, de acc;rdo com os preceitos 
da Constituição Estadual de 2•1 de março ele 1910 e 'Lei Eleitoral n . 693, de 15 
ele outubro de 19'11, este .Egregio Tribunal fundamentou a sua decisão na clrcum-
stancia de não ter sido feita a prova de que na eleição dos mesmos prucientes, fo-
ram observadas as disposições das kis referentes ao processo eleitoral. 

* * 
São estes os fundamentos cl'o venerando accórdão, que tomou o n. 4 .136: 

ConsicLe1•ancio que, em fa-cc cL<ts anteriores <lecisões <leste Tribunal, 
q1ie reconheceram uwicamiente conio valida a G<mstititiç<!o 11miazone1ise 
cie 1910, sen<lo milW·, 71or tmnuUuar·ia, <t ?'efornia c011>Stit1icional overa,da 
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em 1913, não 71óde lwver cl·uplicata de fi1t1wc1s assembléas teg·isla.tivas e ele 
governaclo.-es, po·is sóme1ite têm 01·igem legitinna, o Legfala,tivo e Exeautivo 
estadi1aes eleitos so b o regimien ela vrinnitiva Constituição; 

Considerancio que, não havmli/'.lo cl11.vlicata, a este T?'ibu.na,l aonivete 
coo1 heccw elo caso, vai.•, elo oontra:i'io, a conive.t(}ncia seria (lo Congresso, 
Nc1cio•ial ex vi elo art. {)•, n. 2, ele• C-0nstit11ição Feele?'<1l; 

Consi.<:leran~lo; vorérn, que não basta a origem legitima elo Congresso 
Estaeluc1l qite ve1·ifico11 as poderes elos vcwi.entes pai·a os ,ha1;e1· como. va-
lido s, sendo ain!da necessario que se vrovasse que ci eleiçüo elo co1·vo /.egis-
la.Umo_ correr<1 regul<1r?nente, observc()[las eis presC?·ivções ele1 conwetente lei 
eleitoral, e o niesino se verificasse com 1·efei·e'1cia á eleiçcio elos va.ciBntes 
vwra os c<1rgos ciija vosse vretenclem.; 

ConJsiclei:cinclo, entretam to, qtte tfll lll'OVa ncio se vroclt1z iit1 <Ze nw<Zo 
conolwdente, o qi1e., Miâti., seria cl'lisvernscivel elescle qi1e escci71a, cí osvhera 
elo Poder Jil<Ziaicw11o avm·m· eleiçõ,es; 

Consi<Zerando qi1e, não senclo assimi liqtlidCI e inoontroversci " eleiçcio 
elos 11a,cieiites van·a os cargos govm·1wmm~t<1es, niio se lhes vód<C concede?· 
" iniveprC1da gan·anitia do habeas-corpus,, " qi<al, confornie " .iurfa1n'tulen-
oi.a consta~ite cleste T?'Í•bmico!, só oc1be CIOS titi1lc1res ele clin·eiíos liqwi.clos e 
incontestes vare• os exm·cer sem receio ele coacção illegal; Accórclii-0 negar 
a ordem reqiiericla. (Doe. n . 1). 

Sentenciou, assim, mais urna vez, o Egregio Tribunal a nullidade ela reforma 
con titucional ele 1913, da A:ssem.bléa Legislativa creada por essa reforma, e ãas 
leis votadas p·or tal . .\ssembléa, comprehendicla entre estas a L ei Eleitoral do anno 
passado, nos termos da qual foi feita a eleiçiio radicalmente .nulla, elo Dr. Pedro 
el e .A lcantara Bacellar. E, :ro mesmo tempo que assim annullou toda uma situaçá ' 
de facto, originada ele actos revolucionarios ele um Governador que nos seus ex-
cessos não se deteve seque·r diante ela autoridade incontestavel do mais alto T1·i-
bunal de Justiçn. da Repuqlica, o Egrcgio Tribunal decidiu que no Amazonas -
não ha duplicata de poderes Legis lativo e Executivo, - p·orque estes só se podem 
constituir na fórma estabelecida na vigente Constitu ição de 19110 e leis votadas 
na sua confo·rmidade . 

E porque não fôra da\la a prova cabal de que assim ~e constituira o Con -
gresso Legislativo que approvou a eleição dos pacientes e ele que na ele ição destes 
foram ~bservaclas as nor9as Jcga es, não foi concedida a ordem impetrada. O 
Egregio Tribunal , assim def!idindo, não consiclernu entre os juridicos fundamentos 
de sua sabia decisão, que em tud'O confirma as que foram proferida· em 1913, a 
allegação de que um outro cidadão que se diz eleito governador sob o regímen es-
tabelecido na reforma con~titucional annullacla, contende com os pacientes para 
tarnbem assumir em 1° ele i i<neiro proximo o Governo do Estado . 

Realmente assim é, porque a allegada eleição do Dr. Alcantara Bacellar não 
poderá nunca ser invocada cerno obstaculo legal a que os paciente. possam ser 
empossados nos seus cargo13; considerada fu,nclamen talmente nulla, essa eleição 
juridicamente nã:o existe . 

E tanto aquclle cidadão não pócle invocar , em defesa da prctenção que se 
arroga, a qualidade de Governador, que o Egregio Tribuna! , num elos luminoso:; 
oo?vsi<lera,ncla, com que fundamenta ~ua sentença diz não se tratar de um caso PO-
litico, de duplicata de poderes, cuja decisão só,mentc ao CongTcsso Nacional com-
petiria, mas ele um caso jucl\cial, porque invocando um direito ·oriundo de legitima 
eleição para os cargos de Governador 0 Vice-Governador do Estaido elo Amazonas, 
allegaram ·os impetrante. qqe o actual Governador se oppõe pela força a que os 
pacientes tom em pos=e desses cargos no dia 1° de janeiro prnximo. 

O direito allegado, entretanto, não estava concludentemente provado; não bas-
taram O$ docum en tos que in13truiram as petições que os mesmos impetrantes tive-
ram a alta honra de dirigir ao Egregio Tribunal em 1 O de outubro e 28 de no-
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vembro ultimos para provar a qualidade legal indiscutivel do pacientes e, por 
cs:as razões fundamentaes , deixou o Egregio Tribunal de os amparar curo a ga_ 
rantia const ituciona l im1Jetrada . 

Proferida nesses termos a decisão, cone aos impetrantes o dever de voltar 
a este Augusto Tribuna l, para demon gtrar coJn "Os documentos necessarios que é 
liquido e incontestavel o direito do - pacientes, por isso que decorre de um pro-
cesso eleitoral ultimado cem abs·oluta regularidade e plena observancia ela respe -
ctiva legislação. 

Examinando taes documentos o Egregio Tribunal não sahe da esphera da 
sua competencia para invadir attribuições alheias, não apura ele ições, nem reco-
nhece poderes; ant exerce uma attribuição sua, pdvativamente .;;ua, procurando 
verificar se os actos praticados na reorganização do Congresso Estadual que ve-
rificou e rncanheceu os proprlos poderes e a,puro u a ele;ição ,j,os pacientl\s amea-
çados de sod'f.rCJ.· u1ma violen cia •ao ;;.:;u di reito, são actos ~·evestidos das 'formali-
dades legaes . 

O processo eleit"Oral, tanto para a renovação do Congresso como para a ele ição 
do Governador e Vice-Govennador, desde sua pha1;e inicial até a proclamação dos 
cidadãos eleitos, tinha que obedecer, necessariamente, a normas legaes. 

Si essas normas foram observadas; si na marcha do processo não surgiram con -
tP~tações; si não ~e organizou, ele conformidade com as determinações da Lei Elei-
toral de 1911, decorrente da Constituição elo Estado, de março de 1910, mais de 
um a turma de depu tad·os e senadores; s i, não se fez duplicata de gov rnador e 
vice-governador, em cuja eleição se dissesse ter obedecido a disposições ela Lei 
:mleitoral legitima, isto é, a de 1911, claro está que a situação legal dos pacientes 
é liquida, indiscutível, e, nesse caso, a altitude do Governador actual preparando-
se para se "Oppõr pela força a que o.s mesmos pacientes ejam empossados nos 
seus cargos importa num constl'angimcnto por abuso de poder. Esse constrangi-
mento dá motivo á concessão do habeas-corpus . 

• * 
T em-se dito que o mandato dos Deputados e da terça parte dos _e nadores 

findou em 31 de dezembro de 1915, e não se podia renoyar o mesmo mandate, 
nem fazer a eleição de governador e vice-governador, ele conformidade com a Con-
stituição de 1910, porque a situação ora domin ante no Ama zonas alterou a orga_ 
nizaçã"O constitucional do Estado. 

Modificando, como o fez, o apparelho admin istrativo e, empolgando todas as 
posições officiaes, mandando depôr pela força armada as Intendencias Municipaes, 
coll"Ocanclo na sua depenclencia, pela corrupção e pelo terror, as autoridades que 
houvcssrm de funccionar nos processos cleitoracs, não teve outro intuito o Go-
,·ernador do Amazonas, senã:o o de evitar que os partidarios da situação legal 
naquelle Estado pudessem promover nas data constitucionaes a renovação da Ca-
mara dos Deputados e do terço do Senado e a eleiçã:o de governador e vice-goYer-
nador. Assim fazendo acreditava o Governador actual poder perpetuar a situação 
ele facto creada pelo seu despotismo . 

Os que têm allegaclo aquella supposta impossibilidad e dizem que a Lei Elei-
toral vigente no regirnen constitucional de 1910 exige que, antes das eleições, as 
.Intendencins 'Munlcipaes dividam os municípios em secções, elejam os mcsarios e 
designem os edificios ·onde .as eleições tenham de se realizar, e que, depois ele rea-
lizadas estas. as r eõpectivas actas sejam tramscriptas cm livros de notas pelos ta-
belliães 1rnblicos e as mesmas eleições sejam apuradas por Juntas Apuradoras 
pres ididas por Juízes ele Direito ou seus substitutos e secretariadas po1· escrivães 
elo judicial. E perg·untam: 

- Quem elegeu os u1esarios perante ·os quacs Jõ:e 1·ealiznrarn as eleições ele se-
nadores e deputados para renovação do Congresso e a de governador e vice-go-
vernador? 
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- Qual foi o Governador que, nos termos do n. 26 , art. 50 da Constitu ição 
de 1910, e art. 29 da Lei 69•3, mandou proceder a essa ele ição? 

- Qu em f-Orneceu as li s tas a uthen·ticas elos eleitores, pa ra se fazer a chamada 
dos m esmos e lei tores? 

- Quaes foram os tabelliães publicos que transcreveram as actas das eleições? 

s istas? 
Quaes foram as Juntas Ap u radoras que apuraram as ele ições elos congres-

Como se const ituiram essas Juntas? 
Quaes foram os Juizes el e Direito que as presidiram? 
E quaes -0s escrivães qu e as secretari a ram? 

Essas perguntas - vê-se bem - t êm o intuito de estabelecer a duvida quanto 
á eleição dos pacientes, envolvendo, como envolvem, graves af'fimações que seriam 
da maxima r elevancia se resposta cabal não encontr~em nas proprias disposições 
elas leis invocadas . 

• * 
O processo e le itora l no Amaz·onas obedece fLs p r escripções elas leis 69 3, de 

15 ele ou tubro de 1911, e 70'1, de 27 ele se tembro de 191!2, que alterou a lgumas dis-
pos·ições daque!la. 

Ambas ess•as leis for<t<n vota:dacs pelo mesmo Co ngres o 
Cons tituição de 1910. ~onsiclerada <0m pleno vigor pelo Egreg10 

que promulgou n 
'l'rlbunaJ. 

NO seu art. 33 e•§§ a [.,ei •693 detel'mina, que as mesas eleitoraes sejam e~<l!tas 

)elas Int.endencitlS M unici!pa:es e ig·ualmente por estas sej am divididos em· secções 
.. s 'Muinhcipios e desbg·na'àos os ecliffoios para nellcs teTem Jogar as eleições, 1>endo 
os respectivos eleitor€s chamad1os a votar p ela or.dem em qu e estão ·in scr iptos no.; 
listas officiaes que, de conformidade com o dis;posto no art. 34 §/§ .io e 20, da mes-
m a lLei, deverão ser envia,das aos pre.sidentes da<> mesas eleitoraes pelos secretari-0.s 
das In·tendencias. 

P'urta.ndo-se estes a cumprir es a exigemcia <da •L ei nã.o deixarão 1Jor isso d e se 
realizar as eleições. 

A '.Lei 69.3 'Prevê a h ,Y'J)Othesc e, a respeito, presc r eve : 
•«No ·dia des ir-naclo 'Pª''ª a eleição, ainda qrue o presidente >da mesa 

elcutoral oil qualqu er 1mesa·r·i-0, não haja .recebido cópia do alistrune11to, a 
eleição se realiza11á, -fazendo- se a ohamaid·a por qual'qucr cópia authentica 
que fõr apresentada e, •na falta della, s e proceder'á a. eleição, aidmlttindo 
a mesa a votar t9dos os elei to res da secçã.o que se apresentarem mu.nid o.s 
dos respectivos t jtulos . 

'Para;g1·à!pho unico - Fica subentendido que nenhum eleitor tct"C\ o 
d!ireito de 'VOtar s~ tHulo» . ( Art. 37 .ela Lei 6·93, ju,nta aos autos de 
halbeas-•aorvii,s •n . 4 .il04, de 18 de IOutubro ·ele 19116). 

Reruilzaida a eleição, cli!p o art. 39 da [Lei 69'3, se,.á ci res1Jeotwa. cicta trr111wa,.zvta 
no 1.i1;11·0 àe 1~otas ele qib<1'1q·1iar tcibe~Uci.o, a co1llll~be cf.a •nesa eleitol'Cit. 

Essa formal1dade, entr.etanto, não é iJmprescindivel . !Podem os tabelliães deixar 
ele comparecer ás secções cleitoracs para .fazer a tarnscrLpção d·as aictas que, n em 
por isso, >ficarlâ. inval1daida a eleição. E' a 'J)ropria Lei n. ·69.3 q u·e diz: 

·«Se os ta.bcljiãcs estiverem im'J)edidos, p<Yder'>á encarsegar-se de.sse 
trabalho qualquer ddndão n<>meado wz }toe pelo presidente da mc>Sa, d e-
vendo €S'le serviço ser feito em Ji.vro especial, aiber.to, rnumerado e .rubri_ 
ca do p elo mesmo presidente ou por qualquer m em'b ro da mesa por ,~Jle 

<lesigina:clo, se nãio houver para isso livro pTOJprio, a,berto, numerado, ru-
bricado e enceuaqo pelo ·presidente ela Inten'denc ia». (1§ 1° d-o art. 39 el a 
cit . Lei 693). 
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A argmçao de que ao Oovermador do lDsta,do cabia providenciar para a teu,,;_ 
zação do pl eito eleitora,! não re.siste ao arguimento mais l(geiro, rporque, na verdade, 
se hollvcsse U"11 r egime:n, mo qual a sucC{)SSão dos govern os dependesse do a1·bitrio 
de uma determfüa.aa autorida>de a quem e:icclusivamente coubesse a raculdade ele 
promover eleições - esse l·eglimcn seda facilmente detu1,pado, dando logar á !m-
pla.ntação ela tyramnia, sendo mi ter sómente, para tanto que não fo~ .. exercic1a 
tal :faculdade. / 

Não !la, entretanto, na ConsUtu.ição do Almazornas um aib urdo de tamanho 
porte. !A füspos\\;.ãlo <1ue <irnvestc o Oovcrna.d-0r .da faculdade de mandar proceder 
1t eleições escba.doae.s e rnunioi.paes refere -se tão sómente â.quell·as q1u· tem por· 
fllm <preencher va.gas aibertas na v i·genc-ia de ·mrun1clatos conferidos pelo ele itorMb, 
em datas iprefixadas na.<; -leis, parn um detemntna.do pra. o. 

!Mas, dado que essa anoma\hi inconcebi.vel existisse na lei constilucionaJ do 
Amazonas, ain•cla as«iim, nào prevaleceria a allegação arguida ele que a eleição do~ 
pacientes não .foi mandada ;proceder pelo Governador. iNão prevaleceria porque, 
não se J)-Odendo _.,st cndcr a attrfüuição do !Executivo estadoal, neSS<) toca.nte, além 
da prattca ele actos de mero expediente, porquan•to o proces.so eleitoral está deter-
minado .na L ei, tanto esses actos ele expediente rudministrativo podiam approveit:ir 
á eleição elos •mem1b rt1s da AJsscm·Méa cre.vcla pela annu\lach1 r.eforma C-0nstituci0na1 
de 1913 e re61pectivo Governador, como podiam >lpproveitar ~ ·dos pacientes e elo 
Congresso. que os reconheceu . fPara isso bastava - e isso se veri<fi<ca - que !ls 
eleições elos mem1bros ela Assc.mb1éa e .d·o Governador a que se rnfere aquella re-
forma, tiovessem d•e se realizar nas mesmas <latas .fixadas na Constituição ele 1910 
e Lei Eleitoral ele 1!111 para as ele Senadores e !Deputados e Governodor e V!c,·-
Govcrnador. 

Nos termos da 1Com,.tituição de 1910, a eleição ele .senadores e Deputados l' ·~!l.P

za-.se no dia 1·5 de INovcunbro do ultimo •at11mo d·a ~egtslatura. A ref.orma .ae 1913 
rnM1teve para a elei·ção dos memb•ros ela sua Assemb1éa essa mesm n data. Nos 
termos ela Constituiçãio ele '19110, a eleição de -Governador e Vice-Governador ro.alL 
za-se no clia 14 de Julho elo ultimo anno do período governamental. A reforma 
de 1913 manteve para a eleição de Governa.dor e'1sa me~ma elata . 

E igiua•mente, qu er para as sessões de installaçfuo da Assebl a, quer _pnra 
apuração ela eleição do Governador, rnantem essa reforma as m esmas datas fixadas 
na Constituição ·de 1910 e Lei ®reitora·! ele 1911 ·para •a installação elo Congre;;o 
e apuração ela eleição •de Gov,ernaclor e V~ce--Gove11nrudor. 

J.sto .posto, conclue-se que, mesm·o n<"l ~Jeior ·hy.polbhcse, não .fical' iam os pHr-

tidarfos clit lega1i{!adc no Amazonas , imposs ibilita.aos de cum·prir, na defesa da or-
dem jurídica do Estado, as clete1,n.inações da sua legitima Constituição, sõmeute 
porque o Governado!' actua.l não quiz providenciar para a realização das eleições . 

. ., 
Há ainda um ponto arguido a eluclclal'. E' o referente á organoização cla3 

Juntas Apur.udoras . 
Nos termos d·o urt . 4·6, ns. rr e II do § 1° ela O:,ei ·6913, essa·: .Juntas se com-

punham do Juiz d.'e Dvr"ito ma.is a1itigo d.a. Co1nwroa ou seti.s s101>Bt'lttotos 1a[fae.s,' 
como presi:il.e11te, 86 coni voto de qua.lu~a.dle., e elos 11i1·es~~e1ntes das lnt&it)l/;eiwia.s Jlf~t

nicilpa.cs 01t sC-z1>S sidbst,Mn«bos leg.a,es, ser1.>ilnkl.o conio secrntcirio 111111 cws Escrivães do 
Jtubiicial ela Comcwaa clesig·naif,o pelo res1.Je0Pivo 1n·esid·ente. 

Essas disposições ela (Lei 693 foram, porém, altoraclas pelos arts. 2° e 3° da 
ki n. 701 ele 27 de Setembro de 19112, que cliz: 

"'At·t. 12 .0 - As Ju'!1tas •.AJpul'acloras das e leiç;õcs ,para :Senadores e 
ÓJeputados es~Ldoacs, em vez ele serern pt'Midiclas pelos Juizes de Di.rcito 
Q.U seus substitutos, conro1·mc dispõe o art. 46 da c itada Lei 693 de 15 de 
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outubro de 1911, funccionarão s0<b a .presidencia de um dos respec tivos 
membros eleitos dentre os m esmos por maioria de votos». • 

Art. ·3.º - Servirá como secretario da Junta Apuradora tanto du 
eleição de Senadores como de Deputados um cidadão para tal C:m no-
m eado pelo presidente, :a•e nt re os eleitores ·ao !Mu nicípi o o.nde funcciona 
a J unta». ('L~ i 70!1 ele 27 de Set emb<L'O a.e 191 2, publica,cla no Di.ario Of!i-
cicil do Estrucl o do Amazon a~. n. 5. 475, el e 29 ele Setembro de 1 912, junto 
e.os autos ele lia.beas-corvi•s n . 4 . 104, ele 1·8 d e Outwbro de 19 16). 

!Mas, ainda que não tivessem s of·frido alteração os textos da Lei 69 3 que cle -
termine.vam fossem as Ju t as Apuradoras pres ididas por Juizes de Direito ou seu.s. 
fiUbstitutos legaes, a .infü~ assi m não deixariam de ser a•piuradas as elc-ições i'faliza -
clas, porquanto, na. falta cio J ui.z ou smos s1ib.s•tltwtc;s, q:11·(l8'iclúria, ci Jimtn o pre.si-
<lcnte d''(L JntencLencia @ 1·esvectiva sé&e, 0 1• qw&1>• sua..s vezes fize.sse, ou, ai'luta, 
"" fal.i<• 'dc.ste o m<ois ve.1'1io cios vresillbe1bt&s que tf'Viessein comva1•ecicZ.0, ncn; ter-
mos do § 2° cl~ art. 4 6, ela L ei 61813. 

messa ligeira expos1çao sobre o proce.sso eleito1·a1 adoptado no Amazonas, por 
furça das L el.s 693 , de 1911 , e 701, de 19·12, r.onclue-se q ue não havia , 1não ha, nem 
póde haver obstaculo algum capaz de impedir a realizai<;ão ele eleições na conformi-
dade da Co.nstitu·ição de 1910, send10, portanto , perfeitamente p ossível aos •pa rtida-
rios da situação lega..!, a·pezar das perseguições e violendas do Governador e seus 
prepostos, Jlromover a renovação, por eleição popular, do mandato doe D eputados 
e •Senadores, que fi ndou em 31 el e D ezembro de 1915 e, bem assim, a eleição dos 
p;i cientes .para os ca11goi de Covernaclor e Vicc..IGovemaclor no q uatri enn io que 
começa em 1° de Jan ei.ro proximo. 

li 

Demon strada, como ficou ,a possibilidade da realização de ele ições de accordo 
com as normas estabeelcidas na Lei Eleitoral de. 1911 , e dispOOE•ições ela Constituição 
cl~ 1 910, os ·impetrantes 1iassam a provar : 

- 1. 0 qu e foi r ealmente feita no Estado elo Amazonas, cm 15 de Novembro 
rl e 1915 a clehção elos Deputacl·os e Sena dores, e que essa eleição fo i r egulanrn:!nte 
:ipuracla pelas .Juntas 'An uracloraw competentes, tendo s l•clo ao. eleitos expedidos 
os. respect!vos cliiplomas, munidos dos qua es compareceram ao cd ificio destinado 
ás sessões do Q.cgislativo elo Estado e, aih i, procederam lá ve1·ificação e rceonheci -
m<'nto elos seus poderes, elegendo, Ern seguida , as mesas da Cama1·11. e elo Senado : 

- 2. 0 que foi igualmemte feita, no dia 14 de .Julho deste anno, a eleição elos 
padentes p1n11. os ca rgos de Govemaclor e Vice-Governador, tendo siclo a mesma 
Eci<'i<;;ão apurada no dia 5 de Setembro ul timo pelo Congresso elo Estoclo, cofü1ituido 
cm J:unta Aipuradora , ex-vi do art. 48 •§ 1'· da Constituição de 1910 e 2.6 § 2• da 
L i Elcitornl 693, de 15 qe Outub•rn de 191\1. 

O\ 

Quando, cm 1 ele Janeil'o ele 1913, o actual Governado!' elo Amazonas a<>sumi'll o 
~xcrcicio do seu -0a rgo encontrou l'egularmente cnnstituidos todos os poderes es-
ladoae e muni cbpaes. 

Seu primeiro cuidado foi convocar o Congresso EINadoa1 para uma reun ião 
extr aorclinar ia afim de in~Wccw a ze;, cio orÇC14>1!6nbo, e nessa reunião, á qual nela 
permit.tim que compar cessem os legítimos rDcputados e 1SenadoHlS, mas um grupo 
cl~ mnigos seus, que hav.iain com ail1tecedencia -0rganizado, !lOI' orclcrn sua, uma du-
plica ta ele Congresso, pronoz a reforma da Constituição! 
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'0,3 D eputados e SenCl!dores, impedidos de penetrar no 1Paço Legislativo, impe-
traram uma ord·em ele ha.bl>as-co•·viwi a este 1Egrcg.io Tribunal. 'Foi concedida a 
ordem, ma,s o Governador clesres[J{!itou-a, 011>pondo-se ,pela for.ça lá. sua execuçãu. 

Era intuito daquella autoridade leva r a termo a reforma da Consttuiç~o e. 
nes ·c propo ito, todas as violencias praticou, persegutndo impla•cavclmcntc quantos 
1>e oppun ham aos seus desejos. 

O que então se passou no Estado elo Amazonas cs1Já no conhecimento geral e 
foi am1Jla mcnte divuJ1gaclo por toda a Nação. 

A•bstêm-se, por isso, os impctrantcs de reviver aqui os sl·nistros episodios da 
tenPbrosa historia desse período tormentoso, cm que se eclipsou por inteiro a civili-
'"'ação naquella terra infortunada. 

Desrespeitada nu.ma veneranda sentença sua a mais alta Lnstanicia da Justiça 
Brazileira, voltou o Govcrnaclo.r do Amazonas as suas vistas para o Superior 
Tribunal ele Justiça elo JJlstado, am1eaçanc1o cl1issolvcl-o. E, de cxices~'o em excesso, 
contando com o apoio in condioional elo pseudo Congresso que organizlára ao seu 
feit io, fez · prm ulg;ar a reforma constitucional, apezar elo iEgregio Tribunal ter-lhe 
proclamado a nullidade. 'E para i1111JÔi- ao povo do Amazonas essa reforma, e ás mu-
nicipalidades que a repudiavmn a situação de facto que estava creando com o a.paio 
do .set1 Congresso, mandou dissolver as Intenden-cias que funccionavam havia dou~ 
annos, entregando o govern"O elos municipios a .inlend·cntes seus! 

Não se houvera1n, 1porém, por 1diss0Jvi1das as Intendencias assi1n arbitraria-
mente esbulhrudas. E não t em endo as arbitrari·eelades e ameaças do Governador 
contin uaram a e r eunir cm e:I ificios particulares, praticand·o actos elas suas 
attribuiçõcs, embora desamparados da sa·ncção dos detcnto·res do. poder publico. 

Dos intendentes mun.icipaes, alguns r c-q uereram habeas-c01·1n1s ao ,Superior 
Tribunal 1cle ·Justiça elo Estado e ·os habeCt•S-corvns lhes foram conced'idos (do e. 
n, ,2) sem que, entretanto, tivessem sido acatados! 

E não foi sómente ao recinto do SuperiO'l· Tribunal de Ju stiça do Amazonas 
que chegaram as supplicas das victimas da tyrann·ia governamental. .. iqui tam-
bem, n este Augusto Supremo Tribunal, se fizeram ·ouvir as queixas dos esbulha_ 
<los, pedindo justiça. 

O Tribunal 1do Amazonas havia garantido com o remedia elo h<•beas-corvns 
o Superintendente e os ·i·ntcndentes do ·municipio de Labrca, mas, ·nem assim, fi-
caram clles men·os expostos ás perseguições ao Governo do Estado e por isso 
vieram a este Egregio Tribunal impetrar, C'm amparo d o seu direito, a garantia 
ela lei. 

Não lhes deferiu o pedido esta Collenda Côrte de Jus tiça. Pelo voto unani-
rne dos veneranelo.s 1Str·s , Mi·nistros foi d·encgada a ordem, sob o juri·d'ico funda-
mento ele que os pacientes estavam já grurantidos po1· um 7111becis-corrms conce-
dido pelo Tribunal do · A.omazonas, nã:o send'o caso, portam to , para concessão de 
um novo hcibea.s-corviwi, •nas de requisição de força á autoridade competente 
afim ele compellir o Governador a acatar .a decU:ão da Justiça es tadual, 

O veneranelo accórdão des te .Egregio Tribunal tem o n, 3. 446 e foi pro-
ferido em 29 de outubro de ·1913, ten.a·o is iclo seu relator o eminente M1inistro Dr. Ca-
nuto Saraiva ( d'oc. n. 3) . 

Pelo seu direito violentado lutaram sempre, vêm lutand'o até hoje as Inten-
dencias Municipaes e, dcspercebielas da situação ele facto que se oppoz á sua 
existencia legal, têm se mantido irrcductiveis no cumprimento dos seus deveres, 
consoante as mormas ·que lhes traçou a L ei Organica dos municípios. de . 1911. 

Nesta petição de habeas-corv1is os egregios 1Sr s , Ministros encontrarão pro-
vas ele que, no exerciicio de suas funcções, os Intendentes Municipaes elo Estado 
do .. ~mazonas ITTão deixaram jámais de cumprir os deverc.s que lhes são imposto.s 
pelas ·leis. Assim, não sómente t&n deliberado sobre interesses privativos dos 
municípios, mas tambem elo Estaelo e da União, no tocante á eleição elos respe_ 
ctivos poderes. 
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Na confo1imi<lade das leis f ederal 01. 1. 2·69, ·de -15 de !Novembro <l€< .rn 0,4, e es-
tadual n . 693, de 15 de outubro de 191'1, essas Intendencias têm-se- reunido re-
gularmente, já para eleg-er m esas eleitoraes (doe. n. •4, fls. 2, 3 ·e 4 e n.s. 7, 
vers'O, e 14), já constituindo-se em Juntas Apurad·oras <las eleições dos pro-
prios mem!Yros, conforme o d etermina o m. III ·§ 1° do art . >16 da Lei '69-3 
(cloc . n. 4, fls . ·1 -e 2), j·á r·eunindo-se os respectivos presidentes .em Juntas Apu-
radoras de eleições estadoaes, •no.s termos do art. 2° da [..ei 701, que modificou 
os ns. I e II •§ 1° do art. 416 d a L ei '69·3,1 Juntas ·essas <que •funccionara.m.1- tanto nas 
sédes dos districtos eleitoraes, para apurar eleições <le deputados, como na capital do 
Estado, p;i.ra apurar eleições · de Sena dores •( d'ocs. n. 4, fl. 3·, n . 10, fls. 1 e 2 
e ·n. 1() A ) já, fina lmente, compar-ecend'o os mesmo·s presidentes ás reuniões das 
Juntas Apuradoras <l'e eleições :federaes, a despeito mesmo -dos lugares ·qu e lhes 
competiam terem s id·o u surpados por outros _cidadãos, que eram ape.rnas pres i-
dentes ele facto de Intendencias Murnicipaes twrnbem de fac to . Os impetrantes 
provam essa affirmação juntando aqui o documento ·n. 5 . E' um •!o.ngo funda-
mentado protesto apresentado ao integro Juiz F ederal d'a secção do Amazonas, 
Dr .. Cunha e Mello , contra o facto de se haver constituido a Junta 'Apuradora 
da eleição de um s enadO'r federal, .procedi·d•a no Estado do Amazonas, no d'ia 
12 de janeiro des te anno , com .pessoas que, de facto a penas, representavam os 
pres·ic1 entes das In tendencias Mun.ioipaes, por•CJUanto os pod'eres, tanto Legisla-
tivo como Executivo dos munici1iios, eram, de -direito , r epresentados por outros 
ci dadãos, ·entre os quaes se enconti·avam os presidentes ele Intend'encias que 
haviam comprureoido á reunião ·da Junta Apuradora e que dellas foram abusiva-
mente excluidos, >clanclo lugar ao r eferid'o .p.rotesto, que foi publicado e affixado, 
na. fórm a -ela •lei, tendo .sido deli e inte irados 'o Sr . Procurador :Secciona! da Repu_ 
blica no .Amazona,s e p l ssoas interessadas, sem q ue fosse o mesmo, "d'e •qualquer 
fórma, impugna do. 

Além dos oitaclos documentos ha outros ainda que provam .não t erem nunca 
os intendentes municipa1~·S .se conformado com o ·esbulho que soffreram . O doe. 
n . 

1 
6 prova que t end·o ~ ido ernpossacTo em 1914 ·no cargo de Superintenden·te de 

Manáos, na ausencia d ~ste, o pres iden te (l e um Conselho 'Mu nicipal, que o era 
sóm ente de façto, foi :!'eito um prot esto perante o Juiz '.Federal da secção do 
Amazon as }Jelo legitimo v ice-presidente elo Conselho legal, Dr. Vi vai do de 
Palma Lima, ten c1o sidq o dito prote.s•to tomacl-o por t ermo. 

E agora m esmo, tri"tando-se da ·eleição de n·ovos intenden tes e superinten-
dente a·a capital elo Estado, os 1mrtidar ios da Jegahdade concorreram ao pleito 
eleitora l indicando os •seus can'didatos cm mrunifesto ao eleitorado (doe. n . 7) , 
sendo >dada.s 1pa1<a a rC>iPectiv·a ,e.J.eição as providencLa.s dia lei pela Intendencia 
cujo mandato vai findar em 31 do corrente (1doc . n " 7, verso ). Da eleiçã'D reali-
zada e já conheci.do o r~.;; ultado que a imprensa de Manáos ·publicou e f oi trans -
mittido por telegra1nma para esta Capita l (d·oc . n . 8) . 

* • 
Mas não foraon sómente as In tend<mc.ias municipaes que ass im resis tiram 

á O'Jlda de anar chia que subverteu n o Amazonas a ordem legal. 
O Congres.>o do Estado tambem se •manteve sempre em attitude de protesto 

contra o delírio das vi·ol ~nc!as que ela.Ili proscreveram todas as líb_erd'ades constL 
tucionaes . E . assim, apezar da pressão official, Jogo que se consummou, pela 
annullada reforma constitu cional de 191'3, o cr-imc 'el e ·desobediencia ás decU!ões 
a·este Egregio Tr.ibunal, que mandaram fosse garantido o livre ingresso dos 
senador es e d epu tados esta doaes no recinto das sessões do Congresso L egisla-
tivo, para ahi exercerem as funcções decorrentes dos seus mandatos; logo .que 
esse crime se consummou e foram em consequencia dclle, eleitos n'ovos depu-
tad·os para constitu.irem uma A.ssembléa Legi.slativa que a Constituição de 1910 
Aão conhece, porque de termina que o Legis lativo elo Estado se componha de 
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duas Camaras - a Camara dos Deputados e ·o Senado estadoal - a unica tm·ma 
de senadores e deputado.s subsistente, constituindo o Legislativo estadoal, instai _ 
lou- se em predio contratado numa das principaes ruas -de Manâ.os, e al'Li, de 
pleno accõrdo com a Constituição e as leis, exerceram o respectivos r epresen-
tantes os seus mandatos até o u ltimo dia da legislatura - 31 de dezembro de 1915 . 

• • 
.. ~ Lei Eleitoral n. 693, de 1911, prescreve no seu art. 20 - que a eleição 

vara senad.ores e a~p·utcoclos se reali111ará, sin111ttltaneCMnente, ele tres em ti·es awwos, 
no cJ,ia 1•5 ele novembro ao uitinio muno ela !egislati•ra. 

Ora, de coniformidade com essa disposição de lei, observada em todas as 
suas phases o processo eleito.ral, procedeu-se no dia 15 de novembro de 1Dl5, 
ultim'o a nno da · legis latura, â. ele.ição do novo Congresso, isto é, de vinte e .qua-
tro cl'eputadrn;; para a composição da nova Camara e cinco senadores para a re-
novação do terço do 1Senaclo, 

As m esas eleitoraes que 1n·esidiram as eleições foram eleitas com a precisa 
antecedencia pelas Intendencias Municipaes que, na mesma occas1ao em que 
elegeram os mesarios, dividiram os municipios em secções e designaram os edi -
ficios nos quae,s deviam se realizar as eleições, conforme pr screve o art. 33 
da lei 69•3, nos seus 1m 1°, ·2°, 3°, 4°, 5° e 6° (doe. n. 4, fls. 2 e 3), scnd'O esses 
actos dados â. publicidade, como se pôde verificar do citado doe. n. 4, fl. 3. 

Préviamente feita a indicação dos candidatos pelos partidos politicos, cm 
man.ifastos diTig.idos ao eleitorado, como é de praxe nos regimens democraticos 
(doe . n. 9), realizaram-se a 15 de novennbl'o de 1915 as eleições d·e senadores· e 
deputa.do~, tendo sido preenchidas pela respectiva mesa as forma lidades leg:j.es, 
não sómen te para ::t l'ealização das eleiçõe., (Lei cit., a r t . 39, § 1°) mas tam-
bem para' a remessa d.as authenticas, em acto consecutivo, â.s Juntas 'Apuradoras, 
â.s Secretarias <la Cama.ra e 1Senaclo e ao Governdor do Estado (Lei cit. , artigo 
~ 9, •s 2°) . 

* * 
Ele.itos os deputados ·e senadores, segu iu-se a formalidade da apuração que, 

nos termos d'O '§ 3° elo art . 46 da L ei 6'93, devia r ealizar-se : a elos deputados 30 
dias depois da eleição, a d·os senadores 15 0 dias depois da mesma eleição. 

Assim dispõe a Lei Elei toral porque, sendo a Junta Apuradora d'a ele ição de 
sena·dores constituída pelos mesmos pJ·esidentes de Intendencias que compõem 
as juntas distl'ictacs, que apuram a eleição dos deputados e dada a grande 
clL~tancia que separa <Ja capital as sé'cles dos dis trictos eleitoraes, at.ém da diffi_ 
culdade de meios ele transporte, é indispensavel essa c1iffçrença de prazo para 
que, depols de apurar nas sêdes dos districtos a eleição de deputados, possam 
os p.residentes das Intendencias estar na capital do Estado, na data prefixada 
para a apuração da eleição de senadores. 

De conformidade, pois, com o diisposto na Lei, a data para a apuração da 
eleição de ueputados era 15 de dezembro de 1915 e para a apuração da de se-
nadores 4 de dezembro de 1816, 

Na primeira dessas datas - 1'5 de dezembro installa.ram-se as Juntas .. ~pu_ 
radoras da eleição de deputados, nas sêclcs dos a.istrictos eleitoraes, constituindo-
se de conformidade com o di sposto .no art. 46 § 10, n. JI, da LeJ 693, combinado 
coon os ar·t s. 20 e 30 ida Lei 701, de 27 <le setcmb l'o de 1.9.J.2, que mo'Clificou al·gll-
mas disposições daquella. 

Realizados os trabalhos da apuração, foram pelas respectivais Juntas expe-
didos os competentes diplomas aos <leputad·0c; eleitos pelos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° d'istri -
ctos eleitoraes (does . n. 4, fl. 13 e ·n. 10, fls . ,3 a 6). 

Esses diplomas, que são cópias authenticas das actas dos trabalhos das 
Juntas Apuradoras, revestidas elas fo'l'lnalidadcs legaes, conferidas e concertadas 
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pelas proprias Juntas, foram registradas em cartorio na capital do Estado para 
que o tabellião publico a ellas se r eportando pudes se certificar o que nellas se 
contêm, conforme se vê do citado documento n. 10. 

Depois de expedid·os d ipl omas aos 'deputados, installou-se em Manáos, no 
dia 4 de dezembro el e 1916, a Junta Apuradora da eleição de senadores (doe. n. 4, 
fl . 3), constituida pela maior.ia d'os pr()sidentes das Intendencias Municipaes, 
sob a pres idencia de um dos pres identes elei to por maioria de votos e secreta-
riada por um dos eleitores da capital, convidado para tal fim pelo presiden te da 
Junta, de accôrdo, tudo, com o que precei tuam os art. 4·6 § 1°, n. I , da L ei 693, e 
arts 2° e 3° da Lei 7011 e. apôs a formalidade da apuração, expediu diplomas 
a seis enadores eleitos, sendo cinlJCo para preencherem o terço, cujo mandato 
findára em 31 de dezembro de 19115, e mn para preencher a vaga a berta pelo 
fallecim ento elo 1Senador Sccund-ino da Silva Salgado, cujo mandato findaria 
em 1921 . Esses diplomas foram tambem regis trados em cartorio junta m ente com 
os dos senadores eleitos em 1912, como certifüca o doe. n. 10<, fl s . 1 e 2 . 

• • 
Eleitos, portanto, em pleito regular e r egularmente apurada a ~ua eleição 

pelas Jun tas .A1rnradoras competentes, reuniram -se no dia 15 de janeiro 
no sdificio do Paço L egislativo os deputados diplomados e, ahi, de 
accõrdo com as normas legacs , em sessã:o especial, veri ficaram e 
reconheceram os oous poderes , para o que. foram préviamente designadas as 'l'le-
ces.sa1,ia<S commissôes <q ue ;emittiram pareccr<ls sob1; , as ele ições, sendo os mcS\11lOS 
pa1·~ceres •approvados (does . ns. 10 e lo A, annexos aos autos lle lwbcas-corvus 
n. 4, 104, de 1<8 de outubro deste anno. 

Em seguida á vel'ificação e reconhecimento de poder es dos c1ep u tados, pro-
cedeu-se á eleáção def in itiva da mesa da Camara. 

Por s ua vez, na onesma data, os dous terços dos senadores, cujos mandatos 
t e1'minarão para um terço em 1918 e para o outro t erço cm 1921, procederam 
ã verificação da eleição dos senadores eleitos e diplomados, reconhecendo-os em 
s ?guida (does. cits. n.s. 10 e 10 A). !Rcorga'l'lizado por essa fórma o Senn:do Es~ 
taid oal, procedeu -s e â ver:ficação definitiva da .eleição da respectiva m esa. 

• • 
) ' 
1 

Constituidos pelos m eios regulaTes, como ficou dito e provado, os dous ra-
mos do •Poder L egisla tivo do Amazonas, realizou-se .em 10 d e julho de~te 1a nno -
data constitucional - a sessão ~olemne de inauguração da nova Jegj !atura, tendo 
sido com antecedencia qada commun icação ao Governador do Esta~l'o, de haver 
numero lega i para os trfLbalhos do Congresso, e expefüdo convite ao mesm.o Go-
vernador para compa•rcc~r á sessão solcmn e realizada no dia 10 de julho, con-
forine aonsta dos docu~entos ns . 11 e 12, ,annexos aos a utos de habens-corpiis 
n. 4.104 , de 18 de outubro ultimo, impetrado a este Egregio Tribuna! para os 
mesmos paoi ntcs, e n. 11, annexo á presente petição. 

Não se apercebeu, po rém, o Governador da communicação que lhe fôra 
feita e, insistindo em desprestigiar o Congresso legitimo, continuou a manter 
relações officiaes com a s ua Assembl éa declarada nulla pelo Egregio Tribuna!, 
dan do ensejo a que a mesa do Sena1do Estadoal lavrasse o seu p rotesto perante 
o J uiz Federal da secçãq do Amazonas (doe . n. 12) . 

Se1m embargo, entretanto, da att itude francamente revolucionaria do Go-
" er na<l'or , o Congresso e~tá fun ccionando, sendo as sua·s leis promulgadas por 
elle proprio, conforme se prova com os decretos ns . 6 e 7, de 8 de maTço deste 
a:nno, que suspendem a execução de actos •a os Legisla tivo e Executivo illegaes 
de dive1·rns mun icipios e do Executivo do Estado (doe. n. 5, verso) . 
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IH 

Foi esse Congresso assim regularmente constituido e qu vem funccionando 
desde o dia 10 de julho do corrente anno, em sua 9• legislatura, e prorogou até 
o dia '5 de janeh·o de 1917 as suas s essões, a fim de conclu.ir a votação da L ei 
Orçrumentar ia do Estado e outras complementar es (d:oc. n . 13); foi esse Con-
gresso que no dia 5 ele seteni_bro ultimo, de conrformiclade com 8 1° do art. 4-8 da 
Constituição d'e 21 de março de 1910, e •§ 2° do art. 26 da L ei Eleitoral n. 693, 
de 15 d-e outub ro de 1 911 , reconheceu e proclamou os pacientes - Governador e 
Vice~Governa,dor do Estmdo para ·o proxJmo ,quatr iennio, sem nenhum protesto 
quer de alguns dos membros do Congresso, quer dos seus adversa.rios. 

Provada, como ficou, a leg·itimidade do p'Oder que apurou a eleição dos pa-
cientes, e os proclamou eleitos, rec·onhecendo-lhes a qua.Mdadc de Governador e 
Vice-Governador do Estado, passam os impetrantes a demonstrar q ue em todas 
as phases do processo e leitoral para a eleição dos mesmos pacientes foram olJ sC r-
vada..s as prescripções legaes. 

Essa demonstração será breve. Não se deterão 'Os impetrantes em <?smerL 
lhar os detalhes d.o processo eleitoral , ,q ue isso seri a attribuir ao Egrcg·io Tribu-
na l urna funcção ex·tranha ás suas altas attribuições; a de apurar eleições e ve_ 
r ificar poderes, funcção que foi já exercida pelas Juntas ,.\ .pura.doras e pelo pro-
prio Co'llgresso do E stado. 

O que importa saber não é o numero de votos levados ás urnas pa1·a s uffra _ 
gar os rom es dos pacientes, nem tampouco se estão em terenos as actas elclto raes 
lavradas pelas mesas que ;presúdira·m á eleição, mas tão sómen te se essas m esas 
foram organ iza>das de accõrdo com a L e.i Eleitoral . 

O qu e se quer indagar não é se a..s Juntns Apumdoras andara m bem ou mal, 
apuraram ou cleixaram de a.purar votos deste ou daquelle elcilor, desta ·ou da-
quella secçã<J, a favor deste ou daquelle can<lidato, mas unicamente se essas Jun-
tas se reuniram regu larmente para o desempenho de sua f un cção legal. 

Não é <le apurar eleições nem ele verüicar .poderes que se cogita. 
Nem dh5so, neen de sabei', tamp·ouco, 1!e o Congresso ele ito - o podei· verL 

ficador - procedeu justa ou injus tamen te na verificação cios proprios poderes, 
e na apuração da eleição de Govcr.nador e Vice-Governador, mas só e sómente Re 
esse Congresso - esse p·oder verificador - se consti luiu ·na fórma de rdirelto, re-
novando os seus pod er es por eleição popular, sem inflingir normas da le i a que 
devia obedecer. 

Ora, demonstrado ficou que o Congress:o do ID.• lado se orgunizou ele p r·Feito 
a.ccõrdo com a L ei El eitoral do Ama~onas. 

Os <leputados e senadores (JUe o COIA'l!lõem foram eleitos em pleito regular, 
sendo observadas, uma a uma , no respect ivo processo, afl dis posiçõPS da Lei que 
0 regulou, desde a ele ição cl'os mesrur.los, alé á apuração dos votos e dahi até á 
veritlcação d e pocleres e consequente reconhecimento rlos eleitas, e lPição da.s 
mesas das duas amaras e abertura solemn e dos tralla.Jhos legislativos. 

Organiza'clo assim o Congrnss·o, estava const ituído o pod·er competente para 
a'l)urar a eleição elos p fl.c i ntes, reconhecer-lhe os poderes e proclamai-os eleitos. 
Está isso affirm a do, es tá isso provrud'o: mas não bas tn. Faz-se mister a prova de 
que, r ealmPn te, h'O UV :n o A1mt7.onas ele.leão ele Governador e VICP-Governador. 

E é isso o que os impctrnntes Yão mostrar com os factos occ01Tldos e os 
documentos que os comvr'ova,m. 

• • 
Diz lt L ei Til le ltornl n. r.9~, no § 2 clo seu art. 20 : 

«·A Jeiçíw de Gover11aclor e Vlcc-.Govcr.nador Srl'á cffectuada n'O d ia 
14 de julho do ultimo a nn·o do perlodo governamental, Ren do a apuração 
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feil9. pélo Congresso no dia 5 de setembTo do mesmo anno, CJU'tlquer que 
sej>t o numero de membros pl'csentes das duas Camaras. » 

Xos termos precisos de~a disposição da L ei Eleitoral, r eal izou-se no ·-~ma 
zonas, no dia 14 de julho des te anno, a eleição dos pacien tes, tendo sido, para 
tal fhrn organizadas no dia ·2·8 de junho, de accôrdo com o a rt. 3•3 da mesma Lei, 
as counpetcntes mesas eleitoraes. 

O proceS-"O determinado para a eleição de Governador e Vice-Governador, na 
sua phase in.icial, é, em todos os seus detalhes, o mesmo adoptado para a de 
senadores estad'Oaes (arts. 31 a 39 da L ei Ele itoral). E com o mesmo rigor com 
que na eleição destes e o os deputados foram observadas as nOTmas estab elecidas, 
se procedeu quanto á ele Governador e Vice-Governador. Dess'a1·te, foram eleitas 
as mesas eleitoraes, com a exigida antecedencia, pelas mesmas Intcnd encias que 
fun cc i·onaram na eleição dos congressistas, e foram, igualmente na m esma occa-
sião, designado os edificios onde deviam comparecer os elei toTes , sendo ainda 
preenchidas a,s outras formalidades do art. 3,3 da Lei Eleitoral, fe.zendo-ae a ne-
cessar ia publicação do edita l ;para os devidos eflfeitos, conforme o certificam os 
does. n. 4, fls. 3, 4 e 6, e n. 14. 

lnstalladas no d ia 14 de julho as mesas eleitoraes, a ellas compareceram os 
elei tar es, realizando-se a eleição, da qual, depois de lavrad'as as actas e serem 
as m esmas transcriptas em livros proprios por tabelliães e escrivães n•omeados 
cul hoo, fora m cx-trahidos bol etins e affixados, sem protesto de ninguem. Os 1·e-
sultados parciaes das .secções da cap ita l e seus suburbios e do interior oo Es-
tado iam sendo publicados á proporção que ei·am conhecidos. E ' o que se ve1·L 
rica das publicaçõ~ 'feitas Jlela imprensa nos dias 16 , 18, 23, 25 e 30 de jullrn e 5 
16, e ?/7 de agosto des te

1 
anno, corno se prova com os d'ocumento.s de ns. '1.5 a 22. 

Con hec idas e divulgadas as p'l'ime.iras sommas dr votos, qu e suffragaram 'OS 
nomes dos pacientes, foram estas augmentando com 0.5 novos resultados que iam 
chegando do inter ior até 'O numero total de 13. 0501 votos para governador e 13.768 
para ~ice-governador, tendo tarnbcm obtido votos, em numero in ferJor, tanto para 
gov01·nac101· como para y ice-govern ador, outros cidadãos, cujos nomes e numeros 
de votos constam das referi das publicações e dos docum ento ns. 24 e 25 . 

* • 
P elo r esultado conhecido e amplamente di vulgad o estavam os pacientes elei-

tos p·or grande maioria de votos elo eleitorado a mazonense . Mas .taltava a.Inda 
uma formalid'ade essencial: a apuração da eleição e consequ ente verificação, pelo 
poder competente, oa regularidade elo pleito e da observancia ·elas prescripçõ.e~ -
legaes que no m esmo d~viam ter sido obcdecJda,s . 

E S>a funcçã•o competia ao Congresso dp Estado, nos t ermos elo a rt. 18, § 1° 
ela Constituição de 1910. e a rt. 26 , § 2° da Lei El eitoral de 1911. 

Exerceu-a o Congresso? 
Exerceu -a , e de co1110 a exerceu i;os dão certeza plena os documentos juntos 

sob cs nume1•os 23, 2·4. jl5, 2'6 e 27, que· provam: 
- que o Congresso foi convocado, em observa11cia ao prece ito constituc ional, 

para, constituiclo em Ju·p ta Apuradora, apurar no di a 5 de se tembro deste anno 
a eleição reall?.ada no d ja 14 de julho; 

- que, ~orteadas , 'lª fórma do regimento interno dos dous r a m os do Pod'er 
L•gi ··lativo, duas commissôes cspeciaes compostas de senadores e deputados para 
proceder m ao exame e á a puração dos votos ela r eferida eleição, essas commls . 
.-ões se desem penharam de sua incumbencia, apr.esen tando á mesa do Congresw 
os seus relatori·os, que concluem . depois de annullarem votos em algumas das sec-
ções eleitoraes: urna pela apuração de 5 .14'2 votos a favor do primeiro impetran te 
e paciente - pa ra governador, e 5. 714 a favor do Coronel Franci sco Ferreira de 
Lima Bacury, para vice-governador; e !l- o'utra pela apu·ração de 6 .>8•34 votos a 
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favor do primeiro e 6. 767 a favor do segundo, constatando ambas os voto em 
.menor escala por outros cidadãos. 

- gue, estudand·o os relatorios das duns referidas commissões, a mesa do 
Congresso, interpoz seu parecer, concluindo pela approvação da eleição e reco-
.nhecimento dos pacientes, que obtiveram : o primeiro - 11. 761 votos regular-
mente apura-d·os, para Governador do Esllado e o segundo - 1.J2 . 401, para Vice-
Çlovernaid'or; 

- que o ·congresso, em sessão plena, a que compareceram onze senadores 
dos quinze que compõem o Senado e dezeseis deputados dos vjnte e quatro que 
compõem a Camara, approvou, por unanimida1cle ele votos, as conclusões do pa-
recer a;presentado pela mesa, depois de subrnettido o mesmo á discussão, tendo, 
em seguida, o •presidente do Congresso, ;proclamado os pacientes eleitos -e reco-
nhecicl'os, respectivMTJente, Governador e Vice-Governador para o quatriennio a 
ser iniciado em 1° de janeiro de 1917 e a findar em 31 de dezmbro de 1920. 

Alêm das cópias authenticas dos relatorios das duas commissões do Congresso, 
do pa1·ecer da mesa e da acta da sessão do mesmo Congresso, realizada no dia 
5 de setern·bro deste anno, os impetrantes ju.ntam os documentos: 

- n. ~8 - publicação pela imprensa ela acta da reunião elo Congresso, dos 
relatorios das commissões e do parecer da mesa do mesmo Congresso, - e 
11. 29 - publicação official, no orgã'O do Congresso elo Estado, ela acttL ela sessão 
do mesmo 'ongresso, na qual os pacientes foram reconhecidos. 

IV 

Da exposição exhau.stlvrumente feita e clocumcntaclamente comprovada, sobre 
a legalidade que presidiu á r enovação do terço do Senado Amazonense e respe-
ctiva Camara dos Deputados para a actual legisltura, e da eleição e reconhe-
cimento d'O Governador e Vice-Governador elo Estado, para o proxlrno quatriennio, 
conclue-se inevitavelmente, que a situação juTidica dos pacientes .é indiscutlvel. 

E se ê indiscutível essa situação, se contra o direito que lhes assh5te de as-
sumir o Governo do Amazonas, não se levanta um protesto c'Om a.'sento na Consti -
tuição e nas Leis de que decorre o mesmo direito; se o Egregio Tribunal re-
affirmou, categoricamente, terminantemente, a nulLidade da 1·ef=a constitucio-
nal de 19113 e ela .. .\.ssemblêa creada por essa reforma; se ê nulla a lei eleitoral 
votada por semelhante Assemblêa e nulla tambem a eleição de governador pro-
cedida na sua conformidade e :pela m~111 a Assembléa apurada, a esse Governa-
dor não pôde ser dada a posse d'O governo do Amazonas sem .que Isso importe 
numa Inaudita violencia, num clamoroso esbulho ao direito dos pacientes. 

E' pois, contra esse crime lnominavel que se premedita, co.nforme provam 
os does. ns. 19, 19 A e 19 B , juntos aos autos de habNJ.S-co1•1ms n. 4 .'104, de 
18 de outubro deste aruno é contra esse lnqualifica'\'el abuso de p'Oder do actual 
Governador daquelle Estado, querendo privar os pacientes elo direito de exercer 
uma funcção para a .qual foram legalmente eleitos e reconhecid·os, é contra esse 
crLme em perspectiva, con~ra esse abuso de poder, .que os impetran tes supplicam 
á Suprema .. .\. uto1·idade tl~ te Egreg·lo Tribunal a garantia constitucional .i:lo 
habeas-corims, para que possaen os racientes exercer livremente 'OS seus cargos, 
sendo empoEsado no governo, a 1° de janeiro de 1917, o Vice-Gove-rnador, Coro-
nel Francisco Ferreira de 'Lima Bacury, dada a impossibilidade em que está o 
imptranle e paciente, General. de Divisão Dr. Gregorio Thaumatu rgo el e Azeve-
do - Governador eleito e reconhecido - de se encontrar na capital do Amazona~ 
naquella data . 

Rio de Janeiro, 27 de dezemb1•0 de 19 16. 

THAU'MATURGO DE AZEVEDO\ 

CLOVIS BiEVIDAQUA 
RUY BARBOSA 
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A C\COiRlD Al:M 

Hav.,ne/,o dualidade de Congressos e ele G-overnacLores em iim Estado, a nenhwrn 
elos incliv·Dt:luos qiie se julgam el e-itos p&de ser concedicla orclein ele <4hrobeas -
coi·vus» parei exei·cer eis fimcçõeN qtte se cittri·biiemi ( •) 

N. 4. 162 . - Vistos e relatados estes autos de heibeas-co1·1ms, em que são 
pacientes o Genera l Gregorio Tha umaturgo de Azevedo e o Coronel Francisco 
Ferre ira de Litna Bacury: 

Considerando que a posse desses cargos, J1ão é certa e incontestavel. P o r 
anterior decisão deste Tribuna l foi declara da irregular e invalida a ultima re-
forma constitucional do Estado elo .Amazonas. Mais tarde, pronunciando~se acerca 
<la m esma reforma, o ' congre.;:so Nacional parece ter a-pprovado a organização p·o_ 
litica e a dmini strat iva decorren te ela m esma reforma. Nessas condições, havendo 
no E stado d·ous Congressos L egislativos, procedeu-se á eleição de governador e 
vice-governador , e as r espectivas actas foram remettid'as - parte a um Con. 
gresso, e parte a outro. Das apu rações assim fei t as parcelladamente r esultou o 
r econ hecimento e a proclamação de d·ous governadores e dous vlce-governaclores, 
nã o se sabendo ao certo quem obteve a maioria no computo total das duas séries 
ele eleições . 

Nem se argumente que sõ d·eve ser reconhecido como regularmente constL 
tu ido o Congí·esso que se elegeu de accôrdo com a Constituição ele 19 10 . Para 
a formaÇão elas dual1dacles, tanto de Congressos com·o de presidentes ou governa-
do res, é necessar io que pelo menos uma das eleições, ou elas apurações, ou das 
v1!rifi cações de poderes, seja ill egal . Não ha dua lidade oriu nda ele eleições , aipu-
raçõcs ·ou verificações reg9lares . Neste cctso occiirrente lw velo menos lliivi<las 
so bre a eiei.ção aos pacimites, o q ue basta para obstar a concessão da 01-dem 
impetrada . 

O Supremo Tl'ibunal F~cleral nega o habeas-001·1nis ped ido. Custas ex-1.eg e. 
Supremo Tribunal l!,ec1~1·ul, 30, de outubro ele 1916. - li. cbo Esp irito Santo . 

l" . - Pedro Lessa., relator. - M. ilhtrtinho. - Sebastião de Lacerda, venciclo.-
GocLofreclo Cmilw, vencido na preliminar, pór se tratar de •l1'tterja evidente e ma-
nifestamente pblitica. - L eon,;, Ramos, vencido. - CeMMLto Saraiva., venc ido no 
rnerito. - G. Nalc.l, vencido pelas razões constantes da declaração com que a s-
signei o accô r dão 111·oferido com relação no primeiro pedido dos pacientes. -
Peclro Jlliibie11i, vencido na preliminar. - O/.iveira Ribeio·o. - Ane/Jl·é Caveticanli . 
- Viveiros ele Ga.stro~ vencido na preliminar. Foi voto venci~lo na preli min ar o 
Sr. Ministro José Liifa: Coelho e Cmnpos. 

HABEAS-CORPUS 

O CASO no AMAZONAS - O General Gregorio Tha umaturgo ele Azevedo e 
Coronel Lima Bacury impep·a1•am nova ordem de lw.b ecvs-cor1nis para que lh es 
fosse assegurado o manclatq de Presiden te e V1ce-Presidente do .A!mazonas du-
rante o tempo legal que corre. 

O 1Sr. Ministro J oão Mendes procedeu ao relatorio, findo o quRl deu o seu 
voto. 

( '' ) Publicado no «Diarjo Officlaln de 28 de julho de 1917. Deve haver erro 
ele im7lressão na data do accõrdão. O ele n. 4.10 4, a pag 375 foi r equerido a 10 
de outubro. O ele ·n. 4 . 136 foi r.equerido no começo de dezemb1,o, vag . - 389 . O ac. 
cordão acima deve se_r de 30 de dezembro, requerld·o a 27 de çl ezembTo, 
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Di.sse o referido magistrado qu e este caso é extranh o ás f uncções do Poder 

Judiciario, porque tem ipo r objecto consegi.1ir a immiz,são na posse a cidadãos 
qu e se pretendem orgãos directos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, A 
esses proprios poderes, e não ao Poder Judiciario compete soberanamente apreciar 
as condições 'de investidura de seus orgãos, antes de dar-lhes compromisso e 
posse, O Supremo ll'ribunaJ F edera l, portanto, não tem competencia para man-
dar immittir mt posse do Governo do Amazonas tal ou tal cida,dão, me.5mo que 
tivesse sido realm ente eleito Governador do Esta,clo, 

!--\ , razão de decidir é que o Poder Judidario t em a sua actividade restricta 
aos direitos incUv1~ili•<•es e que os direitos políticos sómente se tornam iiulwicvt•aos 
depois de preenchi<'Jus as condições de investidura e de exercício; antes disso, tacs 
direitos, permanecendo mt phase exc!118ivc1111•ente politica, são completamente ex -
tranhos á activida,d e do Poder Judiciario, 

No ca,~ o presente. as condições de investidura e de exercicio são a eleição, a 
veri/'icaçcio ele va;cleres e o oorn1n·o,,,isso e vosse. Ora, todos os accórdão& deste 
'l'ribunal, qu er os de ns , 3 . '31417 e 3 , 348, em favor dos senadores e deputados, quer 
o ele n , :J , 40'5, em favor do Vice-Governador, r econ hecendo o facto da duplicata 
de orgãos políticos no Estado do Amazona=s, concederam o habeM -OO?'PUS, afim 
de que os pacientes exercessem as suas funcções - ccatê que o Congresso Nacio-
nal se ma-nifestas ·e acerca elo conflicto - de sorte .que este Tribunal, comquanto 
eleclarando subsistente a Cons tituição de 1910, proferiu uma decisão ela classe 
da que os praxistas denconinam 'i,ntennilstioas, isto ~ . de effeito proviEional e sc•m 
caracter definitivo. T en cl o posteriormente o Congresso Nacional se manifes tado 
aceitM1d'o a r eforma de '191,3, ,isto é, declarando que esta reforma de 1913 não se 
a~rustou •d.os '!)receitos do art. 63 ela IComstitulção da 1Republie>1, nã!o cm mais o 
Congresso , elo .~mazonas, eleito nos termos da Conistituição de 1910, e extincto 
pela reforma de 1913, competente pnra apurar a ele ição, verificar poderes e dar 
posse aos impetr11ntes. Não Estando, assim, r egularmente apurada a eleição, 
nem verificados os poderes de qual'(Juer elos pacientes, n em r egularmente em -
Jm~sa clo o Corone l Lima Bacury - os seus 'pretencl ielos direitos poli ticos não 
es tão indiviclmtdos e, não es tamdo individuadas pc1,ma:necean extranhos ao Poder 
Judicia rio . 

Em ultima analyse. os impetrantes realmente não pedem uma ordem de 
habec•s-corpus, mas um mandado elo immi.sscio ?W vosse de cargos para os quaes 
prpfrndem ter sido eleitos , mandado cuja expedição não está de modo nlgum na 
orbita elo Poder Jueli ciario, nem a:o alcance ele qualquer de sua-s funcções. Final-
mente, o caso não é de hr•b ec•s - oorvias; e, por isso, o Tribuna! não póele tomar 
conhecimento elo recurso, 

O Sr. Ministro Sebastião de Lacerda acccntúa que a doutrina defendida peln 
Sr. Relator não é a 'sustentada pelo Supremo Tribunal. Não quer reproduzir s ua 
opinião já conhecida e consubstanciada e.n votos seus anteriores, mas acha riu• 
é precizo attendcr á importancia elcsta ques tão do Amazonas, onde stão emp')S -
sada'S e governam autoridades formadas por uma Constituição que o Tribunal 
rleclarou nulla . Creou-se nesse Esta,d~ uma situação original, qual a de existirPm 
eluas Constituições, uma va lida e a outra illegal, occorrendo, porém, a extravagan -
cia de vigornr exactamentc a ill ega l, :posto que a decretada nulla pelo Supremo 
Tl'ibunal F ederal. 

'De accõrdo com a opinião amplamente conhecida, conceéle a orxlem de ha.geas-
corim" aos pacientes. 

Manifes ln-se ele accõrclo com o ::ir. Ministro relator. o Sr, :<VIiniüro Godofredo 
Cunha . Tem satisf.a.ção por vir 'S. Ex. concorrer para banir do Tribun al a dou-
trina espuria que se tem seguido e que tanto tem embaraçaido "- v>da dos Estados, 
l\l[as por outro lado não pode deixar de constatar que o Sr , Ministro Lacerda 
1'€, m rnzão, Rememorou os factos elo Amazonns e fl' izou que o Tribunal declarou 
valida a , onstituição d'·' ln3 , ~ soml:)ra 'ua qual foi votada a 'lel elei,toraJ, foi 
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feita a eleicão dos pacientes, foram elles reconhecidos e empossados; são actos 
decorrentes dessa Constituição e o Tribunal, coherente com o~ seus julgados, não 
pôde negar que sejam validos. 

De accôrdo, porém, com sua opinião, no senUdo de não conhecer de habeas-
oonpus politicos, indefere o pedido. 

Contra o habeas-CO?'JJ?ts tambem votou o Sr. Ministro Pedro Lessa, m3.l> por 
não haver prova alguma de que os pacientes tenham sido eleitos e regularmente 
reconhecidos de m-0do a ser considera,do liquido o direito que pretendem exercer . 

>Tomados os votos, foi conhecido o seguin te r esultado: não se conheceu do 
pedido, contra os votos dos Srs. Ministros Sebastião de Lacerd1. , Leon·i Ramos, 
Canuto Saraiva e Gunmarães Natal. ( • ) 

(*) Até sahir o presente volume não tinha sido publicado no Diarir1 Official 
0 a;ccordam a que se refere a noticia do Jornal do Commeroio de 8 de Ab1 II de 1917. 



fAR1ECER.IDS DO SIR. RUY BAR BOSA 

O caso do Amazonas (*) - P>trecer do Conselheko Ruy IBarl:>osa - Procurado, 
ha oito ou nov·e dias, 001 mint>a r e idencia, pelo !Sr. Senado.r Jorge de Moraes, q ue 
se empenhava cm nw ·CJlltvir a mim, como jurisconsulto, sobre o caso do Amazonas, 
e tendo - lhe então manifestado o meu j uízo quanto ao ca.racter juri'Mco do acto 
do Congre..,~o desse Estrudo, que condemnei como inconstituciona·l, não julguei de-
ver escusar- me ao pedido, .J,Jue depois me mandou fazer, de red•Úzir a escrlpta n 
opinião que verbalij'!J'ente •lhe expuzera . 

Divulgada a minha acq.uiescencia, el e que não havia motivo para guarda·r re-
~erva, chegO'lt -me ante-hontem -â6 mãoª-. uma carta do Sr. enador Silvcrlo c-;ery, 
exprimi·ndo, por sua parte, o desejo de saber a minha manelr·a de pensar ácerca de 
outro aspecto jurldico da questão, q.ue 1na primeira consulta não fõra considerada. 

'E.ssa mi·3Piva i-eza: 
"ConstHndn-no" <JUe o Ex.nt . Sr. 1Senador Jarge de ·Moraes pedia a ;v . Ex. u11na 

cónffu 1ta, em re lação ao neto <lo Congresso ILeg-i;;lativ.q do Amazonas, que votau a 
1>errJ.a de ma.nc".ato do G<w-e rnMlor do mesmo m:staclo, vJimos trumbem rogar a V . !Ex. 
se dlgne pcrm!ttil'- 11'>5 ·qi.1e ihe dirija.mos a consuita j'unita. » 

Clara está que a m~n h a ann1ucmcia ao prime1ro consu·lente me obrigava a não 
c~e;attcndP r ao segundo . ImbeTpPllado como j-uri ta isob•re o 11Itesmo assum.pto pela 
outra parte na c0ntencl.a, p·u não pofüa ega r -me a· da·r, no tocante ri. ~ua segunda 
face, a ·solução que a minh•a consc!encia 1ne of.fe.recesse com a mesma 'imparci•all·dade, 
a mes.na frttnqueU1 e .o rmesmo desi.n•teressc, co.m que com relação á pri,meira me pro_ 
nunciara. 

iI 

Na cansulta do Senhor Silverio Niery, primeiro quesito, versa exactam.'C'111b; 
sobre a materia que encerrau a consul1ta do Senador Jorge de 'Moraes: a Jegltl -
midade, perante a Canstlt-u,ição arnazanense, do acto elo Co11gressa 'Estacloal, que 
declarou va~ante a ca1 .. go de Governador. 

F.sse quesito ·se formula aS1Sim : 
«Em face do ·art. 43 e .mais disposições ela Constituição do Amazonas, que 

tenh«m relação com o caso, ·é j ul'idlca o acto do Cangresso ILegislat·il·o daquelle 
Estado, que consid·er.ou perdido pelo Coronel Ribeiro IBittencaurt - o cargo de Go-
vernador ?» 

O acto da Congresso do Amazonas, a que se a:lludc, •é, ·innegavelmente, con-
tra.ria ao a rt. 43 da •Constltuiçãa elo Amazonas, bem como âs outras prescripções 
da lc.i o.rganica ,elo Estad'l, c1ue com o assumpto se .i-elaclona.m. 

E' a que supponha haver demo&trado cabalmente, na. a rgumentação que de-

(*) 'A este do0umento, pu10Mcado mos Annaes do Senado (Setem11:>1·a º" 1913) 
se referio o Senador Ruy Barbosa n-0 seµ di~u1-.;o de 6 de Setembt·o ele 1913, pu-
blicado a pagina, 
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~u~_i, r csponden<fo_ ~cm c m eu parecer anterior á consul ta do nr Jorgia de Montes. 
eua OCll'SO rcpet'Jl·-me · .. -\ e!le. p O<fs , me reporto, juntando ia este' meu .parece,r, 

parte lntegrante do seu cont ·t . . com9 
d ex o, cm resposta ao prume1ro quesito, uma có:pin 

aq u-el!e á consul•ta p reco:lente. 
•A:lli verá o consulente, respondidas com o 1i1·cc1"<o d 1 · ,, esun vo v nuen to, as razõe.s, 

em qrue me firmei, para :rnsten tar com o sustento que a delibcrnçfío !lo Congresso 
C:o "~ mazonas viola a Cono;titu içã~ do •Estado. ' 

II 

Mas o segundQ quesito põe a questão em um t errcno abêolutamcn•te a.tverso. 
O que nelle se inqu1·e € o segunte : 
r~Dos actos do ·Cogesso do .•\m azonas solt1·c eete assu mp to <t reou r.;;o para al-

g._um a outrn a11tordad<:''? Al·gum dos p9dere.s da União tc111 fa cu!Uad·e ria.ra lnte,._ 
vu· no caso, apreciando, anm1 ll ancio ou reforman do os actos dar1uella a•sseml:~léit a 
tal r espei,to ?>> 

Aqui já não 1;e trata de pesa r ·e qualificar a inco rrecçito do acto do G911g.resso 
amazonen€e, de lhe verifica.r e discutir a inconstitucionalidade, mas de salter se 
delJ.e qlll rec11r o, na ordem con3t-Hucional do 'Estado ou da União. 

Havel-o-ha na ordem constituc ion al do Estado? . 
Afigum-se-:ne que não. 
A Constituição elo Estado não t·econhece mais que trcs poJcrcs: o L eg1s'1atlvo. 

<r Executivo e o .Tudicial'io . (Art. 7°.) Logo, cu rrend<:1 a pe-ndencia entre 0 Con-
gres o, ciue exerce o Podor Legislativo (art. 8°). e Q 'Go,·«ma•clor, em q.u em re-
side o Executivo (art. 3•6), da resol~1ção •cl a qu•cl 1e, con<bra -este s6 poderia existil' 
v ia -de recu1>so pe:·a o tel'cei ro poder : o Ju dic ia.rio. 

Mas ex>stlrá? 
•As ath'>huiçõe.> d<> Poder J ·udiciario, no seu orgão sup11emo, o •Supremo Tl'i-

ltuna l de Justiço., estão defLnidaa n-0 art. 7·6. ela Constituiçãi:i do .'\maz.onas. Se-
gundo elr'e, "- es<>e t l'i'bun n! co.m·pete : 

a'l 0 , de~i rlil' os con [Jicto.s de ju r isd·icçãc e ntre as a·u tor i t:ndc~ judiciarias e entre 
estas e as administra ti va·; 

2°, proces:;.,H· e ju·Jgar o Govcrnad-or e o 'Vice-Gov•er nad-o r, nos c1•im es com-
muns, e o -Secretario ele Estado no · de respo1i,;a•biliJadc sómente suu, de confor. 
midade com os pl'ccc itos desta Con;;tituição, •bem como os Juízes de Direito nos 
c rim es comrn ur.s e ele ,11e.".lpqnsa:bil·idadc; 

3•\ concede r ha,beas - 001"JJ1lS como rc~urso para o su.pre.1no rrl'i bwnal Federai, 
r:os casos previstos 1pela !Constitui ção d a União.» 

Ciube a lhypotl'ese e.ui a 1-gu nrn <lestas oatcgorials? 
•Ce l'tamente em nch uma . 
11\ão se ·trata d'e um •Con.flicto cnlre awtorida.des j.udicü~TiaJS ou de alguma 

destas com as adnünistrativ1ts. O caso, ipois, ·não entre •no p1'imeiro itmn da enu -
merar:ão. 

''ral11!bc.m -não entra no irngu11<lo, que tão só men.te se r efe re 3!0 IJ)roceslso .e jul-
gamernto do GovPmaclor ou do Vicc-Govemador nos cri-me.s com:muns, do sccrntario 
<le Esta,do, nos de responsa.bili.d·ade exclusirvamemte sua, e dos Ju.tzes ele <llreLto nos 
ciclictos -de qua-lqu ,'r natm·e"ft . 

Tampouco s~ occomoda a espec ie lá •terceira olasse d 2 .queSltões allli su·bmeittl-
das a<> conhecimento (la justiça. Nesta cla-usu1a, oom efi'el-to, d•o art. '716, a •Oo.ns. 
titu ição -do r\maz<mas ado]lta. o principio d a ICo:nstitu ição 'FClderal, a dmibtiThdo o 
haUeas- co ri>-ns, nas 111d~1nrns aomd ições -.en1 quic rsta a. adimitte . 

A. regrn da Cons\ituiçã111 IFocJ era~ em maiteria de habecis-corv1<s é rea lmente 
ampliss ima. iManda ella ·«dar-se o habeas-corp1's, sc.mipre que -0 individ.uo so'ff.rer, 
ou se oonar em immin ente IIJerigo <'.le so'ffrer viole.nela, ou coacção, 'P·o.t· ill e-galidade, 
ou a.buso -de µodern . (:Ccmstituição da. lftepublica . .-\t·t. 72, * 22.). 
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!MaJs, !POr mais lata .que sej,a esta formu la, evildentemcnte não abrange os ca-
sos desta e~Jccialidade, cujo slJU)remo caracter politico sem duvi'.la nenhuma os 
ara-sta da 011bila de acção oo ju&tiça. 

ISinão, •veja.mos, velo art. 4·7, ela ·nossa 1Constitu1çào ·é o . 'o.ngrcsso Nac·lonal 
quem verifica a eleição do iPresid e.nt<i da IRevubl.foa, e reconl~~cc -0 cidadào el<' ito-
Sl.hp•punlhamos que essa ·asscmlMé::i. dopura o candicla·to cleg-ivol, e 1recc>mhocc o ln e-

g ivel. s urn1:un·hamos que •esbu lha .eia rr1resliclcncitt 'º cand idato ma-is voüudo, 1para 
conferir ao m enos aquinihowdo em votos. IS uqrponihamos .qu~. luovendo um cidadão 
irnd•Uibltavelmente favorec!c1o com a mai<> L'i a .elos suffragios qJOJJUlares, lhe cerceie 
n Co'.l,gresso, nmra se u tilizar Kla attribuição do a.rt. 47, § 2º, elegcnilo, llJOI' esc ru -
tlnio parlamentar, o scgtLndo votado. Em 1to.dais essas Lres eventualidades Lemos 
um cidadão •brazilehr ro espoHado de presiclcnte da RepubHca por uma cxton;ão do 
Conigresso Nacional. 

~ 1mittir-sc-ihia a esse .eidadão o recu,rso de hcibacis-conm.s, afim ele c.ntrnr no 
exe1•cicio das fu,ncções que a ' ' ação lhe con[iou, e o Co.'1·gresso comm clteu a ou -
trem . 

!Damos a,gora a hy:pothetSe de um <E r esLdcmte ida (Renrnblica já. ·no exercicio do 
~eu cargo . Nos cri.mes ·de responsaJbilidMle o seu trLbunal <é o 1Con.gresso, que re-
vesti>do :desta j.ucticaturn , nos tPrm-0s da !Constituição, arts . 5'3 e 15•4, <> 1Jôde sus-
pender e rljl&tiituir. ·Lma;gine-se. 1Jorem, que, a titulo dessa :;.utorilclade, o des.titue 
se.m o 'Pro.cesso ou lh atrope!Ja, concu lca•nclo as ,fôrmas ·nccessarias, ou lhe ins-
taura, sem se ·verificar nc.n'hu.111 dos casos .Jogaes ~l e roopon sab ilid f~de, e, de qual-
quor desses moJos, con'summa o a,ttosta~l o f1nccioso, dec!araindu va,go o Jog:H llc 
Ohof d.o !Estado . • ConcClbe-se CJ·Uc a um iconlJllicto desta natul'eza .pUJclesse caber. 
como soluçll,o Jur1drca, a impctrnção ele u1111 h<tboas - 00 1•1,.ns, 11cla victima d{) · sbu-
Jho ao S u1p11~mo 'T'l·LbunaJ Federal? i:Ninguem o 1d·iria. 

(Logo, não qJermitti1nilo •a iConsti·tuição dn .~mazo1ws " hauea.s-rur1J11s sinão 
onde a 1Constituigãio rla !Repuiblica o JPe1mütte, ·ha,·emos de concluir ·igualmente pela 
inadmissibilidade ,ra.cJical do haueas- co1';)>us, no .caso actual .elo Governador elo 
Aunazf\nas. amte o ISu1Perior tT11~bunal da,quellc 1E6.tado . 

•Estudado assim c lausula qJor clausula, <> ·art. 716 da 1Co11stiluiçã.o oclu Amazo-
nas, assento da materia, exclu·c absolutamente a compctencia da sua jusliça na 
CJ u estão .pe.n.cJen.te. 

íVe rcJ.a.clc seja IC]Ue o a r.t. :li3•9 dessa 1Constitu ição prcscc·evc: 
•«10 .Pocler ;.Judicinrio ·não cu1111]J ri ,.,á. as leis .elo Es·~aclo que .f.01·e-111 con trnrias a 

Const ituição, assim como ·os roguhnmcntos, aetos e dec isões 0clo .governo uu dcJLbe-
rações das m un•icipail•lidacles contrarias á mes<111a e 1á.s ieis." 

Mas o caso vertc-ntc não entende nem .com dellibcraçõ.~ munic i1rncs, nem cum 
rcgulau1en•tos, acl<>s ou decisões do 1gove•uno, nem .com lc>is, .do !Estado. GllandR esse 
texto constitucional ;que a }u\stiÇ>t não cumpra, quando inconstitucionaes, as «leis 
do IEstaido». 

A j usti<;;a nc.gallft cumprimento a essas «leis», quando J>eran tc ella se argui -
l~etn. de iinconstitucionalidaide, e esta ficar id rno.nstnl.da, por via ,1·egu1In r, rn1 acçãc1 
competente . Ora, a ana.lyse do art . 7•6 J10S a,caba de mos•tra1· que não ha ncnhu -
ll!a acção -00m{Peten.te. 1para le\ra r o juizo, nos tribunaes o U·\mruZioinas, a incon··ti-
t 11cionali.da.de .ce>mmettida pelo seu !Congresso contra -0 seu governador . 

.. ~cresce, ainda que, não cabendo esse aoto do !Congresso na categoria das 
uleis», J1âo cahe sob o disposto no art. 139 .cJa 1Con1.>tituição <:lo ~'\:rnazonas, que 
só ·a ellas, especifica.da e taxa•ti vamen te, se refere . 

'1\ssim •que, entre os poderes const itucion-aes do 1Amaz·onas, J1cnhu.m ha, para 
o qual se lllOSSa recorrer, Je,galmente; da resolução elo •Con•grcsso desse llDsta,do, qu1: 
JJl"Ontrnciou a vaoancia do car,go de 1GovermLclor . 

. rResta-nos agora atten cler á. ultima Ularte .da q•uestão, onde se ·perguntn s i tal 
r ecu•rso ·cabe 'Pllra aJ.gum "'Los 1Jode.res da iUnião. 

As circun1starncias <lesta questão 1delicn.da 1me iniduze1n a re1nemorar a1nec1•. 
tiencias, cuja lição aproveita singularmente á. •3olução da :rntual difficuldadc, 
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Ha pouco mais de duus annos, quando aqui se a.gitou a discussão do occa.so 

da Bahi.a.», sendo cu levado :1. me pronunciar nelle, como a.gora no do Amazonas, 
pelo ap,pel•lo ·q uc &: lhlllli e outnL 1iartc se me dirigiu, ,gran e ccleu·ma r ugiu em 
torn o do meu ,nonw, por ila"Ver eu ousa.elo sustentta.r que, contra cel\tas illegaltda -
de.s, a.ttentados e crimes, de 01,dem meramente po1'!tlca, não ll'a, 'l'l em ipôde .haver, 
remedi<: positivo no mecanismo dos ·poderes constituciona2s. 

iP,retendia -se e ·um conflicto a.Ili travado entre a maio;·ia e a mLnoria do ·Con-
gresso estadual, ~Juan.do neste se aipu1iava n eleição de Governaclur, d'ranquear aos 
poderes tl.a fUn ião uma hl.tet'ferencia, que se me antolha inconstitucional, per1gosa. 
a.blsu rida . 

'Qua.lificando com.o ina,dmissivel, ,politica e lega,Jmente, essa maneira de resol-
\'Cr a c ollisão, q.ue pe.rttwbava o meu :mstado natal, .escrevia cu, ·na 'minlha resPo·S·ta 
ao telegramma collectivo 'dos opposicion istas lbahianos, cm conclusão elo ra.ciocinio 
onde a estribava : 

·«Demcis que .fosse V()tiicla sem ,maioria a re'fo rma do rc.gi.mento. Onde, agora, 
o remedio constitudona l, fôra da :propria assembléa, alll~füante nova reJ0 1ma fll'tura 
c1 o mestmo reg.inTernto ?» 

Não o rvejo. Da regu la rülrade das 1rnf-0rmas rcgLmen.taes, em um COllPO 1Jegisla-
tivo, é eMe o uni.co jui2. Uma lei mesma J1ão '::lelxa ele ser lei, porque em alguma 
das .ca.1na,ras se commettésse ·o abuso ele votai -a ·sem ma1oi'i::i.. IÜ\; tribunaes não 
poderiam a.dmibtil' 1p1•ova de 'taes f<wtos . 

IPor outro larlo, a aipurnx:ão ela eleição .ele um ,(,"hf'lfe de lEstMlo tê, ,por ,sua natu-
reza, uma operação, 1que se não repete . <rlBem ou mal felta, esta t1á definitivament~ 

cons u.mada . » 
i..<3L1,pponllan1os pn1ticadas i1·1·egul ari.cladC:>.s n0 apurar a t'.' lcição lllu l?r elsidente 

da 1Reptublica . Que au,tu 1·idaclc .conhecerá deHa.s, para as ~studar ? Onde tal auto-
rida..J~ iquan1J o elJa.s occ~l'l'C\111 ao a1pura.rem -se as eleições de ;govennadores? Onde? 
'.:'< o lPodcr J"uidiciario fe,drrn t? No •Congresso 1.'facicma,l ? No Ornfe tla Nação? íNão 
enxepgo vossi'bili<la.dc tal n.o systrnn a .conls titucional do ·paiz. 

De reme::lio cm rem qio, .na ordem das ins tituições humana.s, se acaba por che-
gar sempre a um ·termo, <lo qual já não ·ha r emeclio 1ma.ginavel. O clcitot' ·é so-
beran,o. •Mas si o ,Con.gnesso 'bahiano reconhecesse, como govcr.na<'.lo.r o ca.füHclatu 
que o e.leitora.do nãio ele;-eu, onde ·o rcmcdio? <On.clc, •quando 1E-xeC thtivo e Co·ngras·5o, 
na U·rüão 1 rccusarf"111 os meios ele <'xecução ás ·sc-ntenças J:c :lerz.cs? Ornde, isd o S u-
premo Tribunal IFeJcr<~l pronunci,a,r uma sentença definitiva, m!l!nhfestamente in-
j usta, ou nulla? JDrn pa,.tc ncn,huma . 

IJ:\'esses .casos, o 1p.revçn tivo e o curativo dos iubusos estão unicamente .na opi -
nião unnblica. ,São <~penas mornes». (A Tribuna, de 1 de Abril de 119()18, pa,g. 1. 
col. 6.) . 

Os interesses magoa.qos com essa opinião não se pudernm con~o rmar com a 
ve t1dacle •trivial, ax'i=1a.tica, iJncon'lesta'Vel, 'nella conti.cl a; a il' rnmeclJl·a.'bil.ida.tde legal 
dos aibusos. q ua,n,cl,o C()mm~t.tbdos pc>la arntortida.c1e sllJjl rema 0~1 ·Peln aurtorW,acle especial 
e exelusiva no con hecimento e idecisão do assumpto q.ue i:c ipleiteia . !Passou pela 
maior das h eresias a 'mi.n~1U afCirmativa ele que uma opcrnçao como a qu e se co1L 
f;a aos parlamentos ou ço·n.gressos, quando in.cum'bid cts, na lei constitucio.nal. de 
veriricarem os p()cleres "10!l seus membros, ou apu rarc.m as eleições elos 'C'hefes 'Cle 
ES/tado, e reconi1ecerem os el eitoo - estygmatizou-se e rifücularl-zou-se, dizia eu. 
como a .maLs ,grosseira tcla,s enormLdadcs o meu asse11to cl '' 1qu·~ uma operação poli-
tica dessa n·ature·za, uma vo,z feHa, ·«'bem ou mal, es ta.r'á, dc.fin!tivamente co nsum-
mada» . 

!Deste ultimo ad:iectivo extra.h ira.111 argumen,tos, para inventar que eu su,bstl-
tuia o }mperio do direito pelo «dcis .fa<:tos consummadoo>>. Como, si a müiha prn-
posição não se ai111 itasse a -re.gistrar •Uma ·necessidaitlc inillu·c1ivc.l nas cousas h u-
manas: a ele um t ermo i·nevitavel na ordem 1processual <1os recursos, e a .tirar o 
ruais irtlJJerioso elos seus corollarios ã norma legal que, a ·respeHo de certas ques-
tões, ,circumscreve a jurisdicção a um só !Poder , ou a um fiô tri>bunal. !Eg.otaclos os 
recursos da lei, a injt1 S1biç~ passa em ~ulgatdo, '(;a.111:0 ç.omo a \iusliça, entra.ndo no qo. 
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mlnio dos factos ce>nsurnmadds. E, si a lei não concedeu recuxsos, deixando a so-
lução ido ~>leito a um só triJbu.nal, ou a um só juiz, a sent~nça deste na causa ter-
mina definitivamente o !iUgio, abrigando •na 11 , i:-ião inaccessivel dos facte>s con-
summad-0s a j,ustiça ou lndustiça, consa.grnda no ju]gamc.nto d<?ssa autoridaode sin-
gular. 

A 1Constituição brazilcira concentrou privativamente ·no Congresso Nacional a 
attri bu ição de .p rocessa r e j ulgar o P res idl'ntc e Vice-·Presidcnte da IRewuiblica nos 
crimes de refüJo.nsabiilidaJdc . !No .sup1•mo 'Tr·ibunal IFcdernl co11centrou clla, da rnrs-
ma fórma, 1Privatimen-te, a attri1buição de 1nocessar e julgar, ·nos crimes communs, 
o iPQ·asiiden,re .da IRe'[>U:bHca, e 1nos crtmcs nssim comrnu"1s, cflmo de a·es1wnsaJbilidade, 
os iMinistr.os de ~Estado, os ministros ldimlonl°aticos ou juJzcs de cLireit-0. 1~0 IScnado, 
emfim, conce11>tt·ou a attri!buiçã-0 •pri'Vfttiva de processar e ju1ga.1', qua:nido incursos em 
cri mt.-'S de ,respunsa•bilidrude, ·os memfbros do Su1n·eu10 T•rilbUJna:l ffi'edm·a,l, unica auto-
rida,de competenrte, ·por sua vez, 1para os 1proccssar e ju·l1gar .nos c1,imes .communs. 
N i n.guem dir~. 1q1ue o !Supremo Tr11bunal !Federal, o Sen~clo, o Co.riigresso INaciornt l es-
tejam albs0>l0wta.men.te isenitos do rLsco de pe11pelrar iniquida,cles .nas suas sentenças . 
:VIa-s como de nenhuma •folias ha recurso •Pa·ra otLtra autorida·lc, ca.ta uma clellas. 
pelo seu cara.oter ü-recorrivel e irrevogaivel , apera lmm~cl i11>ta.men,te um .faclo con-
summa>C1o . 

\Ora, si assim acontece ainda na orJ<im me1'amente jul"lclica, na ord~m polilic:, 
ê q ue ~ão se !havia de aclmittir? 

!Não tardou multo, .po11ém, que os acontecimentos mJ.is solemnes vlr1;scm pôr 
cm evidencia, de moj<J tão ex,traardi·nario quã.o d·ecis-l v'o. :i centeza d>t ·minha t'hesc 
e a pureza da minha sinceridade . Julgando a eleição prc.siJen<:ial de 1 de GVLarç11 
deste anno, teve o Congresso Nacional que se pronunciar entre um candidato inP-
Jegivel nãio eleito e um cadidato .elegivel eleito. :E: como se houve o 1Con.gresso "'fa-
dqnal? ICan·doidato elegivel e eleito vi-me desa;pctssado ipor ellF- ·do mandato presi-
dencial que a Constiltuição e o escrutinio me assegurnvam, em ,beneficio de um 
ce>ncurrente que nem ifônt eleito, nem elegivel .era . Nã,o 1iõde ·haver, a .nte a ordem 
constitucional, ·attentado ma·ior q ue o ·doe ~ubstituir •no 'Gov.er.no da Nação. o Chefe 
do ID&tado eleito. pelo não eleito. Mas houve, havla, po~ía haver, no mecanismo 
legal, •n.1gu.m ·rec.urso contra essa usurpação? Tão. Aco~selhei eu que alguu1 se 
tentalsse? Não : <lei por irremcssivelmente flnda a lide .. :vI:uitos cuidavam que, no 
tocante 'á questão da inelegibilidade, ponto ·de constitucicmn lWade exipressu. em 
rclaçao tto .qun.J era flagra·nrte o esbutho de uma .gara;ntia constituc iona l, devia 
existir r.emedio na SU:Prema justiça da !União. 'i\fas eu não hesitei em os .clesenga-
nar. 'O acto do 1Cangresso, ar'bltrario, espolia rio, inconstituc ie>n al , c1">1, tO' la via, 
s0>berar.o. 'Porque no a,purar as eleições presidenciaes e :·econhccer o íPrrsidente. 
eleito, a competencia do Congresso •Nacional ié, constitucionalmente, exc lusi va e 
absoluta. iD'os seus excessos, ])ois não 1ha co.rrectivo legal . 

.Na mesma condição está -0 acto .que se discute do Con;;res;o do Amazonas, 
Alli, como na União é o !Congresso .quem ve1,i.fica as eleições 1iara o cargo de 

Oheifc de íl.mita.do (IC0111sitiitu ição do Amazonas , al't . 418). 1Alli, como na União, é 
o C<Jngresso lquem o "J)rocessa e j1U!•ga. (.Ar.t . 152) . Allt, como na IU1nião, a IL'i con -
stitucional lhe não permittc ~al11 r do terr i to rio nacional sem licença elo Congresso, 
$Ob pena de decair do car.go . ( Art. ) . IA.hli, como na União, por conseguinte, 
é o 1Cong,re.sso quem ver.ilfica e declara a existenein das con.a;ções cons'l:ituclonaes. 
que hoajam de estrubeleccr, om <iruda oeaso occ.onen te, a vaiga ~lo camgo ,-Jr C!,r!e r1 • 
Elsitadt' ipar cul,pa d o seu t;iotular ce>mo incurso em eiú1mes ou faltais con·tra fl Consti-
tuição Estadual. 

De modo que, se a infracção pre,·ista no seu at't. ·113, ,qua·ndo se <llz que 0 
Gove!'na.dor não 1Poderá tomar ])arte cm emprezas industr iaes ou mercantis tem 
igualn1entc, fPOI" sancção a 1pe1ida c1o cn11\._~o . mão ha outra auttoricl'<t<lc, ,senão 0

1 

Con -
gresso do !Estado, 'Para verificar a occorrencia da transgressão, <i lhe fulminar 
e9Sa p e-nalidade. Wor outro lado, não pôde haver outra autoridade, senão es-'A, com 
a competencia de apreciar P decidir se, com effeito1 envolve n sancç;ãn drssa pi·· 
nalidrude a itra;nsgressão <leCinida 1110 ant. ·413, Ida IÇansti·tuição amazo:nen11e, 
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Da resolução, que a •tal 1·esn1ei•to adoP1twr, já ·1·imos que, ma ClS[l'hera uus po-
deres cstnduaes, não se conhece nenhuma auto,ridadc com jurisdlcção constitucio-
nal, :Para exa•nlinwr c cornigir os erros ou !desmandos. E , si tal autoridade não se 
dcscolire na esp'hcra dos qJOdcrns est<icluaus, muito mcn0s se rr10Jc11á enconti·a,r na 
elos poderes federaes . 

•:'-ião .tcem os pocl"res 1fcclerncs ap.tuclão a!lgu,ma, .quer se ·lhes cstwjc a .posição 1,<: 
sySttcrna do tregime.n, <JLIC I' se lhl'IS ana:lysem as albtri1buiçõcs d•1 cnumcrnç·J.o <:onetitu-
ciona.J.. tpi:tra en1on<la·r as.5 d01nasias e iJnicorrccção 1Clos puderes cstaiclu1aes ma '.l:lQJJJH-
oação odas •leis orcl-inal\ias ou onga·nicas elos 1Elstac1os . As leis 1de cada !Esta.do, e a 
Constituição que o rege, são interpretadas tã,o sO'beranamento •pc<los poderes esta-
clua~s, quanto a !Constitu ição e as lt>is a íU:nião \Pelos 'Poderes fcderacs . 

·Só quando a applicação elas p1·imciras entrar em collisão com as seigu.ndas, 
é que -para as autoridades fcd rncs se abrir'á. aos ·preliudica.dos o caminho do r u-
cu rso contra os excessos elas autoridades cstaoduaes . Ora, .nem a C-0nstituição nca1 
as lci.s fcderaes soffrem -mossa, leve ·que seja, com o desacerto e a injustiça com-
metti.õos polo Congr SS() ele um E,s<!:aiclo Nll en•tender e cxecLLtar crronea e inju6'ta-
.mente ª" normas da sua ;Conslitu ição (Juanto 'á -vaccancia odas 16u ncções ode Go-
vernador e a .perda por ellc do seu cargo. 

'\ ·Constituição determina cx,pressamcnte no art. 6", que: "''º IGovernú Federal 
não podc1<á iJütervir em ;nc-g·ocios pccuJliawcs aos 'Estados, .salvo: 

t0, ipa.ra :rep~Jlir in-vasão csl rungcira, ou de um ·iEsta.cio cn1 outru; 
·2°, para m•wter a Córnia. n·publicana Ccclcrntiva; 
-3°, 111ara res tabelecer a ordem e a tranquillidade nos •Estacl·os •á roquls!Çào doB 

rcsp. ot ivos 1g01Vc1•nos; ' 
'lº , 11ara assc,gurar a t•xccução cla.s leis e sentenças fcdcracs ." 
Ora, evidentemente, não se capitula l'm nenhuma de.5sas clausulas a hypothc"e 

de que se trat~. 
':"Jão lha sentenças ou jcis feclcraes cuja execuçãü se .trnha de a-sseg·ura r. 
'J'ão ·POU.00 se nos o.Gferccc a en1 rgcncia Ide rqpri•nür unia Dn vasão esitrangci.ra 

ou inter-estadual. 
ILongc estamos i.gualmt>n-te oda occorrenci'a contemnlaia ·no '3º itmn da enu -

meração •CCJnslfitucional, .porqu cnto a funeçã·o de resta.bellecc r D. orde-m e 1tnrn,quilli-
da.de •initel'ior n~s Estulos o.stil subor<lin a•l• •á clauswla dc "'roc1 ui,sição dos Tes~Jc 

otivos ,governos», e não se ']JóJe considerar juridicamente como requisiçito «do ,go-
verno» ele um iEsta•d·o o ·<1.pello dirigi-elo 1á União por um Governa.dor que deixou 
de o ser, tendo o Cong rc::~u ll~sta.d uai, no cxcrcicio, justo uu injusto, correct9 on 
incorrocto, telas .suas füttrtbuir.õcs consrituclami.es, pronun<>h11rlo a vaga da(1uclle 
cargo. 

Aincla m enos emCim, se poderia allegar, como pn;texto ele int~i,ferencla fe-
tleral, que ella se ·rerulizc «,pa ra ma·nlcr a fórma i'Cpu•blica·na J'ed~ratí·Va». Obvio é 
que a fórma ·l'e:JJUbl!cana federativa Jlada lcm que ver com o bom -ou máo uso da 
attrtbu1ção, daida ao 1Congresso de um '.Estado pela Consitituição ~·eE!Peotiv,a, ,pa1·a 
con11ecer das circumstancias em que o Governaidor tncorre na iprlvnçã.o do se•! 
mandato. 

Esta noção de c<fó nna r publicana re.lera-tiva», a que, ultimaní~nt~. entre nós. 
ce •tem bt.:sca,'lo impriunh' a ma,is abus iva c;a ·tic idadc, tem uma signi(icação muit'> 
restricta e teclrnica, limitada com a maior 11recizão 'llOS •&taclll'S Uni::los. de -0nde 
ado1;tam0f' eesa cla.usula con-sti~ucl-0nal, pela ju.risprudencia e pela -cloutrlnn.. Xclla 
não se abrange senão a d ef~sa dos elementos e ·enciaes ao governo elo povo pelo 
povo, median te manclatarios clectivos e te.mporarios, juntaimc;nte com n das condi-
çõrs nec~ ss·a1~.!11. a. c_o- xist'e'ncia da. sobere.:nin naciona•l, ieo1n a a·ut-0noniia cl.os 1Es-
t adc;-,s. Ora, nem a soberania nacion>Ll, nem a autonomkt do Esta.lo, n.em o govnro 
popular nwcliante orgãos tem.porarios .e clcct ivos padecem -a menor quebra com 
a; irregulari jades occunetes n-a deslituiçã-0 ele 1w111 Govennador ']lei.o Congresso d0 
Estado. 

Nos casos em que .;e tornam objecto de controversia, em um Estado (é Cooley 
q.uem nol-o cliz), «Os cargos do Poder 'Executivo ou Leglsla.tivo» (na e.specie é o 
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cni·go supremo do Poder Executivo que está .em conte.•taçã.o) «semp re .<C ha d•. 
Sui1Jpôr que <!-~istam, dentro do prop1·io E;taclV, autol'icl:icle.;; legi•timas e com rorçit 
bastante .para •di1ian.ir a ce>ntendn. "1ão <'! ao oJJficio d.a m1~o rlclacle <f,eder>al i.ngeril'-
se em taes ev·e<ntuaJ.idacles, a não ~cr quando regularmente «requisitada a succorrer 
com a prot~çã-0 devida, contra a violencia. T aes pendencia,;; devem ser clcs'linda -
clas pelos trib:unaes :iudicianics do Estado, q.unndo o caso .mr tal, q ue o adrnitta 
«PC!la su a legi-slatu.ra)), ou aind·a .p<:;l a acqu icscencia .aa d)O'J)ulação aos titulos aHe-
gaclos por •uma das partes ; ·e a so lução a que d•e;ta a1·te ·SC chegar, CLl'l)'lpre ao GKJ•-
Yerno .'Fedem! aceitai -a como dfrfinltlva. Não é licLto '1.s autoriclacl es federaes en -
\'Olver.em -se em q.uestões rel&tivas ao andaIDento da. C!':Jusa · do 'Estado «ou nas 
que se suscitarem .sob re a conveniencia e a just.iça em negocioo estac'.ones». 
(Gon«!'l'C!l 1)rinci{[il es uf co.nstiti<t·i.011coi IMG\, 3 e cl ., 11a.g<. 216 . ) (·•) 

N!eb e-svecie a <vlfferwnç1i está nrotiiro1lmim~t;e reso/!vficLa, não pel•a a:ttitucle P-OP•U -
lar, nem peia da justiça estadoal, cuja intervenção não ca•be.ria no caso, mas pelo 
pro1H'i-O .<teto da legisla.aura cio Estado, que, tendo praticruclo ;no exercicio de uma 
attribuição consti<tuc.i.onal s'U'a, nela toca cios pacleres fi1J<ie1•.cie,9 exmn4o.ri-r se foi cor-
recta º'' i1wo1'·ec0tanwnte mitencbi{lci, op~J·orl.?ma. e le[J•i>J ini~om•ente ou Uleoitima e 
inapqio11t1mCbntente iosa.!la .. 

10 que H'ia directa e violentamente de encontro á garantia ela ""'úrJn,1 repu-
blicttna federativa», qu.e a no sa Constituição pretende as segurar, ê a hypcrtro-
phia dos poderes da Uuüão pelo oppor tu·nismo elas coneeS>Sões succcssivae á .;us 
tencleneia absorvernte, me<ii<tnte l!8 q11.a-es se imwg·iova coiwe1<teii· o Gorvw1io F ed<>1·<b/ 
1>1n inte1•ventor contillww na rvi<l1, con.'llliW<Ciona~ Kl>Ds J!J.•ta~loa, a pretexto ·d.e sanea·r 
os ma·es, que nos IGoV'):'n.'OS eistadoacs se :pL'OdUl.Clll. Não i;e conci·Ua. nem coim o 
ca.racter . n err. com a •Constituiçã·o do regímen esse paocl, aittl'ibuiclo ao Cong 1·es.~o 

~·aci.onal e ao P resicl<'n te da Republica, d.e ,reparado1·c:s geracs d-0s erres e d·esvio• 
occorrentcs na aC:mi.njstração cl oo Estado.;. 

Na ndrriinistração .naciona.1 J1ão são i111enos graves .esses dcs1n1a.ndoa. ie rno111ni -
clacles . Sobrecar.reg<al-o· com a missão é:e tutelar a g-erecia -0-0s lnteresses elo" 
E&taidos, seria ·a·p nn s trans·f·ei,ir .dos gove rnos dest·es para a autioricla-cl , já •i:nL 
mcnsa füHJ•uella, a facilidade nos abusos. :Se, porém, o que se quer, é que mude. 
mo de syslema politico, façamol-o então leal e abe1.,u1mcnte, rcfoi·mando n. Con ' ti -
tu ição actua!, para >;u;J:istituir a 'fcd•eração, com o ,5eu principio essencial da ilUto-
nomia elos Estados, pela centraJlização aC.m'inistrativa. 'MM, emquanto 11ã.o che-
ga r.mos, .[)'01· esse moclo reg·ular, transfo 1·mados os rnolde5 r·epubHcanoo, á f•61·m1L 
urutn.ria centralizada e man.tivermos Estados autonomos na aclopção " e~ec•Jçifo 
elas suas leis co.nstitucionaes, .não vocle'lnos convertcl' o Governo ela Uniã.o em 
instancia ncviso ra elos netos ·dos poclPL·c.;; c~tndoaes no exercicio ele s uas natu.rnes 
attri-buiçõ·es. 

Não é forjando theorias accommo ~la.tic i as para cacla ~mbaraço cons tituc ionãl 
que havemos de cons O'lidar n situnção elo n osso cl-ifficillmo r-0gimen. Não ê desna -
tura111cl.o-o, sem o refo1·.mar, que o luwemos de es~oimar dos seus é:ef!!ite>s. :'<ão 
baG<ta sym1)athizar com 'ª politiea ele um Gov·e11no esta.cl.oal , e 0a.borrecer o. elos seus 
adversarios, ·para J.egi tiJ"na1· a ingerencfa elo Gov~rno l1.,ecle1·aj e.m ')OCCÓl'l'O rl~ UJTt 
lado contra o outro . 

E<'sas inte.rvenções, para se au.torizarem, têm de exl1íbir os tltuloa constitu-
cionaes, em cru e se apoiem. 

•Ccr.tnm·ente o .h01mbard ci-0 ele Ma.nãos ·~ a. deposição ele 'G;oveJ"nn cJ.or JJelas ar. 
mas fed·eraea ;sã.o extrem.os de ana r~hla e selvager ia, euJa explosão tne&pera.da 
nus ncaij)l'Unha . Longe eS>tão ele poderem arcar com os suas legitimas funcções e 
as suas rcspon.snbilidacles naturaes os po rlercs da União, a cu3os 'hombros agora 

(*) ?'lo ni eB.nl 'O tSenUclo1 a11ais .uu one nos cl e..~envolv i •'\~t.m (l n'tc: «V\.Tn. .. LOUCJ-TBY 
The Ameri.cun Gon8fitut-io11az Sy8ieme, 1mgsr. 1117 e 118; VON HoL,~11'. pag. 239; 
OP.DRONNAUX, pa~. 332 .n 
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Re pretcude ninda .;obrepôr a cai·ga da tutela dos Estados Cc l' tam<:nt-e, digo, eti-
~.,s •'.ou<; altentados, que as ·omLral'arn -0 pa1z e rnvoltaram a opiniào .publica, exi-
giam a reparação immedlata. de que os ,Pl' imeiroe acto~ c!l' Gove1,no IFederaJ pa-
recem indicarem haver clle comprehendldo a necessiih1 d~. 

Dahi, porém, não s~ conciuirá que .1'1q:.ie annuliada a d.illoeraçâo, eml>Ol'll. m-
juriJjca, do Congresso do rEsrtado, ou cru.e aos podere.;; federaes o possa1r. a.nnullar. 
E,,,;;;, acto. rrcgula1· ou lrregule.r, 111nte a Const1~uição do Elstad-0, não é resoluvel 
.senà, no propri r, sei~ cliolle 1;el& acçãt. do ser; mecanismo constitucio nal. Appello 
dahi pal'a a União não existe. _Elia não póde int-ervlr J1-0 caso. 

11-:st e e rn e~ parecer, saivo melhor juizo. 
Gratis. Ri~ de Janeiro, .25 el e Outubro de 1910. - Rny Barboac 

I 

A constituição amaz.onense <le 17 de agosto ele 1895 estatu.ira· no ar.t. 44, para 
"º governador do E&taclo», a obrigação ele residir na sua capital, não .se !Pod.endo 
l'et11:ar delle sem licença d-0 CongreSélO, a quem. anteriormente, no a.rt. 29, n. 10, 
cunferiM a attribuição de «conceder ou negar licença ao igvvernaclor do Estado, 
para sahir d-0 mesmo." ( * ) 

,Quanto aro Vice-Goverrnlldor, po1'iém, ;i ta.J reepcit-0, nada arbsolutamente dis-
punha. Donde, <Wiclentemente, se conclue rque, sob essa .oonstltutlção, nem o vlcc-
govema·dor era dbriiga,clo ltl residir na cap itnl do Esta.a.o, nem, amra se aueentar 
deste, havia mistér licença do Congresso. 

'.rodavia, não se i se pol' 1niciativa deste, ou a requeri111ent-0 do Vice...C:overanrdor, 
a lei estadual n . 18, de 4 icl :ma l'ÇO de 1910, e.r;1Jam·pada, ao outro dia, no Diar-io 
Offici<ll do .Estado, cone deu, no seu ar.t. 1°: 

«ao Dr .• >l.ptonio Gonçalrvcs 1Pereira de Sá .Perixoto, vice-1gov•el'l1ador 
elo Estado, oois 111-ezes de licenca parra •t ratJamento de saude, dentro ou 
f61·a do paiz, com direito á percepção do su/bsidio e re,p0resentação. » 

Ora, uma lei não cc sa ele exh;.tlr, slnão: 
1° ou mediante n sua revogação IPOI' outra lel; 
2°, ou, se ema é !r:tnslto tia, em se vencendo o tel'mo, ,decJ.arado, ou natural, 

da sua <lurnção; 
3.o, ou, em'fün, quando circumscri1prta a um objecto es.peclaJ, cleede 1:1ue es te 

desa ppareçll. ou seja sa t ' rei.to. 
A lei ele qu.e ~e trata não foi revog1a~h1 ,por outra. 
1:-.'ão !Prescreveu lapso ele tel11JPo á sua propria clurnção. 
O zybjecto espec,i a l. de <1ue se occu,parva, c t'a outo"gar seis mezes de llcença ao 

Vice-Governador, nella clesignr11rdo. 
Lo!!'u. emquantc. Si': n fw concm1sse, •para o cida.dão alli atiSi111 infü.cado, o p.e.rio-

do const itucional do seu maJ1dato como Vlce-iG·ovemador, su.bsistia a lei, que lhe 
Vacultava essa licença, nt-é que revogada fosse p.or outra let. 

O perioclo a que se !lllude, findat1á., B('-gunclo .a Constituição reformada (artigo 
318 e art. 4° das disposlçqes transitorias), no dia 1 ele i'a.nelr,o de 19·13. 

Sô nessa daita, pois, cessallá de vig'orar a lei n. 18. de 4 ele março tle 1910, 
!Pela (JUB·l se deu a.o Vice-Governad·Ol' S{I. !Peixoto perm·lo>são para deixar o 1E<Stllido 
por ecis 11"\ezes . 

·Tal licença lhe c1·u sµ1perflua a.nle a Constituição em vigor ao tempo, no qual 
essa lei se pt'CY111ulrgou. 

(*) Publicafo nos A111iaes do Senardo (Sete;nbro <le 1913). 
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.Tornou-se, ,porém, necessaria com n Constituiçã-0 promulg•a<la, no Amazonas. 
17 dias mais tarde ; 1JOIX)Ue esta. nos arts . 31, n. 1(1. e 46, ei;tendeu ao ·vice -go\ er -
nador, neste assun1wto, o disposto uni-camcnte quanto ao governador, nos arts. 129, 
n. 10 e 44, ![leia Constituição preceden•te . 

1Rlatl.ficBJda assim e:icpHcita men.tc, mi .Constituição de 21 <le iMarço de 19•10, a 
attrrbruição, que o ICc>ngresso Ol.maze>n.ense consWerára Implícita na C<mstltuição 
de 17 de a.gosto d<e 1·8915., de licenciar o Vice-Governailor, a lei n. 18. não tendo 
sido rev-0g~·da por outra, estava na p1en1tude 1ntc'1ra <le sua <1 cção, quan ilo, utl'li-
zan do-Re dPlla, en<trou no goso de su-a liccnçrr o 1Dr. S'á 'Pebcotú. 

'111 

::-<ão é poeslvcl responder atifirmll'tivamente ao segundo quesito. 
A Je i am1a.zonense n . 169. de 22 de mnio ele 18197, não se applica, absolutamen -

te á · li cenças dadas •pelo •Congresso do @sta(!o ao Gove1maclor e ao Vi•ce-Govenna<lor 
nos terms .da •Oe>nstituiçãe> {!e ,21 de março de 1910, arts . 31, .n. 10. e 4G. 

Todo o texto desse acto legislativo o clemonetra materialm ente. 
Já n1n ru1brica da lei se declara que ella «regula a concessão de licenças aos 

runr.cionarios pllJbJicos» . 
Qua es ell.es sejam, ·na accc,pção est ri ta dessa medida lrg ielativa. bem claro o 

dão n vêr qu,asi toclos os s eus arti.goo, no 3° dos quaes se etSp ec~fica n governador 
e no 4° oe chefes dos varios dep.a.rtamentos corno as autor i<la des com pPtent s, para 
conceder as licenças, que po1· ei;sa lei se regem . 

N o a1't. '5°., se accrescenta não poder se r conccdi<1'1 l ieençR .ao f unccionn1·io, 
que, .(.enclo s lclo n omeculo º" reniovWo, n1Lo houver assumido o exe rcício do cn ,._ 
go; e no art. 8°, se o·b riga "º en~n·eg,cuclo, que O'btiover licença . 'ª ap1:cs rnta1· a re.•-
pect iwi vo,.taria ao se" s11verior ZegVl'imo, para lançar -0 >vieto.n 

Por .ulti11no, o art . 11, autorixn eco governaidor <.lo Estadia, TJhrn execução <la 
preRenle lei, a exvell·ir o respectwo 1·eg1•larnento» . 

Estrr simples cletel'tninação 1bastaria :r>ar.a ev idenciar que a lei n. l 69 não 
nbrn11Jge o governador elo Estado ou o seu subs.thtuto . !Manda a legiRlação que o 
governador, em regulamento, desenvol•va a materiil. da lei. 'Não se trata nella, pois. 
ue licenças reservadas á com,petencia legislativa, que noo seus iae tos não póde e8-
ta r swborfünnda no .freio ele re.guJamentos, exipecl iclos pelo Gover.nador. 

Mas i·á os •tcx.too .anteriores, nos n rt i·gos acima enu rn er11d-0s, nos attesta·vam 
que essa lei não cogi·ta sinão dos funccionarios 6 u.ir i tos á adm inistração elo !Estado. 
uquelles, precisamente. de <1uem o .governa<lor é o che.fe supremo. Só e!le.; se 
n~11am subordinados 11 nomeação r remoções . .Só e!les trom r;uperiorcs Iegitillnoo 
de cwjo v'isto Hies d~pende o igoso clns licença,q, só a ellea se concooem as licenÇ"s 
111ecl.ia11tc )JO?'tcwia. 

Alé-m desses, não são meno~ transip11 r entl'co e expressivo~ : ú art. 1•, oude se 
graduam ª" licenÇ'as, quanto •á duração e aos vencimentos; o at·t. 2°, onde se res -
tringem as licenças de que se cogita~ ás ffi!s<:epti1·eis d e prorogação vo1· arbifl'io 
cios govcrnaclores; o a rt. 9°, onde se faculta o prazo de trin1ta ' cl ias el e tol erancia, 
parA. rcassun1iL' o car.go, ao d:uncclo11 ario, cuija lice.nça 1houvC'r terminado; o nrt. 6°, 
vnde se •·xige a intervenção da junta mrdka, afmn de que o Jicenciaclo possa des-
fructar a licença no estran.gelro . 

·R«sta eómentc o a1it . 7°, onde sr taxam os prazos, dentro dos qunes lm <le 0 
runceionario entrar ono •g·ooo da licenÇ"., para não a. perder. E' a CBtc texto q.ue 
o ,parecPr a1clo:ptac10 p lo Congresso em l.5 de d•e'7.em·bro, ·nos seus ·Iº e 5º, ·cons l-
de1'11cclos. sul:rnettcu o caso elo vicr-G·ovcrnado1'. Mas a s inl!JJl cs l.eitu ra do proprlo 
tex•to •basta, ·para tornar obvia a sua inapplieabilida<lc á hypothesP. occorrent1;, 
visto não se considerarem neU.e. expressamente, sinão as licenças outol'gadas " 
funecio1:1arios da cwpi.ta.1 01i elo i11terior, exeluida ai;sim a mn,gistratura Sll!;lrema 
do <Jhefe ·do ,gove rno, cuõa RJ,ltorldacle ee e15tende a todo o Estado. 
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«Ficará sem efiCeito a li-0ença, se dentro de trl n t<1. d ias pcwci ci cav·rta.l 

e sessenta vani o interior, o Iunccionario não entrar no gosu dell:a. > 

Nem cabi11 ao .Con•gresso acdscrever ;ás -0ondições de uma lei ordinaria a ;fun -
cção, ,que a lei -0onsLitucional lh{) •Comrnette 1110 art . 31, 111 . 10, de «conceder Oll 
negai· licença ao governrudor e ao vice-governador do Estado, tpara sahir do mes-
mo». 1Esta ·ptcrog1:1.t.tva d·;;1 1cgl~la1tura. perten ce .a cate,go rl.a .dos seus ,pod.ercs dis-
crioeionarios, su jeitos .a.pe11ns ao6 seus inevHav·cle li!lnltes constltucionaes; e, dentro 
destes, ha.- clc ser excrcLda ipelo Congresso cliscricianari>1mente, retpug.nanda, pela sun 
propria inatu rez.a., a · restricções reguJa1mc.nta.rcB. ·Cada lice.nça ao 1gorvernaiclor ou ao 
vice-governador, se •Pa uta11â. pelos eeus proiirios termos . •Se 0não fixou termo ao 
licendado, para lhe entrar no goso,. este se poderá encetar a qualquer tem!PO. 
ernqu:-1nto a Je.g-isla.tura ·não a,bi-ogt1l' a 1lei, que o 1ricenciou. 

J!II 

•A Constituição .do :I•n<perio, rese1•vando •á Asserrubliéa Geral a prerogati va de 
autorizar o lrn:perador a deixar o •territorio do palz, infor i•a da eun ausencl1t não 
a u to·rizada a intenção de resignar a corôa. 

O nct. 104, da nossa primeira lei orgnnicn, exp-rimia-se com a maior clarczH . 

«'Ú J rn pe-ra>do!' não poderá sa1hir elo 1'r111perio do •Braizi l sem o con -
sen.timento fül • Assrmbl€a Geral; sl o fi.zer, enrtenclc!'-se-hci qiie abiU.co1'. ~ 

>Tão diz que ve1'<lerá a corôa. Esta1beleee que d.o facto ele se ausentar sem a 
permissão das camal''as l~gislativas, . e .dep rehender·á o animo de a ?'1"ttlllwia.r. 
Declitrando 1nv iolavel e s'••grndn a pessoa elo 1p.rindpe re inante, a -0o nstituição lm-
pcrinl lhe niLo poclin clnr á p 1·ivação elo t ti rono o carnctcr de !JJ'ena. A a usencia 
sem a a .u.to1·ização kfislativ2. rece.büt-se -0om·o um acto voluntnri·o <lc a:bclicação. 

Diversn•111entc. a Constil:ui~flO ela !Rep.ul lica dete11n.ina : 

""º •Prcsij:lcntc e n Vice-IPresiden•te não pódcm sn hlr elo territorlo na-
ciona 1 sem ne1·m iseão elo Cong·resso, sob v ena. rl,e 1Jel'cie1rmn o car.go. » 
(Art. 45 . ) 

"º Governado!' e o Vice~Governac1o1· resla.irão na ca,pHa.l do J~st~dú. 

e não poderão sahir cleste sem lieençn. elo Congl'esso, .•nb 11eiia d~ perda 
dtt cRrgo.> 

A (:i•f;ferença .é pa11pavcl . 
:Preve1ec10 .a. occurrencia de sa.h ir •elo 1pn iz sem licença o Tm,ptrador, a. carta d·o 

antJ.g·o ' '•lg!men legiti.1pnva esse facto ·Como um modo •taclto ele aílirir mão do sce-
ptro o Ohefc elo Estado. 

A Constituição repuiblicana, a·o cont1.,1.1·io, o capitula., .no íP l'esidente ·e Vi·Ce-
T'1·esi<lente, corno Quebrn . . Por um ou i1or owtro, ilos seus deveres constitu clonaes, 
castigadn com a pena cxtremn de clcstituiçfLO . 

A rn esmn sencln srgui11, expr imin.clo-sc iclrnticamrntr , fl Cnnetituiçfw elo 
Amnzonas. 

IDes t'.arte se er.J·en.clru á orclem constitucional nos seus cimos n lei .gel'al de 
responsa,biliclade, ex-v·i de .cujas coneequencias o nosso ·Cocli.go .Pennl (nrt. 2•11). 
pune como «f·nlta de cxac~ão no cumprimento ele seus deveres o fac to de deixar 
o ·runccion al' io, ninda que temlJ)orariamente. o exercício elo cm.prego, sem pr~via 

licença do superior legitimo.» 
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,send·o essencialmente responsa'Vel, no governo democrrutico, a a.utoridade em 
todos os gnáos da. sua jerai'Cllia, estwbeleceu a ·Constituição 

0

do Amat.<onas (artigo 
51) seretn «crimes de r e,;ponsaibilidade os actos do Governador do Estado que 
aPte?btarein 001vtn·ci 'ª Co1Mtiituiçà-O» . (!E ~'á. se vê que desta. classificação não se 
exini.ern os d o Vice-Governad·Ol', quando se resen.tirem do me;imo 1anta,gonismo com 
v direito constitucional. ) 

!Ora, a -Constituição do Amazonas. como a do Brazil, por disposições forma~a 
(a,rt . ·31, n. 10) , negou ao 1CheiJ'e do Estado o <lireito ae tra>ns;por as d'.r0<nteiras 
do seu -terr1torio sem p11évia. licenç_a do Gon,greflso, com1Jr0hendcndu nes·u. ,proh1b·•-
çã:o o Vice..IGove1mador . 'Portanto 1Si1 sem esse c0<nsentimento, um ou outr.o se au-
sentam do Esta.elo, inquestionaved é que attentann, conltl'a a Constitui<)ão. 

Dahi a «:P81~q.», cm que, ,pelo art. 4•6 delta, incorrem, nei;te caso, de perderem 
o cmr.go . 

Ante o a.1't. ·51 dessa •ConstiLuição, por consequencia, combinado com o seu 
ar.t . 31, n. 10, e o seu art. 4·6, •in P"'il>W1qJ·io, o ausentar-se do 'territorio ootadual 
o Governador, ou o Vice-Governador, sem prêvio assentimento do 1Cowgresso, im-
aiorta em delicto de responsabilida.d(), e, como ta.!, su1eito ao ,processo constitucional 
dos a1,ts . 5,2 e ,5_3 . I • , 1. 

Si o art. ·51 não en1time1·a o caso do art. {16, mem vor isto odeixa de e<star este 
caso incluido na regTa geral, quie o art . 51 ncs i•m!PÕC .com 
enunciado, quando, sem rcstricçõcs, quali,fica .de «Crimec 
todos os que «attel'l'tarem con.tra a Constituição». 

t:Y.las si nós crimes .de re0pon aibilMrude a l!UC allude o 

a. P'a rte inicial do seu 
de responsabilidade» 

art. 51, a Constituição 
do An1azonas exige para o s.eu julgamento, a observancia das uor•mas ,por ella 
formuladas nos ar·ts. 512 e 53, não se pú.c1e conceber que o Congresso, dispeneando 
a·osolutamcnte neHas, rcsolvess& o casv, com '.[)reteriçao c1"s 0ga.rantlas ma.is rudi-
mentarea em qualquer ,tribu·nal ou em .qualqu&t' a.rnembléa deliibcrante, meramente 
1Por nnn parecer d.a, Cornmiseão, ·appJ·ovado cm um só debate. 

ou era urn caso judicial de respons·abilldadc. 
Ou havia de ser urna resolução legislat>va. 
INo pri<meiro su.pposto, o processo tinha de obedecer á.s coi;id ições elementares 

c1e toda a justiça. : acto de accusação. -defesa do réo, exame con tradictorio do as -
surnpto e solcmne delrberação da sentença. . 

INo segundo., a t1uestão. devi;,, seguir, nccessarlamr;wte, os tranlites · postos a 
todos os [projectos de lei. 

:Mas,· qU'ando se pudess<Ym desprezar todas as formas essenciaes na. elaboração, 
assim das n1edidas legislativas, como das Goluções judiciarias, uma cxigcn<:ia .ha-
via, em tod& o cas0, a~ que nenhuma. simplificação poderia IJ)rescindir jânl'ais: a 
audiencia ruo acC'usado. 

!Não pôde occorrer, 1na .vidia. con&ti tudona.1 de um Governo, caso mais arris-
cmdo e rnelinclrosu q.ue a desti.tuiçãC' dr um -Ohefc d\' !Estado., ou do seu succeasor 
legal. Quem admitliria que de aribitrio '1:at se investisse U'llla as.sem1bléa. po!L~ica, 

sem as cautelas ordinarias c1e equidade, mora.lliclade e legialidade. postas ao exer-
cício das outras suas funcções ? que o su1111011 a.rio estylo elas 'llloções e irlidicações 
parlamentares, eej•a o estabelecido, n0 plano de. uma Constituiçãi,. quando s~ trata 
de tir.a.r ao -rnrugistrado suprenTo de um !Estado, ou. seu SUlbstituto .JegaJ, a. .i.nvestl-
dura dessa di.gniiclade SU!Prema.? 

IV 

.Pela nova Constituição do Amazol'l'as é <> Sena.do quem !Processa e julga o go-
vernador nos crimee <le rcs,ponGabiliclacle, u•lU•a rvcz cxa1n:Lnada :pela 1Qan1ara a accusa-
ção e por ell!a declarada procedente. ( Art. '5 2) . 

!Mias as dispCJ<Sições tran itortias, no seu art. 1°, estatuem que só em 30 de 
outllllbro de 1912 se procederá, naquelle Estado, ás [primeiras eleições de .Se'!'ladorec. 



1Até lá., !POl'tanto., ;não ha Senaüo, não 1pôde, consegmintemerute, d'uncciona·r o 
novo mecaniB'lll-O, ol.'ganizado •11Ja Constituú.ção a:ctual :para o ju1gamento !de .tae.s 
crimes. Mas no a~iparel1ho jurídico <lo Estaido não seria possivel deixa'.r de con-
templar sempre 'ª occorrencia de 1taee inJracç.ões, possiveis em qualquer tempo. A 
.Cons•tttuição a:nterior a previu, •como ia de &gora; e, tendo ad@tado am•bad, contra 
easas transgressões co.nstitucionaes, a mesma sancção, a[penas di'Versi.ficam na ma-
n eltra ide coonaiôr o tribunal, •que as d 0eve ju~gar. iO novo não .pôde eniti··• r ainda em 
ex,!!11cicio, por fal<ta '<ia peça capi'1:al no mecanismo, o S·ena,do, que ainda não exist e, 
e a,té aos ·fins do anno vindouro não existiná . 1Qiaq.ui, a meu Vér., portanto, -O que se 
h o.dt concltLi r , ·€! que sUJ!Jsi ste até então o an.tJ,go systema de julg81mento, confiado 
,p.elo al't. 49 d·a •Constituição de 1'895, a um 1tr\•b"Unal especial mixto, de1pois, de re -
conhec1d·a por d-0us terços d.os mem0brOl9 do Con.g.resso ""' .procedencia da accus·ação. 

'Verdade seja .que, entre as disposições de direito 1transitorio conshg.nadas na 
Constituição ama:i:onense de 191V. nã11 exist., nenhuma_ qu., declara<lameri t(; !Jl'Oro-
g.ue, /Po r tempo definido ou inded'inbdo, a dw•~ção a dúsposições da .Co.natituiçãQ 
anterior. MasJ nã:o re.vo.ga·n.do o artiig·o final .da Constituição e1n vi.gor, sinão ,«as 
disposições em contrario» da Jegis1'açã0 qu.n ·:;. precede, ·claro que a~ di&poolçôes 
não em cõwtrario continuam a v1go1~a·r. 

Ora, não contraria de mo·do a1gum ·á icons•tituição actua.l (tão empenhada. quan-
to a 1Prece1dcn•te na re.proosão {los ci•imes de res,pons·ll!bilida.de •comm ettid-os pelo 
Chefe do Governo e seu su·bstituto), q·ue, cm.quan to não orga.niza;vel o seu tri1b.unal 
de jul.grumento segundo os novos moJ.d-es, por nã:o haver ai.nda :Senacl.o no A'lllazonas, 
stLbsista, IJlara esse e15fci to. o .tri.bunal que a 1Consti•tuição anterior !investia desta 
mlssã:o. Longe de con•tl,ariar desta sorte o r.ovo pacto constituclonal ao anti.go, 
antes o auxilia, co>m1pleta e SU.PiP·re . 

•A não ser asaim, 1 não se podcn.do admittir que entre a <:J.ata da no va 1Consti-
tu ição, adaptada em março do a"1.n:o pass1ado, e a instauração ·do .primeiro •Senrudo 
ama-zonense, cuja eleiç)io cllia, .a,pr.azou :pa.ra outuibro do anno vi0ndour-o, corram dous 
annos e m eio ide indu~ge.nciia, iior falta .de tri-bu•nal ju hga<dor, Jla ra ·os •delie>tos pro-
fissionaes do governador d,o IID&ta·do e seu eulbstituto, .força era aám.i.ttir ou que ·a 
Crumara doo representantes, durante essa intercadcncia, •vie:>:se a sel"Vir junbamente 
nas ·duas phascs 'de cada um ciesses processos, reconhecernd•o a !Procedencia da 
•accusação, para, em s<:;guida, a juligar e.Jla mesma, ou que o abandono do cargo ,de 
Governador e Vice-:G·oyernador se aig.gre1gue a o .grU/PO dos cr.imes ·communs, para ser 
ju1gado pelo ,S.uperi'or T ribunal tde Justiça, que o ar.t. 54 da Consti'1:uição de 1910 
concorda c-0m o art. 51 .ela .Co"1stituição de ~819 ·5, em iT\cumbir do ·C011Jhecimento de 
taes •c rimes, .quando ;p·erpetrados 1?elo chefe elo Governo . 

1011a·, a meu juiz.o, am.ba·s esta_s soluções incorreriam em defeito substancial-. 
·~~ segunda.J a .p revalecer, ama.Jga·mar.ia na -classe .a.os ,crimes comonuns, com ó 

de abamdono do cargo de Gove rna.dor e V1ce-1Go.vernador, todos os demais crimes 
de responsa!bHid1a.de, e<m que esses dous funccionarios possam 1ncorrer; visto coono 
em relação a todos militaria, por igual, o motivo de não ser ainda p-oosi•vel o tri-
b.un al .aa nova <Constitp.ição, ·não exieti.ndo ain•da o Sena<1o, que ella c ria. 'Taes de. -
lletos, porém, o !direito cons·t.ituicioniil'l •os s~ara Çlos crimes communs, s·u1bmetten -
do-os a uma jur.tsdicçi,lo esipecia1, por terem. como crirnes c1e uma alta esphera !PO-
litica, na•turez.a dist1ncta da dceses outros crirrnes. •Nada mais arbitrar.io, por1lRnto, 
creio e u, do que removei-os para wna iuri!'ld•i•cção .de direito commum, que a sua 
i•ndole repcllc; .quando as dua s .Cons tituições, s"Ucce~s·Lvam•ente ·crearam para clles 
um trLbunal si~• gmw,-.is, reservando /Para o Su.pe1,Lor rrri'b.1mal .de Justiça, ~orn o 

!Oro do tGover.na.<1'-0r e seu substi tuto legal, c:imlusivamente os cr.i<mes communs na 
acciwção es<tricta deste qualificativo . 

. Essa theoria. comp se ·vê, iria ,a.ttrlibu-ir o julgamento dos crimes de respon-
sabiltdade, p e1;pctra.dos J>Or esses d-0us funccionados, a ·um trlJbu;na.l a .que ·nenhuma 
das duae Constituiç.õe"'i o co11JCiou e'lll vez de o <leixar nas mãOl3 do ·tribunal parn 
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elles ·creado pela antiga /Constituição, até se toi·nar .possiv.el o que a ·nova Consti-
tuição planeja. 

·Em defeito similh.a.nte, e •Com caracteres ainda meno.s defensaveis, se me 
antolha cahir a segunda solucão. IP.on1ue est~ en tragarit. o jul•g.am"n t<- d~ taes 
crimes a um tribunal_ que nem a !Constituição .de 18·9•5, nem a de 1910 absoluta-
mente ·conhecem. A primeira o ·commettia, ·na ;p'.hase inicial do 'J)rocesso, ·a·o !Con-
gresso .do ·:mstado, e, na segunda phaee, a um trubunal mix•to de membros deste e 
membros d·o .Su:perior Trjlbun al de \Justiça. (Art. 4•9-). ~<\. segunda o commeH:e. 
na ,primeira phaee_ á rCamara dos •Deputados e, na segunfüi, ao Senado . (A'r.t. 52). 
Entretanto, a solução de que ~ra me occupo ir!>a commettel-o, nas duas l\)'hases, á 
Camara do.s Dcp.u.taldos, .cons·titruda, •successiv.aruente, eHa só, em tr•bunal .de pro-
nuncia e .trtbunal de julgam1ento. 

A meu ver, mrus .cafüe, juridicamente, conslfürnarmos subsistente ainda o -tri-
bunal .da antlga Constitulçã:o, emquanto se não possa. tnaugurar o da nova, que 
aidrnittlvmos u11n tri1bu!Ilal Í!g·noto a uma e ouitr1a, com a a.g,grarvante., ainda -ein cima, 
de reumirmos nessa ent.i.dade, creruda 1pelo engenho dos interpretes, duae ·funcções, 
que não s·e po.dem juntar, sem 1rnrig·o e aibsurdo, do m esmo corpo judicante, e que 
amlbas essas Constitutçõ<is .tfm:braram em .distri/buir •por au1ae ma.gistraitura;;. dis·tin-
ctas, não consentindo julgar da .accusação a met;.ma assembLéa, que a !decreta. 

·Pana mim tenho, pois, .que, cmquainto, por inexistencia do Senado, se não 
puder levar a efü'.eito a ordem •judicial -eatabelecida, para esses crim<is .de respon-
sa.biUdadc, nos .quaes me parece ·inchüâo o ~le abandono do cargo .de !Governador 
ou íVdce-Goverrua,dor, pelo ar.t.. 521 •da •C'onstituição ele 1910, ·- a j ustiça, que delles 
tem de conhecer, é a ·ordenada no art. 49 da Constituição ele ·1•8915. 

V 

O caso ·ae que se occup.a a consulba -é de uma natureza estranhamente singular . 
'Na ~pede relrut1va ao 0actual Gov.erna:clor do Amia.zonais, mamirfestamid•o-mc em 

resposta lá consulta d·o ISen.ad'Or /Ne<ry, no meu paTecer de 2•5 de outul>ro, disse eu 
que, ·emboTa inti·u~·idJi:co e atteruta to1;io da >Oons•htuição estruduaH, o ·ructo tl•o IOongres-
so am1azonemse não era suscepti~'CI d1e recurso, ·e d·e'V'i.a ser respeitado . 

•Assi>m a:c0U1•sel hana cu, mez·es tantes, ccmo neccs·Sidaclc Jegal, ·o >respeito ao act9 
do •C'CJltlg.resso tda União, 0 u·e •reQ'c.n·hecera Pr·eS.id'en<te ela iRElP'Ub llica o lil!DaT·e"hail Heir-
mes, embora aos meus olihos, oeomo a.os dos meus a1mlgoo politieos, .esse a.oto vü>-
Ias·e a lei ~ a :0001.s1li:tu1ção clu çai2:. 

IE' qiue, em 'llima como •em outra hy;pothcse, o ass~tm'J).to .ora rntJ1'cunw11te OPflitico 
e, •na a.n.terpre>tação dos te.'<tos de cuj·a a.pplicaçã,o se questionava d-iscriciO'nnria era 
a 1fUJncção ex·erctd:a .pelo ICcmgr.esso IElsta/d'llal ou iFederal. 

INo •Caso Biittencou.rt o .que se d.i&cuha., era si o IGovemail•or, temia.o s.td•o -mem-
•bro de =.a russo.ciação •mel'c-a111tl1 ruo t empo da clleição e, depois ain•da, 1quamod no 
ex-ermc.i·o •elo caDgo eleetivo, e mobor.,,, j.á o !não :fos:;e, •quando o ICong.resso entendeu 

•n'a mllJterla, i 0nco.nrera ma i•n.c0J111ipa;tl•bli.li•claidc estabeleci>da pela Comstltulçã:o :ao (Esta-
tl·o, art. 4•3, 1e :aecaJhira, •p'Or <lSte mo.t!vo, da sua magistr.fLtuira. 

11\!lieralmoentte .p·oHti:ca.. era a questão, e rpurrumenbe ·poUtica a atti1'buição, !Pela 
(lll!IJ! -0 rCongPesso aima9.lolnen.se ld1c1•la con"hecia. PllJr,a a dtscrição, IJJCJ1is, tLnhenmte â 
natwre,,a, doessa ·faculdlruQ.c, .essencialmente volitica, a ordem -constitucional não 111os 
dCIJ)rurava. -coTn!attvio. 

'D.o memno modo., ace<r<lSceinte.i eu, aesenvo~v<intlo .a mimha ooi111ião so.bre a es-
'J)ecie .então •Olccomicmte, !:rremediruvel seria a i•naust>içia, S'i, nos e.rimes· ld•e rooponsrubili_ 
d.a.de do 'P.re\Sli!denite e Vi<ce-1Pres'1'dent·e, ou1j'o Trill>u111•a.1, ma íU111iã.e>, ·é 'O Corugl'asso Na-
clon:al, este c«revesti'd'O a.esta judi:catUJra, e a tHulo id:essa. autorid•ade», •im.puze>sse a·o 
•Ohefe do Es·taJd;o a suSl]lensão ou .pirivação !total do seu .cargo, «sem o devtldo proces-
go, oru coin1cu~cia1nd10 as fo1ima•s inC!cessrur:ia:s ld1e.st·e·, ·Q'U i·nsrba1uirarn.td.o-Jh'ro qua.rudo si 1não 
v<ir!•fiqou.e ruemilrnm >do.s 1casos 1egaes de resrpoJJs'abilti'<latle>>. 

Mas '<l.·esse.s para o oaso ve1,ben te ha dn•fifevenças r.a:d<Lca<00. 
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Duas sãio -essas •d>iltferemça.S. 
'A vrimei•1a estlti. em que o iCorngresso a>ctiaal do Amazonas assumiu .uma judi -

ca tu.ra, qi•e u~e ?ião rP'el't(J?tce . 
Par.a ·o .reconhecer, roum'P1-.e te1-.mos 1em •V1ista a de1111onstração, acima exipoota, na 

solução [lOJ' mi-m dada ao terceiro rquesito, de c1ue, sob a raetual lei organica do 
Amawnas, o a;J)a.ndono rdlo log,ar pelo .GO'Vem•aJdo,r ou í\Tfue-Govermadm· cOH'stitue cri-
me de ·r esp.onsabi1"d•ade, a qu.e se ap,plicia a •d•estitu1çi1o com o 1cara>cter de pena . 

Pouco jru>porta o nãio estarr elle •enumenad·o entre os casas de responsabilidad-e 
na 1-ei a.ma-zonen e >ri . 1r4, ide ,5 de 0utu>hro ·de 189-2, que estabelee-eu os orime;; de 
resJ)()'IlsabiJ.idJalde do .GoVternaJd-0r do •Esta.d-0 . !~ravavelmente essa lei e na v ia d-e 
lnSIPtl>rar ·no •OOn>ceito fmimulrudo, a.ceiica d.e -trues Drim{;s, p ela IOo·nrstituiçã-0 amcaz·o-
n emse de 12.3 d-e j>ulho d•e 189•2, então em >v3go'l", <Dujo >texto, al>ilã.s, >não conlheço. 

iNa subsequente !Constituição (lo Annia.zonas, promulgada aos 17 de rugosto tle 
1895, a enumeração -Oos •orümes de re51Pansrubihda.de do G.over:nad.or nos depa>ra o 
seu ·art. 5,2, tamlbeon nã-o encerra DlausuJa. ·nenQrn>ma., 'O'lüdre ca'ilba, com esta DarruC>te -
Tização criminal, o rubruridono do •Nllligo por es e funci·onario ou ipelo suibstttuito. 

!Mias ar.f-0rnnula do a>r.t . 51. na >Constitui.çã,0 .ae •2Jl .ae março de -1910, em v1g·o.r 
presemtemen<te, (!efinJ.ndo reorno crimes de Tes.pansabili<l•a<lie ecos ·acto•s do :Governad·or 
do !Esta·d·o, q·ue cit;tentCJA'B1n ont1•a ci Gonstit11d.çãio, reduz, ·sem· rdUl\'ild>a 'Ilenhunna, a 
essa catcgorLa o acto do ·Chefe do Est:.a.-0-0 CJU seu sU>bstituto consti.tucionai, ·que, 
ccmtra;ria.ndo, a lettra •e.x1~ressa (la Oonstilt{,ição >no art. 31, n. 10, -e no M"t. 46, 
sa·hi~· rdo iEstMl-0 sem hce11ça do Cangresso . Isto <pOl'Cl•U.e tocl•o aJqu()!le qu-e t!Jram:;,gri·d•e 
u.m a iei, -contra elfo. att(J?ita. 

IOra, nem p-ela IC'onstdtuição de 1.89•5, nem pela de .i9110, atcua;Jmente >em V'itgo.T, 
o 'C'0>r.gresso em Gam&1ci Unica lé a jmisld>icçãio <iompetenie par.a pro·cessar o Gov-er-
nax:lor e o Vi<ie-IGo>vennador nos .casos a.e J"eG'!JO'll•Slrubil:ild•rucle. 

a=>eLa ·1constituição dle .1'8•9'5 o •Oo.ngressto, mediamrte 'ª Oama.ra Unica de que en-
tã,o e CO'tlllpunha, •recon·peeia a11onas, m ta.es fü"imes, a proceclenoia. da a .cou.sação, 
toca.ndoo rupós is•.>o, -0 seu rjulgaimento e a ilThposiçã-0 da mcma a.o l'l'rilbuOJ>al nn>ixto, que 
o a:r.t. 4 9 dessa 10ons·tituição organizai-a. 

:Pela •Constirtuiçãio de '19110, hoje viirg,enie, rurt . '5'2, o vrcocesso .e julga.menta de 
tru~s deli0tos e)d•gern o concurso de d'llas Oa.maras, incrurmbündo a aocusa;çã,o t§. dos 
:OeputaJ<'l-0s e a sentença ao Senaido. 

·Si este ai•nrda nãio exi>i;te, <> que se segU>i:J<á, é q1ue surbsiste -0 systcma de pro-
-0esso ·a.nterior. no quaJ ao •Congr-esso ·ele 'lllll1a só roama•ra tal q.u al ago•ra alli funo-
cian>a, tocaui·a· unica>rnen.te o pa'J)el de reoanrhec.er a tp.l'dC·edencla da 1aoousação, e 

n11nC1a, de modo nenhum, que essa CarrnaTa a;ccumtil-e, com a funcção ele accrusar . a 
-Oe ju.J.ga.r. iPo.rque est;.a co11r/J1•sélo dilts clii.as jiumcções em it<ina G0111tCt111a só ?h(!<1n a p,.n,_ 
sente '0onstitwlção nem 'º 10onsUt1~ição 1n,ececlente .a~ito·r·izct11n, oi• f·i.giwam~ . 

Ta1 é, vo1"ém, o que d'cz, na repeDie, o Ccmg>rcsso do Amazona» . T e-nrdo runte si, 
>por julgar um oaso de 1·esponsrubilida.de, nãio só transgrediu " SUl!)primiu a Olr'dem 
constituciional do prooe~o. mas ai•ntda russurrniu um'a jurisdõçã,o, qu.e não t&rn, ar-
vorando-se ·em um tri·burnal song>u~a;r, d.e a.ccusaçã.o e senrtemça, qne nenhu>rna d 1s 
Constituições do Arnazo111>as -0cnhcce. 

A oubra div1ersidade su.b3tancta1 entre esta .bypothese e a do .casc. Bittencourt 
não é >rn•emoo solem>ne . 

Alli o rOcmrgr esso rn.tenp1'eta·ra Nron-eaum:mte uma od'ls1posiçã,o l•ega.l, de que era <" 
unico aJpplfoald.OT, 

Aq.uti a•bst11ã,e de uma ·lei inillu•div-el, tratand o como i·nexistente >um direito 
ne1la. per mlptO'loia1ment-e ·con.sa.g>raicl:o, 

·.T•á transcrevi, >r·esponldendo a >um dos •queo~itas anter1ores, o dispos-to 111 a lei 
•n. 18, de ·4 d.e marÇO -0-0 19110, 1pela qual o Congresso do A'ln>a:zona.s conce-Jreu ao Yi-
ce-GoveTnaJ<'l0tr Siri. IPeixo>to 

"tseis in•ezCs d•e JiCemÇ.a l!)fürJl >f:ratam.e'l1tO dre SUa SaUld·e clcn,tro Otb fóra 
ào pC/Â.Z.1> 

Utilizando-se desta mercê, o licenciado, -em 13 de novembro desse anno; com-
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111 unieou au C<>ngresso que c-ntrava no ,gooo da licença outorga.da pela dita lei. 
(Di<irio ilo Congresso, é!u _ mazonas, n . 3, de 18 de novembro de 1910). 

E c1u" .faz o Congresso do Amaz •n:1s? Me-diante um parecer 'Jc Commjssão. 
discutido e a1~Provado na sessão de 15 de dezembro, processa, •juliga e condemna 
0 Vicc-iGo>crnador. ( Di<trio cio Anna:>'onas, ele 116 <lc dezembro, 1910), communi-
cando a decieão lfulminatoria, na me•m.a data. ao Governador do Estado, nestes 
~=m: ! 

' 
«Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. ®x., qnie o Con-

gresso, cm sessão de hoje, approvou o 1)a.r ecc r da Gommissão ele Poderes, 
considerando •haver perdido o maindato de Vice-Governador do -Estado o 
Dr, A . G. ~Pereira dú Sá Peilcoto, e m virtu:le de se ter ausentado do 
Amazonas. sem lic.,nça (lo pocl-cw legislativo . » 

· (Diario O!ficial do Amazona.:', n . 4.050>, de 17 de dezemlbro de 1910). 
'~ ' 

!Não sei se •havc11á, na chronica do nooso dirdto constituci0>nal, extravagancia 
mais engenhosa e de um caracter anecdotico mais accentuado . 

. 1. lei que co'lcedia ao Vice-Governador seis mezes de: licença, sem prazo fixado 
para cllc ent r.a.r -no .goso, desfrutando-a no Esbado ou J'óra dcllc, ahi ~;tá, qual \tá 
tive ensejo de' a reproclmlir, especial no séu objccto, inquestionaYcl nos seus ter -
1110-s. c~ttegoricn. na sua cprecisão . 

iNão se trata .;ó de mn fcicto jwriclico, mas tambcm de uma i?•cltisêutilvel reall -
clculii ?tvOlteriaZ. 

1Munido com a concessão, vi.siveJ., formal e percill,1"ltoria dessa lei, o l icenciado 
avisa o Congrei:sso :de que, autorizado ,por ena, ('lntra-va no 1goso da licença. 

Um meio tinha o Con,grcsso de lh'o vedar. IEBse meio consistia em revogar a 
lei. Dcst'artc cessaria rr licença. E' o que se teria. ;feito, si o que se tinha cm mira 
fosse r·ecuear ao Vice-Go·vcrnador o ar.bitrio de deixar o !Estado. 

,:vras co-nservoii-sc. i1•t<ichi o lei A licença, portanto, su·b13istiu intcir.n. Quan -
do, !porém, clclla se aproTcita o Jicenclado. o 'J)toprio Congresso q·.ie lh' a concedera, 
e ·não 1'h'a cassara. o fulmina com .a destltmçào do car-go de Vice-'Gov~rnador, pela 
razão de h a·ver deixado o Amazonas sem liconça . D"o proprio ofact("I de ccmmunicar 
cllc ao ·Congreeso .que se ausentava elo territorio es-tadua1, para fruir a lic0nça 
concedida, é que o Congrooso, outo11ganté d clla, partiu, _para o argu ir de haver 
aban-dona d-0, sem licençci, o tcnitorio estadu.a.i . 

IE' a empalmação do facto e a empalmação ela lei pelo seu proprio autor. 
Concedida a 1i.crnça .por umta lei: revogasse-a o Congresso, rpor meio de outra. 

e teria legalm<,nt!! annullado a. .licença. 'Desde então não poderia mais o Vicc-Go-
vcrna.clor .sahir do !Estado · e si ~ 1f1zesêlC. rtena, legalmente, incorrido no per<li-
mento do mn.nóato . 

1::v.ras impôr a privação do mandato, sequestra-1-o ao :\l"ic;c-Governaclor licencia-
do. co.n1 ·pretexto de o não ser, desmentiondo rosto a rosto a Jei posith·a., que o 
licenciara, e não •fôra abrogiada J)Or nenhum neto Jegislati.vo posterior. era proce-
der com a. lei su·bsiE>ten te, como si cxtincta cstLvcsisc. O legislador revoga as leis, 
legislando, med iante outras leis, não i.g.noni.ndo-as, -mediante actos -Oe .a.pplicação, 
que virtualmente as annullem. ou rubcrtamente as de conheçam. 

Qtrnndo n legislatura, por um -acto da sua alça.ela. cria um direlto, este di-
reito, cmquan to .não exp irar a lei que o crcou, se sobrepõe ao ,p.roprio Jc.gislador, 
obriga n.clo a roopeita 1-o, e d ove ter, na ordem constitucional do Estado, m eios rle 
Ec d efender contra o Jegi~laclor me!!':mo. si e. te attent.a. contra as gara11tias que 
deu . 1Seria groBseira enormida<le a<lmittir, como se pretende, na bypothesc, que 
a -outo1~ga le.._~islativa de ·uma 1fa.culdiadc se rpossa converter. nas 111ãoe do Jegislaidor. 
contra o 1beneficiado, em a.rmndilha para o confisco e subreptie io ele um direito 
superior. Qu outro sinão e te seria o caso, a se a <lmittir que a licença COl~cedida 
a um .Chefe do Estado, para se ausentar do eeq territorio, indu.zi11do-o a tra.ns-
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por-J.he as fronteiras, na j usta .c-0nvicção de estar lict>nc!aido, m·inlstre 1Pr etexto 11. 
uma ru;st'mbléa a-O<Versa. para o <l·eclarar incurso em a.bando.no do rrum<lato, como 
O/UBent~ sem licença! 

iOu se pretenda, r.i-0is, que o Congreeso do Amazonas, nesta hypothese, -0brou 
como judicatura espacial, sentenceando sobre o caso -Oe respom9al>ilidade, ou se en-
tenda •que procedeu como assembJiéa leigis1a.tivn, em uma da.s suas ;funcções de re -
lação com o.:i oPgãos supremos do 'Poder Executivo, vela.ndo pela observancia das 
eXlgencias constitucionaes -Oestina-das a manter o lChe.ft do Etstado e o seu sub-
s tituto no seu domicilio le,g.a,l, - <> acto de •H de dez«n.bro ex,p rime uma anomalia 
jurídica absolutamente insuslentavel . 

1Sdb o JPrimeiro as;pecto, importa na usUJrpação de um poder, que só aesistirá, 
naquell<i Estaco, ao Congresso, d~pois que este, em outwbro -de 1911, tstive r com-
.posto -de Camara e !Sena.do . 

• Sob ·o segundo, envolvNiia. a i•ntroducção, nos processos legislativoe, de um a 
·noV'a maneira, capciosa, ~.bsurda e immoral, de annullar ou a•brogar as leis em 
vigor 

A:narohicn e inconstitucionaJ, como quer que se enca.re essa i•nnovação, não 
se impõe ao respeito d!l\'.J outrs poderes, estaduaes ou te.<Jeraes . :Porque não se 
trata a.qui , como no outro episodio amazonense, de uma attritbu·ição erra-da ou in-
Jus tamente exerci-da, mas, como quer que se considere, -Oe uma comjpetencia inexis-
tente, ou de uma funcção 11surpada . 

Os netos, que justos <>U industos, acertadoo ou erroneos, não teem correctivo 
na ·ordem juridica., do regímen, são aquelles, em que um pode r constitucional, na 
órbita de uma a'Otoridad<i i•ncontesta.vel, exerce um.a. attrlbuição exclusiva, suprema. 
ou discrecionaria. Assim o Supremo Tribunal ·Federal, como a voz viNa. e o ultimo 
arbitro <ln Constituição, quando ee 11>ronuncia sobre a vaJidade constitudonal dos 
ados do Executivo e do Congresso. d0iscrimina os actos IPOliticos dos não rpolltl -
cos, e traça a d ivisoria en trc os 'Varios 1rnderes da 1Urnião. Assim a .ca.mara ou o 
Senado, quando verificam 01J p-oderes dos seua m embros. Assim o C0'11gresso !Na-
cional, qua•vlo 3'.l)ura a eleição é!o :Presidente e ViceJPresidente da Repu:blica. 
Assim a legislatura, quando r esolve sabre assumt])tos -Oe natureza a.bse>luta e rc. 
coruhecidamente logislativa . A&Ssim os eon.g reesos, na.cionaes ou estaduaes, qua.n do 
se mani·festam sobre as questões de e legi:bilidad~ ou incompatibilidade concernente.;; 
ao m andato do Chefe do <Estado ou á vacancia do seu cargo. 

O C-Ongresso do Amazon.a<J era soberamo, concedendo ou negando Jicença .1n 
1Gover.nador, ou ao ;\Tice-Gov·ernad or para se ausen_ta.rem do Esta.do. Sobera·no se-
ria, ilgualmente, revogando a licença, que lhes houvesse concedi-do . Mas para 
mamter a lei, que a outorga, e, -ao mesmo tempo, desconhecer a licença outor.gada, 
.fulminando, sob -0 pretexto, maiterialmente falso, da sua in<ixistencia, o Jicencia.<Jo 
com a deetituição do mp.ndato :popular, não disjpõe de autoridade nenhuma. O seu 
acto .neste sentido é vão, irrito e nullo. 

Este, o mc-u parecer. 
tRio <las Pe.<Jras, 20 de fevereiro de 1911 - Ruy Ba,rbosa . 
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Pacientes o General Gr.egorio T ha.umaturgo de Azevedo e Coironel Lima <Ba-
cury : tNumero quatro ?1vi! rdiuze111tos e tri1•ta e oito - Vistos, relatados e discuti-
dos estes acuto.;; de 11,wbeas-co11vic.11 em que é impetra.nte o G<eneml Gregori-0 T hau-
watu.i,g'O <le Azevedo e o u rque são paden-tes o me.smo Gene,n.l e o Coronel Fra.n-
cisco Ferre'ira de Lima 1B.acury, que ai.legam ber sido eleitos va,ra -os cargos <l·e 
Governador e Vice-rGovcrnad·o·r do 1Estad0 d·o A:mazoma.s, •no dia .cinco de setem -
bro de mil .novecentos e dezeseis, .para o qua triennio de mil .novecen.to.;; e de,,esete 
a mil novecentos e v inte e um; 1Con·sideraudo que -0 .Poder Judicia.rio t-em a sua 
activ.i.da.de restricta aos diTeitos :iindividuaes, e que os direitos ;:-oliticos sómente 
se tornam i:ndivi<l uaes d~pois de preenchid'a.s as cond:ições de investidw·a e de exer-
cic.i:o; con.&iderando q ue o .Congresso Nacio:nal , cuja competcncia ·para reso1ver de-
fü:ni.tivament·e a duplicata ou confi'icto poJ.itico, occorri:do .no Amazonas, foi sem -
pre •'eco:n1hecida ,;ior este Tri:l>u·nal, _ se manifestam declarando em vigor a onga-
llti.zação decorrente d·a reforma con st itucional de mil novecentos e treze; Consi-
dera·mio, portanto, que o Congresso do Amazona.;;, eleito seg>undo a .Constituição de 
mil novecentos e dez, deixou de ter a e:id.stencia e, por consegu·Ln,te, ~egitimidade 

para apura.r a. eleição, 1YeTificar poderes e dar comprom:i.sso e .;:-osse aos impeéran-
t es; Considerando, em su.mma, q ue os pacientes 111ã'o dernonstram ter preenchido re-
g ularmente .qual'quer das condições de invesHdura e de <ix<J1»cicio; Accordam il'lão 
toun:ar con1hdmen to deste recur.so ·por não se r caso de habeas- con1Jus. >Custas ex-
causa. Supremo Tribuna 1 ·Fe'd<~ra l, <lezo'ito :d~ aibrhl de mil ·nov<icentos e dezesete. 
- 'H. <lo 1JDsipirito s ·anto, P . - João Mendes, relator - Oliveira JUbC:iro. - Vi -
veiros de Castro. - L eoni Ramos, vencido. - C anuto Saraiva, vencido. - G . 
Na:tal, ven'Ci'<lo . - S-ebastião <J;i Lacerda, vencido. - J . !L. Coelho e Campo.;;. -
Pedl'o Lessa. - Godo! re:lo Cunha. ( *) 

. "HAIBENS-IOOffilPfUJS» 4. 384 

PETICÃO 

O abaLxo assigna<lo, advogado resid'c.nte nesta ICapi.tal, vem impetrar e m .favor 
do Genera.t G<rago.rto ''Dhaumaturgo de ~evooo e Ido Coronel F1rrunch!:co Flerreiro. ae 
Lima Bacury, uma ordem de h ab-eci-s - ooo-pql<S ·afim de q ue .seja russegurado o d-lreito 
d'Os pa~entes a os cargos de Governador e Vice-IGovea-nador <lo Amazonas vara q ue 
foram eldtos e reconhccid'lls Jegal'Illente e pnra que este ul·timpo, no iimped•imento do 
prLmeiro que &e acha n'()SbJ. Capital possa, desde j'á., reassumir o governo do Es-
tado do Am azanas, 'flO q•ual tilllha. sido legitimamente emp~sado pelo Congresso 
J.iegislatlvo, em 1° de Janeiro do .corrente a'Thno e de q ue .se acham privados porque 
as autoridades federaes e estadoaes se .recusam a 1·eoO?•hecer a legitimi.cU:Kle <los 
seus cwrgos., e , .n'estas comdii;ões, .não ·l1hcs ;:-l'cstam a comperente obwiencia a que 
têm ·dir-eito .em face d1a IC.onst1tuiç.ão •e d·as -leis. 

Este •Egr.egio Tribunal, ma sua u J.tim a decisã!o proferida, não tomou conheci-
mento da medida solicitada paios 1paciente.or, em petição de 4 de AbTil ultimo: 

(*) Esta certidão do accordam e mais a outra a pag. 427 foram cedidas 
â redacção dos Docurnentos Pm·lam:cntar~ velo General Thaumatu;go de Azevedo. 
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«- porque 0 P ·oder J'lld.iciario tem a sua aotividade ~·estricta a-0s d1-
.reitos individuaes e os direitos politicos só se otorna.m. i ndiv iduaes depois 
de ,;-rehcnchjdas .as condlçõc.s de inv%>tidiw-a " de ex~rcicto , 

«- porque o .Congresso Nacional, cuja eompccencia para resolvei 
do!in..itivameri,t a dupllca,t,, '"" .confllct" po·l·Lticu, occurnido nu .Amazonas, 
se mrunifestou reconhewndo a º"ganfaação dccorren te da refw·.rna consti-
tucional d~ 1913; 

o<c- :;'.'orq•ue o Congresso do Amaza.na.s, ele>to segundo a Constituiçi'W 
de 19 10, deLxou de ter •cx:lstencia e consegu.intem·enbe legttimWade ·para 
s.purar a eleição, verilicar os podere.s e dar compromi.sso e 1posse aos pa-
cier~tes.» 

Ora, segundo se verifica dos 6'7 d'OCUmentos offerecidos pelos pacientes e par-
ticu1a..rmcnte os de 111s. 14 A - 15 - 15 A - 15 \B - 16 e 16 A - .annexos á 
petição de 10 de Outu1bro c1e 1916, e Jna1s o~ de :rui. 4 _ 7 - 10• - 10 A -1.1 
- 14 e 23 .i. 2'9 - \jum1tos á pctiçã.o de .23 c1e ·dezemtbro do mesmo a.nno, os 
paoienfes foram regularmcn.te rec<>nhec.idos e ;'roclamad<>s nos car,gos d~ Gove1 . 
nador e Vice-Governador pelo Congresso LegislaUvo (Seua.do " Camara) que era 
o unico poder competente do Estado do Amazonas . 

Este Egrngio Trib>u11.al 1nãú s6 j!L lH1 vt.._ <.:0111:;idemd.o legal o allu.d·ido 1Ccm~ 

gre,,so Lcgisla,tivo como tambem proclamara valida a iCansl:.ituoição Amazonense de 
1910 e nul1l<i a .reforma constitucional operada em 11913. 

Tendo sdo, poi -, oo p,~ci·ente;, reoconi:·,ccidos e o Vice-Go-vcrna.cloo: ern,possado 
no gov<!rno pelo. 'Unico .poder le<gis'laU.vo do ~sta·do, oriun•jo daiqucllrus situações, 
proclamadas lcgaes, segue-se ün·ecu~a VC'lmcmte que está reconheoicla pelo propl·io 
E gregio Tribuna.! .a legitimidade .ela sLHL 1nv.estidura e canseig•ulnccmente reco-nhe-
cida a violencia <las wedidas em;•regadas p>trn 'ÍJJ.rpedir o legitimo desempenho das 
funcções de 'Govet'naúqr e Vice-Governador do Amazonas. 

_'\.Qcresce a circumstancia de que o Congre·<o Nacional mão recorclleceu atê 
hoje a legi,timidac•ê e constitucionaH-Oiade da re<forma co·nsütuctonal .;Uegal e tu-
mu.itual'iamcnte decreta(la no Estad·o em 1913. 

Nestas co1ndições não póde prevalecer ccmtra u.ma decisã.o do Egre.gio su_ 
premo TribU:nal uma asscmbléa ·Íegislativa illegal, orJu,nda de uma reforma consti-
tucional que, além da não ter s ido reconhecida por nenhum poder ,político do paiz, 
foi 0fulmh1ada a;•ül' este. Egregiu '!'.ribunaJ. 

E o CongreS-2·0 1'Nacio·n~l'l j1furnais se omanifesfou .rec<>nhecendo a 10galidade da 
reforma co:nstituoivnal do anno a., 1913. 

Toma.ndo con.hecimen1to da indicaçã1o .aa bamcada a.mazonense e mandando ar-
chival-a de1xou ao .'.Poder J•udiciar io a eom1)etencia para resolver a questão, o que 
foi feito por estu Eg.1•cglo 'l'rfüuna.J :no kccordão 111 . 4 .1 3•6 de 9 de Dez.embro de 
191·6 , sob os fundamentos ·scgu.Untcs : 

1.0 ) - que era unicamente Vi&Jlida a Constituição dJC 1910; 
2.0 ) - que não havia duplicata de a-sscmbléas nem de goveirnadores, -
3. 0 ) - que só tin.ha or'i.gcm legal ru poderes legislat:oivo e executivo 

cstadoacs eleitas sob o regímen da •Cons.t;Huição d·e 1910; 
4. 0 ) - que, por não l!ruver d'llf1licat::., com;:>etia ao Supremo Tr:iibunal 

con hêcer d-0 caso controvertido . 

Ora, Ee este 'Egrcgio Trib=al em quatro Aceordãos suoccssivos sob ns. 3./3147, 
3.348, 3.405 ·e 3 . 451 e mais pelo >de 111. 4.1316 tem decidido invarlavel.mente que a 
Con titu ição amazonense de 21 de Março de 1•910· •é a .unica ·Qcgal, sendo jwriiUca -
mente m•Ua., ·imswbsi.stm~te e il!egaz a ,refonna 1ttlnuJ.tuaria de 1913; se por este 
Egregio Tribu·nal tannbem foram consideradas ''Midas ias leJs eleltüraes n~ . Gn 
ae 16 ele oi•ti•bro ãe J 911 e 701 ele 27 àe seJte->nbro t:Ze 19li2, votadas pelo .mes:mo 
CaII.!5'rcsso que promulp-ou a 1Constituiçü.o de 1910; se o~ paciemtcs foram c1eitos 
nos termos dessas •leis elelt-0race e reconhooidDS e •;:>roclama dos pelo J)Oder legisla.-
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.tlvo legal e ccm·petente, o U:nico funccionando nos tel'mos da Con•tituição de 
1910, não se com·prehend·e como p o.s§a pr evaleCBr no Amazona<> u.m.i. situaçãv go _ 
vema.menta·! que rnpousa sua e xL, t emcla jurHl.ica e m outra con~tituição e outras 
leis .eleitor1Ccs votada-S por ·«Wrn ajwn.tCMmonto s0cin tcrrm.a leg,a l cie Cornmresso Le-
g·islc•tivo oriundo de u ma reforma constitucional, s e mp re d·eclarada .iJnsubslo,ten.te 
~or c,ste Egr egio T d buna. .. 

Toda questã!o deante do •vene.rnndo Accordão n. 4238 , que f:oi a ultima &ecistlo 
pro'ferid.a · pe110 Trib umal , -res·ume-se em saber se .a nova Cam·ara e a renovação do 
terço d o Senado, qu e velo a a,pu ra1· a eleição dos pacientes s e fl.zer.am e se consbi-
tuiJ'a n1 can fOflma legal. 

•O que não deixa 1nenhuma duvid·a é ·qu.e a icamara. e o Senado eram ·pertel-
tam ente Jegae.s, le giti.mos •e compete<Il1tc~ . 

O Egregio Tribunal, pois, homologou a sua e:icistencia . Deu - lhes co.t';:>O e tn-
tidade legal •e fez rv.i ver como unico poder legttimo ·d O Amazornas . 

lPortanto, •no Am.ffzonas em 1913, an·no em que por es te Egregio Tribunal fo-
ram profe1id·as as quatro al,Jucl'id·as d.ecisões consecutivas , havia um lflOder legis-
1a1ivu irrecut1aveJrn·e.nte legal, composto de um .Senado com 15 m embr(); e de uma 
Cama.ra c o.m 124 defiu.tado-s. Sen.aclo.nes •e d e;:>utados, eleitos em 1191·~ exerciam seu:! 
mnndatos, tendo seu,s direitos ;.1vcUvicliicies e voHt<i.cos gnra.ntido·s pe.Ju Constituição 
em vigor . 

o 1Senado devia ser renovnclo .n'•um terço, em 1915, e a Oaman·a encenat1a a 
.s u a existenc!a Jega1 m·o m ·esmo ·a.nno. 

1N'estas condições rns tavam cm U16 2·13 d e .s:e.nador·es, incHscu.tivclmente le-
gacs1 que <levia1m continuaw Senndore~, emqu.anto ·O seu 1na ri·d:aito inão fosse ex -
tincto . E como esses ma.nãatos tennina.rlam-, o primeko t erç.o em 1915 e o se-
gund o meço c-m 1,9.J.8, s.eg-ue-•&e furçadamcnte que ha.vi.a 10 tSena;dorrn dos p rimi-
ti vos .qun·ndo se deu o recon.hec imento d os pacientes para os ca1r g-0s de Gove rJJa-
<lor e Vice-Governador <lo Amazon.as. 

O Congres o do Amaz·onas, elei<to se.gunrJ.o a ·Constituiçã-0 de 1910, n ã!o CS-

·ta va, ·;:>0r,tanto, C()m a s>ua ex istencia fhnd·a. Cons.Utuciona;Jmente ell<> a inda exh>tia 
em 1916 ·na pessoa dos 10 6enadores cu,jos mandatos não .se achaivann concluidos. 

E como o 'reconhecim ento dos pacientes aos cargos de Govemador e Vice-
Governador do A.mazo,nas, :n os tcru11()s elo artiigo '45 d·a Crnnstitu.ição de 1910 poder-
se~t1h1 fazer c·om .q ualqu~r numero, ·força. é concluir ·que esse numero só podeda ser 
preenchido com os u ltimas •existentes do ·Congiresso [Legislativo eleito segundo a 
Co,ns tituiçã-0 de 1910 , que ainda ex1s.tlam em 1916, por fo rça dos seus m a.nda,tos 
oriunaos da t'eferida Constitll'ição . E :no entanto esse r·econhec im ento lfoi feito com 
11 S('nador·es dos 1,5 exist en,tes nessa époua e 17 de::-utados d·os 2«1 da nova Ca-
mara, el eitos sob o me• m·o negl•mcn con·st1tucional. 

De accordo, poL~ .. com ais decisões successivas deste Egregio Trhb u.nal e pelo 
Acco t'dão n. 4.136, -0s pacientes sãlo ·os legitimos !Governador •e ' Vice-GoveI'nador 
do Amazona·s, neco1nhccid()s pelo unico poder poHtico estadoail com;:oeten te n os ter-
mos da Co·nst.ituição d e 1910. 

O Vice-Gove1,nador d-0 Am.a,,onas fol assim legitimamente e mpossado em 1° 
de .Janeiro de,ste a.nno perante o unico pod•er competen.te do ·Amazonas. E no en-
t retruntc, a.;:oezur de solicitar, 'j·â. empossado, a intervenção federal em seu bene-
ftcio , 'no ·qu e fo i acmni]Janhado pelo Vice-•P.resi.dente do IS.ena.do e P r esiden te da 
Camara, (·does. ns. 1 e ,2) e do 1Govern.ador .prese nte •ri9">ta !Capita l (doe. n . 3, 
"junto â. petição ne 4 de -Abril), n ão foram attend1dàs essa.s requiJs ições, •11os ve r-
m os do a rt. ·6° * 30 da Constltn içwo F e:dcra l. 

E assbn, em Jogar d·e sere.m -a ttendida,;; ·as requisições Joegal e constitucional -
men te solici.tad.as, a força fed era l prc-stou auxilio :ma1:e r<ial .e mor.ai. ao governador 
l:Heg;üme nte recom1hecido e ilJ.e.galmen·te em;:- ossa,do perante o su,perf,or T1·fbunal do 
Estado, qu e nã'o era n€m 'é ·par.a esse f;m 0 competent e, nos termos do artigo 46 
da Co01stituição do Amazonas pois, IJ 'Oongres·.;-0 L eg>islaJt l vo estava em exerclC\.<> 
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de suas funcções e só clle é quem tinha capacidade constLtucional par.a empossar-
11 llCJVv Govcl'nado1 

ü ven~rando Accordão d'este lffigreg;o Tribunal d e 9 de dezernibro 
·affi rana ser «valli<La imiowmente ci Constvtwição <!.e 1.91 O, sendo nuUa por 
t111>1.iiwiicwi.a a refer·idci 1'e;famiti ele 1913, n.cfo P1oci1mclo have'rr <livp/licMa cie-
futiiras assembléas /.egis lat-ivas e •cie governaclióres, 71ois. somante tem ori-
gem legitima o Legislativo e Exeo1bt-í11Jo esta.cloa,es e! (}itos sob o reg·imen <la 
p·ri.mirt·iva Constitii·i,ção; e não hllllJ@:lt<lo cl/Ulplioata a·o11•1Yete ao Su7J?'(}mo T•·i-
b1inal conhecer do caso, pois, <lo co1•trari.o, a oom,,petemcia seri<:i do Con-
gress.o N acion01l, 

O Congresso Nacional, como í•á ficou assev.era.do , .1'>€1Solveu nã!o 1tOl!D ar con,hecl-
m·e,.to do ca:so cG11 trov ertld.:i ;:-ar-a .deixai-o cntrc.f;-l.le lá sabCJdori.a do Kgreg>io Tri-
bunal. 

\Um G-ov.ernador e um Vice-Gover-na<lor leg i ti-mos, sahid,os de u,m regímen 
constitucion.ael reconhecido por es ta Suprema Cõr.te, nã.o ·p·õd·e deixar de preva-
lecer contra um Governador de rfacto, eleito ·de acco rdo com uma eTforroa co·nsti-
tuoional, funcJ.a:roentalmen1te nu1lla e d<iclarada in &ubsisten t e, mas todavia mantida 
no Estad-0 do Atnazonai;. 

E o iGovermador illegitimo, oriJindo de uma situação ;-neonstitucional, -é o ga-
rantidu nr, dcsempcn.ho de uma funcção ·que .11ão se apc>ia em nenhum t exto de le i 
eleito.rnl, em n:en·hlllm a:rtigo constirt:uctona.J <lo AllIUl.zo·na., l 

O q•ue se pede não -é um·a decisãio sOib~e du1;ilicatas de Congresso ou sobre ve--
rificaçã!o de poderes. O que se solici1ta é a garamti:a de uma •>i tuação juridica, d.e-
um conjuncto .de relaçõef de direitos fu.nda<los em uma Constituição já reconhe-
cida ·pelo Egregio Tribun.a1l . 

Não 'é ·possível qu.e prevaleça por mais •tem;:>.o .no AJmazonas até '1930 umll!. 
Constituição rnJl.la contra uma Constituição válida. 

Não é mai;;; da v.alidad·e d e um 1;:-leito eleitwal ~1ue se trata n'e,;te licib eas-oo·r-
vus, 1mas 110 principio que do.ro1•na a situnção j'llrid•lc a apr<isentade. ao coruheciroento 
do V•enerando Tribu•nal . 

. c-/ã;o é .. possível que quwndo o Egregio Tl'ibunal aS>Segura um direi to por· 
habeas-co 1~pus nã-0 fi:quew as ·egurados todos •OS d1Teitos connexos !' conse'quentes, 

INão é possível que POl'•sa pMvalécer uma reforma con titu.cionq.l contra sen-
t<mças successiv·as d'cste Eg.regio Tribu•n al, nem que possam ser ~·econhecidos· 

como válidos üs actos praticados pc>r um ;:oder leg-tslatfvo í>á fulminado por de-
cils.õcs invariave is . 

·Para ·solucionar êsta si.tuação anaTchis·ad.a qu·e produzirá as m·ais absurdas 
consequencia> >é que vClm o 1pe tic>onario novamente ·impetrar uma ordem de h<ibea.s-
co1'1JUS •::'ª"ª que desde Jogo reassuma o ex.ercicl o d·o cargo de Vioe.JGovernador do· 
Estado o Coroneí Francl co Ferreira de Lima Bacury, jà empo.;sado .a 1• ele Ja_ 
nciro pera•nte o Congresso !Legislativo e ctn s<igui.da <l>epc;>sto .pela Poli0ia do Es-
tado .auxiliada por f-Or!}a do exercito nacional, ·sendo ao mesmo .tem;>o .aSGegurado-
ao Generrul Gregorio T0hai:pma.turgo el e Az·ev.edo o d1r-eito ao cargo paTa que foi legar 
e constituoiomalroen.te eleito, reconsider.and•O- e assi.m 01> Accol'dã.os ns. 4 .162 e-
4. 238 para que fiquem desde já mantidos em tooa a plenitude os direitos dos 
pacientes e asse.gur-ada em tdcla a - ex.tensão a ordem comititucLonal •nü Estado do-

./~ mazonas. 

Rio de Ja~ eiro, 5 <le setembro de 1917, 
CELSO BAYMA, , 

Aclvogado. 
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AiGOORDA'.M 

,Paci,entes Gener<i>l Gregorío Thawrnaturg-0 de Azevedo e Coronel Fra.nelseo 
·Fei'reiíra de Ltma Bacury e impetramtr o .a,out-0r 10elso ::Bayma, dellcs consta ã 
folhas OU1ze o a.ccorc1am d·o têor segumte - .que orn m~ ê .;:iedido p-0r certidão ve1'bo 
ad verbum: NU!inero quatro mi: trez~t.os ~ uttt;nta e quat.rr>_ Vistos i, reJatad-0s 
este~ autos de- "'hal:eas-co1rr,us», em que sã:o pacientes o General Greg-0.ria 'l\h.au-
mruturgo dc Az<Ned_Q_ e o 1Cor.oneJ Frnacisco FeN"ei·ra de Llma IBacury : - 1ornside-
ram1do que tenclo l!<VViclo 1wHi. dJu.alid<td• de Gov8r1Ws ·no Esta.jl,o d9 A.Jnazonas, já o 
Co,,,,gresso Naoionat, o •pôde: com.pet<lnCe, para. o .caso, resolvei; a cQ'ntenda, o &u-
pl'em-O Trilbuinal IFed·era.J 'llâo conb cce do .;'.'efüdo, aior ·não ser caso de habeas-corpus 
- ex-lege. - Supremo TriJbunaJ !Fed·er<i>J vV>~te e 1iove <Le setembro de mil ll'lovecen-
tos c dezi'.setc . H. do Espirita Santo . 1p . ~ p ,edr.o Lessa, relator para o accordão. 
- S ebai;;tião de Lacerda VENCJDO. - André Gavalc.ainte. - Vivclr°" de Castro. -
J. L. Coeliho oe 10am1JJOS. - Joã<> M<lndCS. - Leoni 1Rrunos, VENCIDO. - A. Pires .e 
Al0buque1'qu.e . - Cainuto S.ar.aiva, VWNCJ.DO. _ E . Lins. - Pedro Mi·bicbli -
G. Na0trul, VENCIDO. - Godofredo Cunha. 

FIM 
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